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EDITORIAL 

Os cataláns constrúen 
dende a fala 

Dende hai meses vén suscitándose unha polémica 
tal en torno ó emprego do catalán no ensino, que o 
alcalde de Barcelona e ata o mesmo arcebispo se quei
xaron diante do Rei o 24 de setembro, festa da Merce
de, patrona da cidade, polos ataques ó seu idioma. 

Fálase máis galega en Galicia ca catalán en Barce
lona. E, sen embargo, os cataláns empregan máis a 
súa lingua ca nosoutros a nosa. Este aparente parado
xo explícase polo feito de que en Cataluña hai moita 
xente de fóra, por culpa da inmigración, a penas e~is

tente en Galicia. 

Pero a diferencia esencial consiste en que o catalán 
é usado tanto polos pagesos ou campesiños coma pola 
burguesía urbana. Motivo polo que o catalán non é só 
un idioma prestixiado senón, ademais, unha fa/a, é 
dicir, de uso común na vida pública ou privada. Tanto, 
que os emigrantes aspiran a falalo e a que os seus tillos 
se integren lingüísticamente naquela comunidade. 

Pero velaquí que Cataluña, e especialmente Barcelo
na, sempre foi mal vista dende o centralismo, que culti
vou a rivalidade madrileña ata extremos que parecen 
ridículos. Nunca se deu aceptado que Cataluña xa fose 
Europa cando se dicía que esta principiaba nos Pirineos. 

En consecuencia, tódolos españois foron alcanza
dos por unha propaganda anticatalan.ista que intentou 
convencernos de que os habitantes de Cataluña son 
insolidarios e que empregan o seu idioma mesmo 
cando o interlocutor non o entende, causa que ás veces 
pode parecer certo, pero que merece outra explicación. 

Por exemplo, a de que tan connatural lles é o uso 
do seu idioma, que con frecuencia non se decatan de 
cambiar de rexistro, como nos sucede a algúns gale
gas que, diante dun forasteiro, ternos que facer esfor
zos porque, por fortuna, talamos en galega coma o 
personaxe de Moliere o facía en prosa: sen decatarse. 

Agora, certos pais de nenas castelán-falantes esi
xen escolarización no seu idioma nativo. O goberno 
autónomo de Cataluña adoptou medidas moi asisadas 
de respecta-lo idioma orixinal, pero indo introducindo ó 
escolar na cultura na que está vivindo. Problema de 
difícil solución, pero que están intentando con ese seny 
ou sentido común que os caracteriza. 

O certo é que os cataláns, dende os labregos ata 
os urbanitas, pasando pola Administración e chegando 
ata a xerarquía eclesiástica, talan adoito catalán, tratan 
de construí-lo seu país non xa só dende o seu idioma, 
senón ademais dende o exercicio real da súa tala, cre
ando identidade. 

Dende a nosa xeografía lingüística empobrecida 
polo sentimento de inferioridade, amosámoslles ós 
cataláns a nosa envexa e tributámoslle-lo noso aplauso. 

O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

¡Que veñen os rusos! 
O país máis grande do 

planeta vai, debidamente 
empuxado por Occidente, 
cara ó desastre. E con el, 
todos nós. 

Un catedrático de uni
versidade da Nova Rusia, 
liberada xa de tódolos males 
comunistas de antano, gaña 
20.000 rublos, esto é, 2.000 
ptas ó mes. Pero xantar nun 
restauran.te medio custa 
4.000 ptas. Por iso os cate
dráticos xantan na casa repo
lo con patacas e, o que é peor 
e máis serio, case todo é 
inaccesible para a clase tra
balladora. Máis vale pan con 
colas que Jame con mercado 
libre, disque se escoita palas 
rúas de Moscova. 

Pero se os restaurantes 
funcionan é pola mesma mis
teriosa razón pola que o país 
está invadido por mercedes e 
BMWs: hai unha nova clase 
de capitalistas especuladores, 
mafiosos e traficantes enri
quecidos. Eles son os que 
funcionan con dólares. Só 
eles son quen de mercar 
medicinas nas novas farma
cias privadas, as únicas ben 
provistas que só aceptan 
pagos en moeda americana. 

Rusia, con preto de tres
centos millóns de habitantes, 
é agora o reino da corrup
ción. Só os corruptos aboian 
desde o fondo da miseria. 
Quizais por iso se explique 
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que, segundo un diario da 
capital, un setenta por cento 
das mozas moscovitas acep
taría prostituírse coma cami
ño para prosperar. No paraí
so, ben se ve, non había sitio 
para todos. 

Rusia, con dezaoito mil 
cabezas nucleares, é unha 
nación humillada á procura 
dun Hitler salvador que 
devolva ó Imperio Ruso o 
terreo e a gloria de outrora. E 
vaina atopando. Seica se 
chama Yirinovski. Mentres, 
Ieltsin, co alento de Solana, 
Clinton, Maior e demais, foi
lle preparando o camiño 
cunha Constitución presiden
cialista e antiparlamentaria. 

O papa Wojtyla e o pre
sidente americano debían 
repasa-la historia e compro
bar que as <lúas últimas gue
rras mundiais foron provoca
das pola ambición e o expan
sionismo capitalista unido a 
un sentimento de humilla
ción e revancha. 

Por fin, resulta que o 
cambio de milenio ten moito 
aquel: ábrese cun mundo 
moito menos seguro. Alguén 
terá que leva-lo mérito da 
nova ameaza que nos abraia. 
E, miia qué causas ten a his
toria, xa no·n se lle pode 
bota-la culpa ós endiañados 
comunistas. Ou ¿será quizais 
Fidel Castro o responsable 
da nova situación? 
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BOA NOVA Manolo Regal 

Un novo libro sobre a Biblia 
A maior parte dos lectores de Irimia 

coñecerán sobradamente a Xosé Chao 
Rego. A maiores de firmar moitas páxi
nas da revista en diferentes números, está 
sendo na práctica o principal promotor 
tanto da revista Irimia coma da asocia
ción que leva o mesmo nome. 

Ademais disto, Pepe Chao está levan
do adiante caladamente, xa desde hai ben 
anos, un intenso traballo de estudio e 
espallamento da cultura bíblica. A cons
tancia dese traballo está á vista e desfrute 
de todos nos sete libros que leva publica
dos sobre a "Historia do pobo de Xesús", 
un comentario científicio e crente sobre o 
nacemento, o desenvolvemento o contido 
dos diferentes textos que foron formando 
o que hoxe chamamos a Biblia. 

En procura da Boa Nova 

Este é precisamente o título do tomo 
VII desta colección que estamos comen
tando, unha colección que chegará a ter 
nove tomos. 

O presente volume, que acaba de saír 
á rúa nestes mesmos días, é o segundo da 
parte que o autor chama o "Testamento 

REMOENDO O EVANXEO 

Cristián", é dicir, os libros que vulgar
mente denominamos Novo Testamento. 

Neste tomo analiza o ambiente históri
co, cultural, e teolóxico no que se fixo 
posible a aparición de textos coma os 
evanxeos de Mateo, Marcos e Lucas e 
algunhas cartas da tradición paulina. Boa 
parte deste libro vai dedicada ó comentario 
dos relatos da Paixón, relatos que, anque 
últimos nos correspondentes evanxeos, 
foron prirneiros nas mans dos crentes que 
desexaron coñece-la vida de Xesús. · 

Entre o vello e o novo 

Chao Rego é fiel á súa teima de nos 
presenta-los textos bíblicos desde o 
momento e circunstancias do seu nace
mento; e por iso pódenos descolocar un 
pouco ver cómo rompe o esquema máis 
tradicional de seguir eses textos, e nos 
abre as portas dun acceso novo ó mundo 
literario e espiritual da Biblia. 

O autor non inventa nada con isto; 
simplemente é fiel ós máis serios traba
llos sobre a Biblia, que nos están invitan
do a unha comprensión da mesma, crente 
si, pero non inxenua nin ignorante. 

Historia do pobo de Xesús 

En procura da Boa Nova 

Xosé Chao Rego 

Libro VII 

@ EOleJOP 00 eA&TRO historia 

Se o lector se anima a ler este tomo, 
cousa que lle aconsellamos, poderá des
frutar recoñecendo as fontes das fontes 
sobre as que descansa a tradición literaria 
da súa fe cristiá. Cousa moi importante 
nestes tempos nos que, ou se ignora a 
Biblia, ou se bota man dela cunha lixeire
za parva e adormecedora. 

Victorino Pérez 

"Uns discípulos sentirohas palabras de Xesús e fórono 
seguindo. Este volveuse e preguntoulles: ¿Que é o que busca
des? Eles respondéronlle: Mestre ¿onde vives? El díxolles: 
Vinde e veredes. Entón foron, viron e quedaron con El" (Xn 
1, 35-42). 

Domingo ill do Tempo Ordinario (23 de Xaneiro) 
"Pasando ó longo do mar de Galilea, Xesús viu a Simón e 
Andrés ... e díxolles: Vinde comigo e fareivos pescadores de 
homes" (Me 1, 14-20). 

Pedro, André, Santiago, Xoán, pescadores foron coma estes. ¿ Quen 
sospeitaría hoxe unha lgrexa fundada sobre mariñeiros de Aguiño? 

Chamada e resposta, a eterna esencia da fe. Invitación ó 
seguimento e conversión. A invitación sempre parte de Deus. 
El foi quen "nos amou primeiro", como insiste San Xoán (I 
Xn 4). A resposta supón atención para escoitar e dispoñibili
dade, pero ¿estamos atados por tantas cousas ! A resposta 
xenerosa non pode ser só cousa duns poucos, dos "misionei
ros" ou de "Santa Teresa de Calcuta", como me dicía un 
amigo días atrás. A invitación está cursada para todo cristián; 
cadaquén ten que da-la súa resposta honrada e radical a e ta 
chamada. Mais, ¿como quedar con Xesús sen antes ir e ver? 

Domingo 11 do Tempo Ordinario (16 de Xaneiro) 
"O Señor chamou por Samuel coma outras veces, dicindo: 
¡Samuel, Samuel!. El respondeulle: Fala, Señor, que o teu 
servo escoita" (Sam 3, 3-10). 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

O SÍNODO AFRI
CANO comezará en 
Roma o dez de abril. 
Todo s agardamo s 
que a distancia xeo
gráfica non impida 
aterrar na situación 

dramáti ca daquel continente, que arde por tódolos costados; só 
dous exemplos: Somalía con máis de trescentos mil mortos na 
súa guerra e o Sudán co dobre de mortos e máis de cinco millóns 
que ti veron que escapar dos seus pobos. 

AS ELECCIONS EN ITALIA 
no mes de abril van ser unha 
proba prós grandes partidos que 
mesmo poden desaparecer ó 
mesmo tempo que está a xurdir 
unha nova esquerda, os ex-comu
nistas e outros compañeiros de 
viaxe ... Sen esquece-las eleccións 
de Brasil, México, Gaza e Xericó, 
Panamá , Colombia , Euskadi , 
Andalucía ... 

A MÚSICA 
volve ós anos 
sesenta, e así 
os Beatles van 
gravar de 
novo sen John 
Lennon: Pink 
Floyd segue a 
ofrecérno-las 
súas creacións 
coa frescura 
do primeiro 
día. Ante a 

bu. ad x ito mú ica di tinto á do últimos anos, tamén o 
gr g r ían tá a intere ar ne te momento. Mentres tanto, 
h m mullere da cultura e tán a loitar pra que Saraxevo sexa 
elixida "capital cultural" de Europa xunto con Lisboa. Na festa, 
un grupo de músico ensaia no medio das ruínas daquela capital. 

A FOLGA XERAL DE XANEIRO. A visita de Clinton a 
Rusia e de Ieltsin a España. No verán poderemos viaxar a Ingla
terra polo Eurotúnel. En setembro remata o prazo prós ensaios 
nucleares; ata agora a China non renunciou. O quince de maio 
vai ser beatificado o Padre Damián, o santo dos leprosos de 
Melekai. En Xaneiro vai ter lugar en Compostela unha xuntanza 
de ensinantes de todo o mundo, etc. etc. 

< -
-w -

As dificultades de se facer "verdes" 
Hai algo máis de dous anos, a Redacción de Irimia propuxo estudia-lo emprego de papel 

reciclado na revista. Os técnicos desaconsellárono por culpa da calidade de impresión, que xa 
nos resultaba daquela ahondo insatisfactoria. 

Hai unhas semanas, un novo membro da Mesa, Pedro, volveu formula-la preocupación eco
lóxica e explicóuselle o motivo. El porfiou en facer unha proba, e do número anterior, 424, tirá
ronse 1 O exemplares en papel reciclado, con resultado satisfactorio. 

En virtude diso, este número ía saír nesas novas condicións, con portada alusiva ó cambio, 
editorial xustificativo e páxina central ilustrando o proceso de fabricación do papel. 

Dada a orde ás Gráficas que nola imprimen, cavilamos que o prezo sería o mesmo ou infe
rior. Pero non: ser ecoloxistas e defende-la Natureza, paradoxalmente, custa cartos, por culpa da 
escasa industrialización do papel reciclado: só 3.000 pesetas máis por número, pero ¡non as 
ternos! Porque resultarían 72.000 ó ano. 

E ni to que, ó día seguinte desta xestión, chegáno-la carta dun vigués, Pablo, que o irimego 
pode ler na páxina 15. A cuestión deixámola aberta e a consulta: ¿que opinades? Dende logo, da 
en ibilidade ecolóxica irimega dá fe case que cada número. 



"ANO DO OLIMPISMO", é outro dos 
apelidos <leste noventa e catro, e non van 
faltar competicións. Os xogos de Inverno 
en Noruega e xa en xuño os Mundiais de 
Futbol nos Estados Unidos, onde non exis
te liga profesional ... ; mais nosoutros irnos 
estar pendentes dos dous líderes nas dúas 
categorías: o Deportivo e o Compostela. 

SURÁFRICA ABRE 
UNHA NOVA IDADE 
coas eleccións do mes 
de abril, deixando atrás 
trescentos anos de 
dominación branca, 
estreando unha Consti
tución que a ultradereita 
branca non acepta. O 
camiño é duro: nestes 
tres anos producíronse 
trece mil mortos en 
enfrontamentos entre as 
tribos, mentres que a 
metade dos cidadáns de 
raza negra non teñen 
traballo. 

"ANO INTERNACIONAL DA FAMILIA", 
segundo a ONU, co obxectivo de convertela na pri
meira instancia da democracia e do diálogo. A 
familia ten distintos trazos en cada cultura e socie
dade; así, en Galicia, nun vinte por cento das casas 
conviven tres ou máis xeracións. Preto dun cinco 
por cento dos nosos veciños viven sós, moitas máis 
mulleres ca homes. Cada xeira máis, home e 
mulleres comparten os labores do fogar. Os fillo 
mantéñense por máis tempo nas casas dos pais. 

AS ELECCIÓNS EUROPEAS NO MES DE SAN XOÁN obrigan a unha reflexión 
sobre todo o que supuxo pra Galicia a integración na CE ... Urxe unha voz de Galiciano 

.Parlamento Europeo; así, neste ano irnos recibir setecentos mil millóns de pesetas 
menos no Plano de Desenvolvemento Rexional. O BNG está colaborando co primeiro 
parlamentario nacionalista, Xosé Posada, nos contactos co grupo Arco Iris, que é o que 
máis sintoniza cos nosos problemas. Ilustramos esta nova cunha creación de Xurxo 
Lobato, publicada en "La Voz de Galicia" sobre o noso eurodeputado. 

11,.........~~~~~~~~~--

O ANO DE LUÍS SEOANE ó 
que adicámo-la Festa das Nosas 
Letras, este gran creador nas 
letras e na plástica, encamada na 
Galicia de dentro e tamén do exi
lio e emigración. Lembrámo-los 
cicocentos primeiros anos da Uni
versidade de Santiago, e vilas 
coma Sarria cumprirán oitocentos 
anos, e institucións coma o Museo 
de Pontevedra celebrarán o cente
nario da "Sociedade Arqueolóxi
ca", xermolo da obra actual. 

VIAXES DE PAZ son as que vai face-lo Papa ó Líbano e qui
zais a Xerusalén; e o Dalai Lama a España xa a remates do ano 
pra atoparse cos seus fieis budistas. Mentres tanto, a Igrexa 
Anglicana ordenará cregos a corenta mulleres o doce de marzo. 



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 
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POLÍTICA 

Negro futuro para as 
vivendas da PSV 

Tódolos cidadáns queren contar 
con vivenda propia, aspiración moi 
común nun país, coma España, onde 
hai moi poucas vivendas en aluguei
ro. Os sindicatos pretenden respon- Por Tintxu 
der a esta demanda dos seus afiliados, dado que aspiran a 
prestar cada vez máis servicios e non limitarse ás reivindica
cións salariais e laborais. 

Desta coincidencia naceu a Promotora Social de Vivendas, 
cooperativa promovida polo sindicato UXT e que conta con 
máis de 20.000 socios, familias que aspiran a facerse con piso 
propio, nas condicións máis favorables. Pouco a pouco foron 
desembolsando as súas aportacións, chegando no momento 
actual a un millón de pesetas de media por cada socio. 

A cooperativa foi mercando terreos, xestionando os per
misos e empezaron boa parte das obras. Por exemplo, dos 
máis de 400 galegos comprometidos na empresa, 72 teñen 
adxudicado piso en dúas torres bastante adiantadas no Polí
gono das Fontiñas en Santiago. 

Pero na xestión desta macrocooperativa fóronse acumu
lando os problemas. Os máis importantes son os da falta de 
créditos para contrata-las obras coas constructoras, xa que os 
cooperativistas van aportando fondos, pero non desembolsa
ron máis ca unha décima parte, aproximadamente, do que 
valen as vivendas. 

Así chegou unha situación sen saída: as obras non podí
an ir adiante, por falta de fondos , pero os cooperativistas 
tampouco podían dispoñer do seu diñeiro. Por iso a UXT, 
por unha parte, e o gobemo, por outra, intentan saír do atran
co. O sindicato, comprometendo os seus bens para obter cré
ditos; o gobemo, decidindo a liquidación a IGSS (unha espe
cie de xestoría que tramitaba tódolos asuntos da cooperativa) 
e nomeando un consello de funcionarios para vixia-la xes
tión futura, para garanti-los intereses dos cooperativistas. 

Agora, coa suspensión de pagos, o futuro parece estar na 
división da PSV en múltiples pequenas cooperativas, para 
que os propios interesados poidan sacar adiante cada proxec
to ou promoción illada, negociando directamente con bancos 
e constructoras. 

En Santiago parece inmediata a sinatura das escrituras 
de propiedade polos adxudicatarios das 72 vivendas xa bas
tante adiantadas. Os demais terán máis difícil o camiño para 
poder dispoñer dos terreos comprados por PSV e levar 
adiante as obras. 

Este grave problema afecta moi gravemente á credibili
dade da UXT, despois dun longo e difícil proceso de des
marque do PSOE e do gobemo. Seguramente esta distancia 
tamén axudou a facer difíciles as relacións da cooperativa 
coa banca pública. Por outra parte, as empresas constructo
ras e maila banca privada non serían precisamente colabora
dores fervorosos dunha iniciativa empresarial dun sindicato. 

Pero o que está claro é o fracaso estrepitoso dos xesto
res, que arrastra ó propio sindicato (sendo factor importante 
na demisión de Nicolás Redondo). O PSOE e mailo gobemo 
aproveitarán sen dúbida a ocasión para lle pasar factura. 



ECOLOXÍA 

A auga: mellor é non contaminala 

Trabucarse na elaboración da Lei 
de Administración Hidráulica é algo 
que non pode acontecer. É moito 
canto xogamos todos cara ó futuro e 
cumpría unha lei que permitise orde
nar para o futuro o sistema hidráuli
co. A nova lei ¿será útil cara ó futu
ro? 

Defensa ou protección do medio 

Non é o mesmo a defensa cá pro
tección do medio. A protección impli
ca de seu impedir que se siga a conta
minar máis o medio ambiente; dado 
que este está no linde da súa destruc
ción, defendámolo. A defensa do 
medio vai máis aló, é unha postura 
máis positiva e agresiva na conserva
ción do medio ambiente; implica non 
soamente a defensa do medio senón 
que, ademais, tenta recuperar e rexene
rar aqueles espacios hoxe totalmente 
estragados. 

Dado que a nova Lei fala da 
defensa do medio ambiente felicitémo
nos por eso; pero asumámo-lo que 
implica e sexamos militantes dende 
xa, denunciando a todos, e mesmo á 
propia Administración, se incumpre a 
Lei. 

Canon ou trabuco 

As nosas autoridades, cando pre
sentaron o bocexo da Lei de Adminis
tración Hidráulica dixeron ".. . o novo 
canon de saneamentQ non suporá nin
gún custe para as familias galegas .. . ". 
Non o podemos crer. Non se pode 
defende-lo medio sen cartos; polo tanto 
ternos que asumir que a defensa do 
medio hanos custar a todos: administra
ción, industria e cidadáns. 

Confiemos pois en que sexa un erro 
inicial das autoridades e que no desen
volvemento da lei se indique claramen
te cómo e quen vai paga-lo canon de 
saneamento. Pidamos, esixamos que 
sexa un canon e non un trabuco. 

Noutro artigo indiquei que, para 
min, é un trabuco e non un canon; pero 

estou disposto a me desdicir publica
mente se é certo que estou confundido; 
o importante é que realmente existe un 
canon de saneamento. 

Mais a existencia deste canon 
implica que todos deixemos de conta
minar: cidadáns e industrias. ¿Están 
contempladas na lei medidas enérxi
cas para conseguir que as industrias 
depuren os seus vertidos? ¿Serán 
estas medidas tan operativas coma as 
tomadas na ría de Pontevedra polo 
complexo ELNOSA? Se o señor 
Cuíña, logo de compromete-la súa 
honra na defensa da ría, segue sen 
facer públicos os resultados da inves
tigación de control sobre os efluentes 
de ELNOSA, ¿que exemplo será este 
cara á nova lei? 

Quen contamina paga ou mellor é 
non contaminar 

Se as industrias non reciclan os 
seus refugallos, non poderemos falar de 
canon, senón de trabuco. Ademais, este 
trabuco terémolo que pagar exclusiva
mente os cidadáns. Mirade, se as indus-

trias teñen que pagar o trabuco de 
saneamento halles custar máis o pro
ducto e consecuentemente, venderano 
máis caro. Serémo-los cidadáns, cando 
merquémo-lo producto, os que pagué
mo-lo seu trabuco. 

En conclusión: ou andamos avisa
dos e reclamamos que a lei sexa moi 
clara cando fala do canon de saneamen
to ou hase converter nun trabuco de 
saneamento que soamente pagaremos 
nós, os consumidores. 

Esixamos da Xunta que cumpra o 
que dixo o conselleiro Sr. Cuíña, "Quen 
contamina, paga". Se sabemos que son 
as industrias as que contaminan, que 
paguen; ou aínda mellor, obriguémolas 
a que non contaminen. 

No caso da auga, ben tan escaso, o 
mellor non é protexela; o mellor é 
defendela comezando por non contami
nala. 

Manolo R. Bermejo 
Catedrático de Química Inorgánica 
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ENTREVISTA 

Profesor de teoloxía na súa cidade natal, este 
xesuíta aragonés de 55 anos dirixe, tamén en 
Zaragoza, o Deparamento Cultural do Centro 
Pignatelli. Experto en cuestiones relacionadas 
coa economía e a paz mundiais, chega a Gali
cia cheo de paixón pala xustiza. 

Razóns dunha militancia 

-Pode sorprender que 
un prestixioso teólogo coma 
ti , especializado na Patrísti
ca, estea metido neste nego
cio de cariz político. Anque, 
ben pensado, os santos 
Padres tiveron bo olfato 
social. 

-Son profesor de teoloxía, 
pero por necesidades da situa
ción mundial e mais da espa
ñola metémonos na investiga
ción para a paz en Zaragoza 
d nd 1984 . Era a seg unda 
gu rra fría. Non había que e 
o poñ r s vi s e ral me nte, 
s n n tamén ludiar e anali
zar, c mentar e crear un insti
tuto de investigación. 

-Guerra fría si, pero a 
cousa está que arde ... 

-Fría no sentido de que, 
trala II Guerra Mundial, había 
unha arde internacional -
digámolo entre comiñas- que 
abrigaba a uns gastos milita
res enormes: dous millóns de 
dólares por minuto. Por exem
plo, o presuposto de defensa 
militar da URSS equivalía ó 
enteiro presuposto de educa
ción e saúde para tres mil seis
cen tos millóns de persoas no 
Terceiro Mundo. 

-E agora, como xa os 
rusos beben coca-cola, todo 
amañado. 

-É que ante tódolos con
fli to e ten ión do Terceiro 
Mundo e taban encuberto 
polo problema do enfronta
mento entre o Oe t [Europa e 
E tado Unido ] e o Le te: a 
R pública oviética . Aí vén 
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o cambio: co afundimento do 
bloque oriental, soviético, 
chega a conciencia de que hai 
desafíos que non son de orde 
de seguridade militar: a pobre
za, o deterioro do medio 
ambiente, a carencia de derei
tos humanos e a conciencia da 
interdependencia <lestes pro
blemas. Pero tamén as solu
cións dependen unhas das 
o u tras. 

Cambio nos puntos 
cardinais 

-Quer dicir isto que a 
atención mundial, pendente 
antes das relacións hostís 
entre Oeste-Leste, cambia, e 
agora a conciencia mundial 
xa se preocupa máis pola 
distancia humana entre un 
Norte adiñeirado e un Sur 
depauperado precisamente 
polo Norte. 

-A orde mundial vella non 
serve. Os informes da ONU 
descóbrennos que a estructura 
mundial é profundamente 
desigual, tremendamente 
inxusta. En 1990 en París afir
mouse oficialmente que esta
mos principando unha nova 
era porque se está procedendo 
a un desarme militar. Pero 
agora chega o pesimismo: esa 
nova orde mundial evidéncia
s e coma falsa, porque non 
afecta á inxustiza estructural 
do mundo. Entra en crise a 
noción de desenvol vemento 
económico. 

-Polo visto, a nova orde 
económica non nos vai sal
var. 

-A Nacións Unidas e 

A gran mentira do c1 
Conversa con Je 

O Sudán é o país máis fértil de África, e mesmo foi pensado coma o 
celeiro do Continente negro. Pero hai unha guerra de "relixión", que é de 
ricos contra pobres. Oesta vez tócalles ós musu/máns ser centro opresor 
e ós cristiáns periferia asaba/lada. 

mailo Banco Mundial, a partir 
de 1990, descobren algo para
doxal: que a maior crecemen
to económico non se dá 
mellor medra humana. Esta 
obtense cando existe máis 
saúde, mellor educación, mei
rande poder adquisitivo. Estes 
tres valores son fundamenta.is. 

-Os nosos gobernantes 
afirman que a crise é pasa
xeira e de ámbito europeo, 
cando non mundial, e que 
resulta contraproducente 
irmos a unha folga xeral. 

-Pero os sindicatos saben 
que iso é unha gran mentira: é 
certo que estamos nunha crise 
económica estructural profun
da; tamén o é que tal crise 
precisa dun axuste económico 
duro; engaden que o problema 
do emprego hase ir amañando 
nuns anos. E esta terceira afir
mación resulta falsa. 

Ruína do mito do progreso 

-¿Aínda que medre a 
industrialización do país? 

-Si, porque existe a expe
riencia de que entramos nunha 
era económica distinta, na que 
se dá o crecemento económico 
sen emprego. De aí a inconse
cuencia de pedir sacrificios 
económicos cando non van 
acompañados dun cambio de 
modelo cultural e social. 

-Pero isto é desconcer
tante, precisamente no 
momento en que España e 
Europa fan unha política de 
descarado liberalismo eco
nómico, cun mercado libre 
que envexan os países do 
Leste, seica economicamente 
aferrollados polo interven
cionismo dos Estados socia
listas. ¿Como se entende tal 
desatino? 

-Non parece que os e:=:> 



recemento económico 
~'.sús Mª Alemany 

<) responsables económicos 
e políticos estean dispostos a 
asumir un cambio de modelo 
de sociedade. Pero o certo é 
que, nos trinta últimos anos, o 
crecemento económico non 
foi acompañado de crecemen
to de emprego. 

-Bébedos como estamos 
do dogma do proceso indus
trial, a penas é crible o fra
caso económico occidental. 
Claro que aí está o Sur 
denunciando que o Norte 
está deshumanizado e resol- · 
ta deshumanizador. 

-Pero os datos falan: está 
comprobado empiricamente 
que a economía chega a un 
momento no que xa non é 
certo o que antes de daba por 
suposto: que conseguido o 
crecemento económico se 
consegue maior emprego. 
Estanse poñendo coma mode
lo de medra económica os 
chamados cinco dragóns do 
Pacífico. Pois ben, a partir de 
197 5 o aumento económico 
foi do 300 por cen, mentres 
que o emprego creado foi 
soamente do 150 por cen: só a 
metade. E, sen embargo, o 
Mercado parece que é o deus 
da hora presente. 

O Centro expulsa á Periferia 

-Algo inaudito se empe
za a escoitar: que a pobreza, 
mendicidade e mailo analfa
betismo andan a medrar 
nos mesmísimos Estados 
Unidos de América. 

-Claro, porque dende un 
punto de vista técnico xa esta
mos pasando de falar do Pri
meiro e Terceiro Mundo a 
referírmonos a Centro e Peri
feria. O poder está cada vez 
máis concentrado, pero non 
so nos países desenvoltos, 
coma USA, senón tamén nos 
países en vías de desenvolve
mento . E a periferia tamén 
está no Cuarto Mundo aas 
nosas cidades. 

-E ás portas está a ame
a za de que o Terceiro 
Mundo invada Europa. 

-Vista a situación, é algo 
que resulta evidente. Eses 
países, para subsistiren, terán 
que chegar alí onde está a 
riqueza. E só hai dúas solu
cións: o rexeitalos coas armas 
ou tratar de equilibra-las 
estructuras de desenvolve
mento humano no mundo. 

-Europa faise racista e 
iso traizoa un pánico enor
me. 

-Si, si, o noso medo é a 
única arma que están tendo · 
os pobres do Sur fronte ós 
ricos do Norte. Xa Olof 
Palme dicía que Suecia, país 
tradicionalmente moi xenero
so na axuda para o desenvol
vemento, axudaba por puro 
egoísmo, xa que a insegurida
de dos países en vías de 
desenvolvemento repercutiría 
na nosa inseguridade. Pero 
cómpre supera-la estratexia 
do medo para entrar na cultu
ra da paz. 

O importante é participar 

-¿Cal sería a pedagoxía 
desa nova cultura? 

-A tremenda desigualda
de económica vai acompaña
da da escasísima participa
ción en tódalas ordes: econó
mica, política, social. 
Nacións Unidas calcula que 
só un 10 por cen da poboa
ción mundial inflúe nas deci
sións que lle afectan. Os tem
pos son chegados dunha par
ticipación cidadá en calquera 
cousa que for; en todo o que 
saque á persoa da súa privaci
dade, do seu individualismo: 
escribindo, opinando, entran
do na asociación de veciños, 
no sindica_t_0 .. )1.Q_grupo ecDló
xico ou pacifista, nun partido 
político ... porque esa cultura 
de paz, para ser solidaria, 
precisa <lesas novas organiza-

Din os gobernantes que a taiga xeral é contraproducente ¿Para quen? E 
que non vai amañar nada. Un país que soporta longas pontes /abarais 
¿non pode ter espacio para a protesta dos pobres? 

cións que fagan interesar ó 
cidadán na cousa pública. 

-Ou sexa, que ós cris
tiáns, tantas veces alienados 
coas cousas do outro 
mundo, convídasenos a ser 
"res-publicanos", a politi
zarnos colaborando na 
cousa (res) pública. 

-A comunidade cristiá, 
nas súas orixes, participaba 
desa cultura: poñendo no 
centro ós pobres. Todo o 
mundo pode colaborar, pero 
nó-los cristiáns, fundacional
mente, podemos ser fermento 
modesto desa nova cultura 
porque o noso fundamento 
está nas Benaventuranzas. E 
a cultura de Xesús consiste 
en poñer no centro ós pobres, 
liberándoos da marxinación, 
da periferia. 

-Que entendo que é a 
razón pola que vós andarles 
no asunto. 

-Os cristiáns, institucio
nalmente, maniféstanse a tra
vés da Igrexa, que é unha ins
titución sociolóxica interna
cional. Pero tamén a ela lle 
cómpre unha reforma, non 
constituíndose en centro 
poderoso, senón respectando 
una periferia de laicos res
ponsa bles que non teñen 
poder ningún. E entrando no 
diálogo relixioso ecuménico, 
non considerando as demais 
Igrexas coma periferia. 

-En resumo: que o cre
cemento económico coma 
solución é unha trampa e 
que todos ternos que 
entrar nunha nova era por 
medio dunha nova menta
lidade e mailo esforzo soli
dario. 

-Exactamente. 

Pepe Chao 



O CAMPO 

Axudas para reforestación e mellora de terras xa fo restadas 

º
pasado 19 de novembro 
publicouse no Diario Oficial 
de Galicia a Orde que regu

laba estas axudas, unha importante 
liña de actuación con financiamento 
da Unión Europea. Resulta, sen 
embargo, lamentable que tan só se 
daban vinte días naturais de praza, 
para presentar uns proxectos técni
cos realmente complexos. O resulta
do é que, ó parecer, presentáronse 
moi poucos proxectos. Moi probable
mente non se dean gastado os cartas 
presupostados. 

O plano da Unión Europea é, sen 
embargo, a cinco anos, polo que 
neste novo exercicio do 94, a Conse
llería de Agricultura deberá sacar de 
novo e te tipo de axuda de gran 
importancia para Galicia. Esperemos 
c¡u 'J se .faga n tempo e coa debida 
publi ·idade. Mentres, lrimia aporta 
?s/a olaboración do noso especialis
ta Tonecho Meixide, que informa e 
a ·Lara esta liña de axudas, para que 
a ninguén interesado no tema lle 
colla a contrapé. 

Obxectivos 

Dentro na nova P.A.C. (Política 
Agraria Común) (Regulamento CEE 
nº 2.080/92) establécese un réxime 
comunitario de axudas ás medidas 
forestais na agricultura. Posibilítase 
en dito regulamento a execución de 
programas nacionais destinados a 
conseguir uns obxectivos que veñen 
enmarcados no R.D. 378/93 do Esta
do e no Decreto 250/1.993 da Xunta 
de Galicia como son: 

- Contribuír a mellorar a longo 
prazo os recursos forestais. 

- Contribuír a unha xestión do 
e pacio natural máis compatible co 
equilibrio do medio ambiente. 

- Loitar contra o efecto inverna
doiro e ab orbe-lo dióxido de carbo
no. 

Aínda que estes 3 puntos quedan 
moi ben, o fondo verdadeiro do asun
to é evitar excedentes agrícolas bus
cando alternativas nun sector que ata 
agora foi totalmente esquecido polas 
políticas da CEE. 

Irnos de seguido falar un pouqui
ño das terras que se poden acoller así 
coma os beneficiarios, tipos de axu
das, etc. 

Tipos de terras 

Son as denominadas "superficies 
agrarias", que veñen ser todo tipo de 
terras que foron obxecto dunha utili
zación agraria nos últimos dez anos e 
que se poidan converter en bosques 
(labradío, prados, pastizais, etc.), ade
mais dos montes a mato, que poden 
ter incluso algún arborado sempre 
que nel se dese algún tipo de aprovei
tamento agrícola como pode se-lo 
pastoreo. 

Para outra clase de terras, nas que 
se realicen accións de mellora (des
broces, podas, etc.) pode solicitarse 
tamén a subvención. 

Os beneficiarios 

Pode ser toda aquela persoa ou 
entidade que de. forma individual ou 
agrupada teña este tipo de terras. 
Aínda que se poida acoller toda per
soa que dispoña dunha superficie 
agraria, danse unhas prioridades na 
súa adxudicación, sendo os agriculto
res a título principal (ATP: persoa 
que máis do 50% das súas rendas 
proceden da agricultura), os que 
teñan as maiores puntuacións para 
obte-las axudas, se os presupostos 
non chegasen. 

Importe e duración das axudas 

Hai cinco tipos de axudas que 
irnos comentar: 

l.- Gastos de repoboación fores
tal: comprenden tódolos gastos de 
preparación da terra, planta, abonado, 
plantación, etc. e van desde un 
importe, para un titular individual ou 
agrupado, de 175.000 pes.etas ou 
192.000 pesetas ata 325.000 pesetas 



ou 357 .500 pesetas respectivamente. 
(Os espacios naturais protexidos 
teñen un tratamento diferenciado). 

2.- Prima de mantemento: é unha 
axuda anual por Ha. de superficie 
repoboada que se concederá automa
ticamente, conxuntamente cos gastos 
de repoboación. Esta axuda poderase 
conceder durante un período de 5 
anos para cubrí-los gastos de mante
mento desa repoboación, (reposición 
de planta seca, desbroce, etc.). Esta 
prima pode ascender, segundo sexa a 
especie a repoboar, titular individual 
ou agrupado, desde 15.000 ata 36.000 
pesetas por ano durante os 5 que dura 
dita axuda. 

3 .- Prima compensatoria: ten 
coma obxectivo compensa-la perda 
de renda producida pola repoboación 
de superficies agrarias que con ante
rioridade tiñan outro aproveitamento 
agrario. Poderán concederse por un 
período de 20 anos . Ten distinto 
importe segundo os casos. 

4.- Mellara de superficies fores
tais: concédense para mellara-las 
terras xa forestadas (desbroces, 
podas, etc.). 

5.- Mellaras de sobreirais: para 
renovar ou mellara-las plantacións de 
so breirais. 

Outros aspectos 

Outros puntos incluídos na Orde 
e que merecen ser destacados son os 
seguintes: 

- As condicións técnicas dos 
investimentos así coma a avaliación e 
control das repercusións sobre o 
medio ambiente. 

- A superficie mínima para a que 
se pode pedir axudas é unha hectárea 
por cada unha das fincas que se soli
cite. 

- Se non ternos esta superficie 
mínima deberemos intentar agrupar
nos para cumpri-la normativa (5 peti
cionarios cun mínimo de 5 hectáreas 
colindantes). 

. \ 1, 
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- Se o presuposto global da solici
tude excede 1. 000. 000 de pesetas 
deberase facer un proxecto e se é 
inferior poderase realizar unha 
memoria. 

Outras consideracións non incluí
das de forma explícita na normativa e 
que debemos ter en conta no caso 
dunha posible repoboación son: 

- Utiliza-las especies máis conve
nientes en base ás aptitudes das terras 
agrarias das que partimos. 

- Intentar crea-lo menor impacto 
negativo posible na acción que se 
vaia realizar, considerando , entre 
outros moitos factores , a ubicación 
(lindante ou non con masa boscosa), 
pendente, tipo de superficie agraria 
(labradío, matorral, etc.). 

Estas axudas que estiveron en 
vigor ata o 9 de decembro deste ano 
volverán a ser efectivas nos primeiros 
meses do ano 1.994. 

Tonecho Meixide 
Colectivo A Rella 



CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS 

A pe ar do proceso de paz en marcha entre Israel e Palestina, os mociños pales
tinos da Intifada, que loitan a pedradas contra o exército israelí, son un peque

no pastorciño David contra un xigante Goliat armado ata os dentes. 

Xosé Antón 
Miguélez Díaz 

A areíña na perla 

Vin unha película que quero 
recomendar: "Tomates verdes fri
tos". É un canto á amistade. É unha 
homenaxe ás mulleres. É un precio
so poema sobre a liberdade. É un 
baño de bo humor no drama que é a 
vida. É un filme que reborda res
pecto polos débiles: nenas, anciáns, 
alcohólicos, e que fai xusta burla do 
machismo. En fin, que é unha deli
cia de película enchoupiñada toda 
ela de alegría de vivir e dese "senti
do reverencial ante a vida" que para 
o gran Albert Schweitzer acompaña 
a verdadeira forma da relixión. 

N esta película non faltan 
momentos duros de sufrimento, 
pero sabe transmiti-la convicción 
de que a dor, se a sabemos asumir, 
pod~ ser escala de grandísima 
humanidade, e mesmo de fondas 
alegrías. Para esas situacións de 
padecemento escuro onde semella
ría que non hai sentido, a película 
canta, máis que unha vez, esta 
parábola da perla e a areíña, que 
lembro para vós. 

Resulta que había millóns de 
ostras no fondo do mar, e que bai
x ou Deus a pasear, e reparando 
nunha delas, púxolle. dentro da cun-

. cha unha areíña. A ostra xemía e 
laiaba molesta por aquel carpo 
estraño que mancaba o seu corpiño 
delicado e sensible. Pero velaí que 
sen saber cómo nin cómo non, entre 
queixas e suspiros, foise converten
do nunha ostra belida e prezadísima 
pois fara criando no seu seo unha 
marabillosa perla. As súas compa
ñeiras achegábanselle a preguntar
lle como habían facer para enfeitar.:. 
se elas tamén con aquel regalo do 
ceo, e a ostra, antes chorosa, sentiu
se de súpeto moi afortunada. 

X.A.M.D. 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 53) 

A carraxe dun Deus celoso (Ex 32) 

Tralo suceso do becerro de ouro, lavé distánciase 
do pobo e promételle a Moisés facer con el un 
novo pobo. Pero o guieiro dos hebreos mantense 
fiel a súa xente e porfia con Deus. Xoga un dobre 
papel: a lavé lémbralle o seu compromiso históri
co, pero á xente réñelle. Un verdadeiro e emocio
nante mediador, este Moisés. Hábil o discurso que 
lle dirixe a Deus: 

11Entón rogou Moisés ante o Señor, o seu Deus: "¿Por 
que, Señor, se ten que acende-la túa ira contra o teu pobo, 
que con moito poder e con man rexa sacaches de Exipto? 
12 ¿Por que haberían dici-los exipcios: Sacounos arteira
meante, para matalos nas montañas e varrelos da face da 
terra? Vólvete atrás do teu noxo e renuncia ó castigo que 
pensaches contra o teu pobo. 13Lembra ós teus servos 
Abraham, Isaac e Israel, ós que con xuramento prometi
ches: Multiplicarei os vosos descendentes coma as estrelas 
do ceo, e dareilles este país de que vos teño falado, para 
que o herden a perpetuidade". 14E o Señor renunciou ó 
castigo coque ameazara ó seu pobo (1). 

O artista Miguel Anxo esculpiu 
deste xeito a Moisés. Os cornos 
que saen da súa testa débense a 
unha mala traducción de san Xero
me: onde debía traducir "resplan
dor" (da rostro de Moisés) traduciu 
"cornos" 

A frescura do relato iavístico delátase nesta concepción tan humanizante de Deus e 
das súas relacións cos homes. Co seu discurso, Moisés trata de acurralar a Deus 
meténdoo no curro ou curral da súa promesa. ¿Non vai ser Deus un "home de pala
bra"? Ten a habilidade, non de defender un pobo sen escusa, senón de apelará hon
radez de lavé. Pero, ¡Q que tal lle espera ó pobre Moisés, que baixa da montaña do 
Sinaí na compaña do seu axudante Xosué! 

15Moisés baixou do monte coas dúas táboas da alianza na man. Estaban escritas polos dous 
lados, 16e eran obra de Deus: o gravado nas táboas era escritura de Deus (2) . 11En oíndo 
Xosué a algueirada do pobo, díxolle a Moisés: "Óense berros de loita no campamento". 
18Moisés respondeulle: "Non son aturuxos de victoria, nin salarios de desfeita, senón que 
son cantos o que oio". 

A narración describe un contraste formidable: Moisés baixa emocionado co agasallo 
do mesmo lavé, pensando no seu pobo, e este, de carallada. A indignación, moi xustifi
cada: 

19Cando chegou ó campamento e viu o becerro e a danza, Moisés anoxouse moito, tirou as 
táboas da man e crebounas na aba da montaña. 2ºLogo agarrou o becerro que fixeran, 
queimouno e moeuno, ata convertelo en po, e fíxollelo beber ós israelitas (3). 

O responsable é o clero, o sacerdote Aharón, que se desculpa moi torpemente. Posi
blemente este relato é do Elohista, autor do tempo en que había tensión entre os profe
tas (Moisés érao) e un clero que vai trampeando e non ousa enfrontarse coa idolatría. 

21Moisés díxolle a Aharón: "¿Que che fixo este pobo, para que deixases caer enriba del un 
pecado tan grave?" 22Respondeulle Aharón: "Que non se anoxe o meu Señor. Ti sabes que 
este pobo é inclinado ó mal. 23Dixéronme: "Fainos un deus que nos conduza, pois ese Moi
sés, o home que nos sacou de Exipto, non sabemos que foi del".[ ... ] 

Pero a paixón de Moisés polo pobo é inquebrantable. O mediador está disposto a 
pagar co seu propio pelello: 

31Volveu, pois, Moisés onda o Señor e dixo: "Recoñezo que este pobo cometen un grave 
pecado, ó facerse un deus de ouro. 32Pero rógoche que agora lle perdóe-lo pecado. E se 
non, táchame a min tamén do libro onde rexistras". 

Xosé Chao Rego 

1. Un mediador é alguén que 

se sitúa no medio de dúas distan

cias, para que estas cheguen a un 

acordo. A función mediadora 

require non só habilidade, senón 

paixón, nos dous sentidos da 

palabra: sufrimento pola distan

cia e tamén emoción para re

unir. Se a nosa tradición cristiá 

viu en Xesús Cristo un novo 

Moisés é porque o de N azaré 

media: o feíto de ser el verdadei

ro Deus e verdadeiro home cons

ti tú eo no único sacerdote e 

mediador posible. Mediar é a 

paixón de Xesús, o Cristo. 

2. Os reis adoitaban gravar 

en pedra as grandes fazaña s. 

Mediante elas coñecemos boa 

parte da historia antiga, porque a 

pedra gravada resiste o que non 

pode outra clase de escritura. 

Aquí, de acordo coa mentalidade 

antropomórfica do iavista -que 

concibe a lavé ó xeito dun 

home- é Deus mesmo quen 

grava. O documento iavista eli

mina sempre as causas segundas 

para manter a Deus coma prota

gonista. 

3. Se o pobo rompeu coa 

alianza, as táboas que deixan 

constancia dela non teñen razón 

de existir. Crebándoas, Moisés 

simboliza a ruptura. Pulverizan

do a imaxe do becerro de ouro, 

realiza unha ordalía ou xuízo de 

Deus. Mediante ela, os culpables 

serán condenados, absoltos os 

inocentes. 
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O NOSO TABOLEIRO 

Festa do lume-94 

Xa está aí afesta do lume, o encontro que cada ano convoca 
a Asociación Irirnia o primeiro sábado de febreiro, sempre preto 
da festa da Candeloria. Este ano, o día 5 de febreiro, na parro
quia de Galegos, coma sempre. 

A f esta do lume quere ser pousada no medio da invemía, 
lugar para o acougo, o intercambio e a celebración. Como sabe
des aprovéitase tamén, a principio da xornada e sen que reste 
tempo para o demais, para face-la asemblea anual da Asocia
ción. 

Como vén sendo habitual mandámosvos un pequeno adian
to do que vai se-lo encontro. Inclúense tres interrogantes ós que 
nos gustaría entre todos ir dando resposta. Axudaránnos na 
refl exión Pilar Wirz, Bernardo G. Cendán e Daniel López 
Muñoz. 

Reface-la fidelidade en tempos de confusión 

Velaí o reto que nos convoca. 
Non on estes tempos de evidencias. As identidades e as 

fi delidades tradicionais están postas en cuestión. Non é só un 
f cit que atinxa á fe cristiá, senón que se fai estensivo, desde o 
inv nt da po tmodernidade, a toda a cultura contemporánea, a 
t d nxunt da grande ideas con capacidade de mobiliza-
i n tran f rmación n clave de utopía. 

P iblem nte é inevitable e necesario distanciarse critica
mente e poñer en cuestión calquera identificación simplista. 
P ro de pois, ¿que? · 

Hai tres momentos no itinerario da nosa reflexión. No pri
meiro momento ollarémo-la realidade desde arriba ou desde 
fóra, para ver qué pasa ó noso arredor. Nun segundo trataremos 
de mirar para dentro e ver qué nos pasa. E nun terceiro momen
to miraremos cara adiante na procura de criterios a apoios para 
reface-la nosa fidelidade. 

As diferentes expresións da pertenza relixiosa na 

actualidade 

Preocúpanos ter criterios para analiza-la realidade. 
Trataremos de mira-lo que pasa con obxectividade e ver de 

que maneiras nesta sociedade que din postmoderna se expresa a 
pertenza e a identificación relixiosa. 

Para iso botaremos man dos esquemas que nos aporta a 
socioloxía da relixión, esquemas que nos dan pistas para discer
nir qué tipos de vivencia do relixioso e de pertenza eclesial se 
dan na nosa sociedade. 

As nosas particulares confusións 

Reflexionaremos nun segundo momento sobre nós mes
mos. 

Non é doado dar cun apartado, dos típicos que se expresan 
nas enquisas sobre posicionamento relixioso, que realmente 
recolla toda a complexidade da vivencia interior de cadaquén. 
Non resulta posible recoller telegraficamente os diferentes mati
ces que hai que dar a cada definición, as identificacións doloro
sas, críticas e parciais, e os principios básicos que, a Deus gra-

. ci3:s, seguen dando sentido ás nosas vidas. 
En calquera caso, nos tempos que corren, non é cómodo nin 

simple manter unha identidade cristiá, cando case tódolos signi
ficados están pervertidos, cando as ideas e as palabras que 
outrora serviron para definirse están maiormente secuestradas 
polo integrismo e devaluadas para a sociedade. 

A necesidade de reface-la fidelidade 

O importante é non só mante-la fidelidade nos tempos de 
confusión, senón a partir das dificultades, refacer unha fidelida
de que nos sirva aquí e agora. 

¿Con que nos quedamos? ¿A que nos debemos agarrar para 
seguir? 

Non é un simple voluntarismo. Trátase, en definiti~a, de 
buscar criterios e pistas para dicirnos a nós mesmos qué somos 
e a quen nos debemos, e para estar a gusto con nós mesmos que 
non é pouco. 

E despois, podemos celebralo. E dar gracias. 

Idevosinterrogando 

Coma outros anos, adiantamos unhas preguntas a xeito de 
pistas para a reflexión: 

1. Imaxina un entrevistador que te interroga sobre a túa 
posición relixiosa, dándoche varias alternativas de resposta (non 
crente / crente, non practicante/ practicante pasivo J practicante 
activo / militante-responsable/) ¿Que resposta escollerías? 

2. Se tiveses que_ definirte por medio dunha resposta aberta 
¿En que aspectos estarías máis confuso? 

3. A pesar de tódalas confusións, ¿que certezas manteñen a 
túa fidelidade? 



CARTAS 

Sempre nos aledamos cando recibimos cartas, e se son críticas, 

agradecémolas, anque nos doia. A algúns agrádalles a linguaxe 

directa de Irimia, a outros incomódaos. Como non nos considera

mos "toda a lgrexa ", senón só un modesto sector, non abrigámo-la 

triunfalista pretensión de dirixirnos a todos. Constituímos un sector 

que quere exerce-la función profética no seu dobre aspecto, de 

denuncia e de anuncio. Comprendemos que alguén disinta e se dis

tancie. · Prodúcenos dor, pero agradecémo-la sinceridade. Quizais 

se a nosa linguaxe fose distinta, agradeceríanolo a Xunta e algun

ha que outra Curia. Pero ternos que ser fieis á nosa conciencia: con 

outro tipo de linguaxe, quizais máis suave, a mensaxe xa non sería 

a mesma. Sirva esta fraternal nota de introducción a estas dúas 

cartas, tan dispares, ámbalas dúas sinceras e amigables. 

Un distanciamento cheo de respecto 
O motivo de poñerme en comunicación con vós é dar razón da miña 

devolución do reembolso. 
Foron causas alleas á miña intención. 
Vivo fóra dende hai ano e medio, e veño pouco por Lugo. 
Agora vou tentar de vende-lo piso xa que non resido en Lugo máis ca 

ocasionalmente. 

A Romaxe de 1990 tomouse coma punto de partida 
para que lrimia fose medrando. Pouco a pouco imos 
acadando o propósito. Pero non repenicamos nin 
botámo-las campás a voar, porque aínda queda 
camiño. Insistimos: ¿e por que non ti e mailos teus 
amigos? 

Cando collín o aviso de devolución do reembolso fun a correos pero xa era tarde (pasara un mes). 
Á parte, hai tempo que vexo a súa liña ideolóxica con poucos matices e, por tanto, non estou interesado en que me 

envíen máis números de Irimia. 
Dende esta data doume de baixa. 
Perdoen as molestias. 
Se debo algún peso, rogo que me envíen a cantidade e eu ingresarei o total por xiro postal. 
Un saúdo 

Un achegamento que nos estimula 

J.A. 
Lugo 27-XII-93 

¡Bo Nadal! En tal día coma hoxe, séntome a escribirvos dúas liñas con tres motivos. En primeiro lugar, felicitárvo-las 
festas (penso que un pouco tarde, pero nunca é tarde, ¿non?). 

Por outra banda, o da suscrición. Levo xa tempo lendo a Irimia por medio de xente á que lle chega, e penso que vai 
senda hora de apoiar un pouco máis en serio a revista e deixar de "gorronear". Ademais de que penso que se non apoiá
mo-la revista os que a coñecemos, ¿que a manterá? 

E por último, unha suxerencia: ¿que tal face-la revista en papel reciclado? Supoño que coñecedes de sobra tódalas 
súas vantaxes, e penso que non tería mala aceptación entre os lectores. 

Dende logo, se chegase o caso de ter que elixir entre recibi-la revista en papel reciclado ou normal, eu quedo co pri
meiro. 

¿Por que non Hes preguntades ós lectores? Ou mellar aínda, ¿por que sempre partimos da base de que a xente quere 
mellar o papel normal? 

Ben, aí queda iso. Por hoxe máis nada. Seguiremos en contacto agora que me sinto con "algo máis de dereito a opi-
nar". 

Que a paz de Deus sexa con todos vós. 

Nota: Esta suxerencia chega nun momento crítico e dámoslle resposta no recadro da páxina 4; deixando aberta a cuestión. 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Ditos do mundo agrícola (7) 
Poñe-Io carro diante dos bois 

Ser coma os bois de Búa, que, cando 
ollan para o carro cargado, xa súan é 
ser persoa preguiceira, que lle ten medo ó 
traballo. Búa é lugar da parroquia de 
Barro (Barro, PO) que está aquí probable
mente para rimar con "súan" 

Carga-lo carro é beber de máis, 
emborracharse (mesmo se di bébedo 
como un carro), porque o borracho aba
nea ó andar coma quen leva unha grande 
carga. Pero tamén parece poder significar 
"deixar encinta a unha muller", segundo 
se adiviña nesta cantiga. 

klaruxiña,klaruxiña 
a do ref aixo encarnado 
se te atopo nun camiño 
heiche de carga-lo carro. 

Poñe-lo carro diante dos bois é 
rae -las usa ó rev ' de como deben 
s r; inv rti -1 ordc natural das cousas, 
pr cipitar , actuar en orde, facer ante o 
que cumpría facer despoi ; empezar un 
negocio por onde tería que acabar. Pero 
curiosamente tamén hai Poñe-los bois 
antes có carro co mesmo significado. 

Estes dous ditos parecen contradicto
rio . Pero, dado que o uso dos dous é 
común a toda Galicia e co mesmo signifi-

cado, deben de ser dúas variantes do 
mesmo feíto. No primeiro caso (Poñe-lo 
carro diante dos bois), a posición é dispa
ratada: indo os bois detrás do carro, non hai 
posible tracción nin progreso. No segundo, 
en cambio ( Poñe-los bois antes có carro), 
pódese aludir ou ben a que non hai carro 
(polo tanto, falta un dos elementos necesa
rios para a acción) ou a que se axugan os 
bois nun sitio onde non está carro (polo 
tanto, habería que levar despois o carro á 
man onda eles, o que é unha forma desasi
sada e antieconómica de traballar). 

Vese mellor isto noutra variante 
Bota-lo carro antes dos bois ou ¡Non 
bóte-lo carro antes dos bois ! porque aí 
alude ó feíto de quitar do cuberto primeiro 
o carro (inerte e pesado) e despois quitar 
da corte os bois (que se moven de seu). 
Botar ten o valor de "quitar para fóra". 

Exclúo, como ves, a expresión Poñe
los bois diante do carro, que algunha vez 
teño oído e lido, porque, dado que esa é 
posición natural dos bois e do carro, non 
podería significa-lo que significa sen 
mingua da lóxica. Esta paréceme corrup
ción irreflexiva da primeira, caso infre
cuente mm <lito popular, pero do que hai 
algún outro exemplo. 

Estou seguro de que entre os lectores 
de Irimia ha de haber quen nos dea expli
cado por que Poñe-lo carro diante dos 
ollos é atar polo rabo. ¿Quen nolo explica? 

Un " m.igrant " gal go, de Tui triunfou en Madrid e converteuse no mito dunha 
ociedade en ri e. Aseen o fulgurante. Pero o Capital, que sempre esmaga as súas 

ví tima , á vece devora ó eu propios ervidore . Non nos aleda a caída de 
Mario Cond , pero i, é moito, o derrumbamento dun ídolo. De tódolos xeitos, non 
ha pad -la oidade do perdedor. Son vario mile de millóns os que lle quedan. 
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O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Ben sei que a nave de Pedro 
é coma de Noé a arca, 

na que cabe toda fauna 
sexa progresita ou carca. 

2. Tomo, logo, moi en serio 
o que van facer en Roma: 
moi en serio anque coido 

que é unha pesada broma. 

3. Póñome antifeminista 
pra sintonizar: ¿que queres? 

convencido de que todo 
é por culpa das mulleres. 

4. A Igrexa anglicana 
meteuse nun mal negocio: 

a ordenación de mulleres 
pra exerce-lo sacerdocio. 

4. ¿Quen á Igrexa anglicana 
lle deu permiso pra tanto: 

faceren cregas e hispas? 
¡ Seica o Espírito Santo! 

5. Roma di: "¡Non é posible!"; 
e da súa tese a prol 

argúe que a Santa Pomba 
sometida está a control. 

6. Argumentan sen ter forza 
que a muller non vai pra cura 

que o prohíbe Xes.!Ís Cristo 
na mesmísima Escritura. 

7. Os que de Biblia máis saben 
dixéronlle a Paulo Sexto 

que tal prohibición non vén 
na letra nin no contexto. 

8. Pero as católicas sofren 
que o labor sacerdotal 

se lles impida; a razón: 
discriminación sexual. 

9. E agora douscentos carcas 
de disciplina anglicana 

petan ás portas de bronce 
da muralla vaticana. 

10. Para entraren na Empresa 
renuncian ós vellos dotes 
e confesan; ¡malpocados! 

que eran falsos sacerdotes. 

11. Reordenados novamente 
pra seren cregos, o trato 
e que, casados, obteñan 

¡dispensa do celibato! 

12. Que entoen o totus tuus 
aínda non se lles obriga, 

mais que dobren o espiñazo, 
iso. si que nos intriga. 




