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EDITORIAL 

Cooresma ¿aínda hoxe? 
O tempo de coresma endexamais tivo autonomía, 

sempre estivo en función da pascua e dos acontece
mentos preparatorios desa festa magna do cristianis
mo. Se nun principio consistía nun tríduo de xaxún, co 
tempo, e pala forza simbólica do número 40 -Xesús no 
deserto, entre outras lembranzas-, foi estendido a eses 
corenta días que serviron de soporte a diversas activi
dades. 

A primeira delas foi a do catecumenado, tempo de 
preparación do bautismo dos adultos, ata que, trala 
conversión, masiva dos pobos bárbaros a partir do 
século IV, o bautismo deu en aplicárselles ós nenas. A 
coresma perdía un primeiro soporte. 

Quedáballe outro importante: os pecadores que 
facían penitencia pública eran acompañados polos 
demais cristiáns durante eses 40 días previos á abso
lución; o feito da confesión privada tamén privou de 
soporte a este acto solidario. 

Pero non esmoreceu a coresma e pasou a ser 
tempo da abriga de cumprir con pascua florida e de da
la doutrina ... e algo máis, ó señor cura, cumprindo co 
Preceuto e para que o borrasen da lista, como moi ben 
lembran tantos galegas aínda vivos. 

Dous elementos axudab~n á configuración deste 
tempo sagrado: o xaxún e maila abstinencia. Esta, que 
consistía na prohibición de comer carne por mor de 
que os señores feudais se axustasen á precariedade 
económica dos pobres, ós que só lles era accesible o 
peixe, deixou de ter sentido: ho~e absterse da carne 
para manducar marisco non constitúe privación maior
mente penosa. 

O xaxún cambiou de tercio: en vez de ser, habitual
mente, castigo corporal para expiación dos pecados, 
converteuse en signo radical de protesta e de solidarie
dade, por exemplo a favor do cota do 0'7 por 100 en 
favor do Terceiro Mundo. 

Tan esixente era a coresma que o pobo tivo nece
sidade de entrar nela -introido, entroido- despedíndose 
de todo tipo de carne -proteínica e sexual-; ese "levan
ta-la carne" a que alude a palabra carnaval. Irónico, o 
pobo celebra o enterro da sardiña cando é o único que 
se desenterra. Como di Caro Baraja, o entroido é filio -
ilexítimo- do cristianismo. 

O soporte que lle quedaba á coresma era a cris
tiandade, é dicir, unha sociedade non aínda seculariza
da, que lle procuraba unha resonancia social a este 
tempo sagrado, mesmo prohibindo nel algunhas activi
dades lúdicas. Hoxe, a coresma anda desanxelada. 

Queda aproveitármo-la vella espiritualidade cores
mal en arde a unha festa nova: a do perdón, do que 
constitúe expresión máxima a pascua. Xa nada poderá 
volver a ser coma antes; nin sequera o estilo dun acon
tecemento que para moitos xa non é nin confesión nin 
penitencia, senón gratitude e ledicia porque, pródigos, 
o Pai acóllenos e mata o xato. Hai comunidades que 
camiñan por aí. Tamén facéndose solidarios cos pobos 
ós que vai comendo afame. 

O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Baila-la carioca 
O sete de febreiro a pren

sa publica un informe baseado 
en datos da Consellería de 
Pesca. Dise nel que a pesca 
ilegal da carioca, esa pescadi
ña que non dá a talla, famosa 
pola inútil teima de morde-la 
cola, supón unhas perdas 
anuais para Galicia de 13.300 
millóns de pesetas. 

Falábase do empeño da 
Consellería en recupera-los 
caladoiros galegas, para o que 
resulta fundamental vixiar e 
sancionar ós que pescan ou 
venden peixes inmaturos. 
Falábase con acerto de como 
as 2.000 toneladas de cariocas 
apañadas serían, á volta de 
pouco tempo, 19.000 tonela
das de pesca legal -27 centí
metros- e, pouco máis dun ano 
despois, 34.800 toneladas de 
insuperable pescada galega do 
pincho, de medio metro de 
grandor e varias postas feítas 
de millóns de ovos. 

Este problema de sentido 
común non quere ser entendi
do neste país noso, aínda que 
teña rango de cuestión nacio
nal. 

Aquel pescador leva aga
chados trasmallos prohibidos. 
Apaña canto pode e vende por 
fóra da lonxa. Este asentador 
sabe quen pesca e onde colo
c a-1 o producto ilegal, que 
merca tirando o prezo, polo 
aquel do arriscado da opera
ción. Despois tócalle á pesca
deira do barrio que agacha a 
carioca baixo o mostrador. E 
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por fin está a veciña que lla 
pide sen a máis mínima ver
gonza. 

Algún día haberá que 
dedicar un artigo ás nosas ver
g onzas máis enxebres, que 
están reviradas. Porque aquí 
dá unha tremenda vergonza ter 
un coche humilde, falarlle 
galega ós fillos, ou dicir en 
público o que se di en privado. 
Pero pedir a berros carioca 
prohibida, é un acto de orgu
llosa normalidade. 

O · asunto das tallas míni
mas xa fixo correr sangue. É 
un asunto que precisa todo o 
rigor e ecuanimidade do 
mundo. Por iso resulta tremen
do que ó día seguinte de publi
carse aquela información, o 
martes oito de febreiro, no res
taurante da Xunta houbese de 
segundo prato a escoller: raxo 
asado, arroz con carne ou ... 
¡cariocas con ensalada!. Xusto 
na planta baixa da mesmísima 
Consellería. 

Supoñamos que apercibi
sen ó hostaleiro concesionario 
do restaurante. Mesmo supo
ñamos que era peixe conxela
do e importado. Supoñamos 
tódolos supoñeres posibles. É 
igual. Pouca vida lle quedan 
ós nosos caladoiros con esta 
mentalidade, con esta vergon
za do revés. E, mentres, co ini
migo na casa, xa pode o servi
cio de vixilancia andar polos 
portas na busca da carioca 
prohibida, que o que está a 
facer ó cabo é baila-la carioca. 
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BOA NOVA 
Manolo Regal 

O REDOR DA SOLIDARIEDADE DO 0'7 POR 100 
A palabra de moda dentro da espiri

tualidade secular e relixiosa é a de soli
dariedade. Polo menos para moitas per
soas. Pero que a palabra estea de moda, 
e que entrase pola porta grande dentro 
do noso vocabulario de cada día, non 
quere dicir que na realidade as causas 
vaian por eses camiños. 

A cuestión do 0'7 por 100 
O asunto xa non é de agora. Hai 

anos que moitos países do primeiro 
mundo acordaron aporta-lo 0'7% do seu 
presuposto, dos cartas de que dispuñan 
cada ano, para a axuda ós países do Ter
ceiro Mundo. Moi poucos países o están 

Dar/les do naso non é unha esmola, é un exercicio de 
xustiza. 

a cumprir. España, en conxunto, non. E 
dentro de España unicamente o País Vasco 
é fiel a esta elemental medida de solidarie
dade internacional. 

Cómpre ser honrados 
Todos somos moi dados a <loemos da 

xentiña esa que nin ten que comer nin ves
tir, que morre de enfermidades que hoxe 
por hoxe están totalmente controladas se se 
queren controlar, que aínda por riba ás 

REFLEXIÓN 

Xaxún 94 

"Entón celebraron o meu descubri
mento, coma o dun heroe da humanidade 
e sentín que aquela era unha sociedade 
humana orientada cara á vida. Pero a 
nasa sociedade de hoxe oriéntase case 
exclusivamente cara á marte. O home é 
un animal estraño. En gran parte do 
mundo os nenas van á cama con Jame; e 
nós aquí dilapidamos montañas de 
millóns en imbecilidades coma o aceiro, o 
ferro e os tanques. Todos somos uns cri
minais. Xa o di o refrán húngaro: Se estás 
entre ladró ns e calas ti tamén es ladrón". 

Dr. Szent Gyorgy (descubridor da 
vitamina C) 

Tres cuartas partes da poboación 
mundial vive en países subdesenvolvidos. 
Cada certo tempo sobresáltannos dos 
nosos sillóns imaxes de catástrofes coma 
as de Etiopía, Somalia ou Bosnia e 

veces se encerellan en loitas fraticidas , etc. 
etc. 

¿Que pasa con todo iso? A xente que 
estudia a fondo as relacións que existen 
entre os países vénnos afirmando insistente
mente que, se as causas son e están así, é 
porque os países ricos montamos de tal 
xeito o funcionamento do mundo, que para 
nós podermos ir para arriba ten que haber 
moitos que vaian para abaixo. 

É dicir, que non é cuestión de lástima, 
de sentir pena, senón de xustiza, de face-la 

esquencémonos que hai outros puntos do 
mundo no que o pasan tan mal ou peor ca 
eles: Mozambique, Angola, Sudán, Haití, 
Liberia, Camboia e outros. Si, están ou 
estiveron en guerra, pero non poderían 
loitar de non ter armas financiadas ou -
fabricadas por EE.UU., Rusia ... España. 

Din que tamén é pola superpoboa
ción, pero o certo é que segundo datos do 
ano 1987, Etiopía tiña unha densidade de 
poboación 2'6 veces menor cá de Fran
cia, e a da India, e un pouco menor cá da 
antiga República Federal Alemana . 
(Ponte: "Informe sobre o desenvolvemen
to mundial 1989" Banco Mundial). 

O certo e que ninguén fala das verda
deiras causas da fame; unha fame que 
mata cada ano a máis de 40 millóns de 
persoas, ninguén fala da débeda estema, 
ninguén fala de que Brasil pagou a ¿súa? 
débeda máis de dúas veces e aínda segue 
a pagar parte dos intereses desta. Ninguén 
fala do comercio internacional que fai 
que os prezos sexan impostos desde o 

xustiza con eses pobos. ¿Como? Devol
véndolle-lo que é deles, sirp.plemente. O 
0,7% podería ser un sinxelo comezo 
desta restitución abrigada. 

Un bo lugar para os crentes 
A palabra e o feíto da solidariedade 

sempre nos chegou ós crentes ó fondo da 
nosa experiencia relixiosa. Todos ternos 
ocasión de exercita-la solidariedade de 
mil maneiras ó longo dos nosos días, nos 
nosos mesmos barrios e cidades. 

Sen embargo estamos seguros de 
que todo nos iría mellar coma crentes se 
a solidariedade do Terceiro Mundo ocu
pase un lugar céntrico no espacio do 
noso corazón e da nosa actividade crente. 
E atrevémonos a lanzar unha pequena 

proposta por mentres os nosos gobernos 
correspondentes non se decidan a cumprir 
con ese compromiso elemental do 0,7% que 
cada un destine o 0,7% dos cartas de que 
dispón en axuda ó Terceiro Mundo. Podería 
ser unha medida que nos rnantivese en 
quente cara á cuestión e que, de paso, de e 
corpo e realidade ás nosas ganas de olida
riedade cos pobres. 

Pedro Pedrouzo 

Norte, ninguén fala da venda de armas 
que España lle fixo a Somalía , Iraq , 
Marrocos ... Ninguén fala ... 

É hora de empezar a facer xustiza; 
dende a mañá do sábado 5 de Marzo ata 
as 4 da tarde do día seguinte un grupo d_e 
mozos, e non tan mozos, irnos facer unha 
folga de fame no Colexio La Salle de 
Santiago con dúas reivindicacións moi 
sencilliñas: Que lles empecemos a devol
ver polo menos o 0' 7% (petición que a 
diriximos a tódalas administracións e a 
tódalas institucións e persoas boas e 
xenerosas) e a condonación da débeda 
estema (petición que diriximos o gobemo 
central e a banca española). Toda persoa 
que queira máis información só ten que 
dirixirse a esta dirección: Coordinadora 
do Xaxún 94. Rúa do Rosario 17, 15703 
Santiago ou o Tlf: (981) 58 06 52. 

"Tiven fame e destesme de comer..." 
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A PENEIRA 

OS ASASINATOS DE 
NIGRÁN obrígannos 
outra volta a denuncia
la posesión de armas 
por calquera, e moitas 
veces cómo se está a 
sufrir por persoas dese
quilibradas ... Neste sen
tido Estados Unidos 
está perdido: cada cator
ce minutos morre a tiros 
un cidadán de USA. Dende o setenta e nove máis de cincuenta mil 
nenos caeron por bala. Só no mes de Xaneiro xa morreran máis de 
<lúas mil cincocentas persoas. 

JO Pts 

O PEAIODICO DAS COMISIONS OBAEIAAS. N'31 

A FUNDACIÓN 
"10 DE MARZO" 
quere facer memo
ria desta data fun
damental do mo
vemento obreiro 
cando foron asasi
nados dous obrei
ros no Ferrol no 
setenta e dous. 

Agora mesmo, esta asociación xurdida de CC.00. está a recoller e 
e tudia-los periódicos obreiros que foron nacendo neste país:. 
Naquel ano de mil novecentos setenta e dous nace en Vigo: "Vigo 
Obreiro", despois "Loita" na Coruña, "1 O de Marzo" no Ferrol, 
"Democracia Obreira" en Lugo ... Anos de loita e reivindicación. 

CONTRA A 
SUPERTAXA 
estamos a participar 
nunha serie de 
mobilizacións: 
levarannos a Ma
drid o once de 
marzo. A confusión 
e o desamparo son 
cada volta máis 
intensos entre os 
gandeiros, e se isto 

Alfonso Blanco Torrado 

DESTINO DA PRODUCCIÓN 
OE LEITE OE BOVINO EN GALICIA 

ENTREGADA 
ACENTRAIS 

l§ITEIRAS 90,24% 

CONSUMO 

non cambia chegarase a unha folga xeral agraria. O Estado tra
balla pra que o noso leite remate en empresas estranxeiras, 
mentres Galicia é privada dos seus máis importantes recursos. 

TRES INSUBMI
SOS NA CADEA 
están urxindo me
didas de rei vindi
cación de tódolos 
galegas. No pa.sa
do ano a insubmi
sión chegou a un 
dezanove por cento 
entre a nosa moci
dade. 

Irimianza en Ferrol 

< -
-w -
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Lugar: Colexio La Salle (Caranza) 

Data: domingo, 6 de marzo 

Hora: 4' 30 da tarde. 

Despois da acollida e da presentación da xuntanza, teremos a: 

Pepe Chao, que falará sobre o contido da próxima Romaxe: 

Coma un irmán che falo. 

Pepe Couce, que nos axudará a Busca-lanosa identidade coma irmáns irimegos. 

Coloquio entre todos. 

Remataremos cunha oración. 

E ... café para todo o que veña. 



A VERGOÑA MÁIS 
GRANDE prós que 
vi vimos neste intre 
segue a medrar no 
corazón de Saraxevo, 
ante a pasi vidade, a 
indiferencia e os ego
ísmos ou intereses dos 
outros países. Nos 
preto de · vintetrés 
meses que sofren o 
asedio, dez mil mortos 
falan a berros de 
horror, coma estes nenos que foron asasinados cando xogaban 
na neve, alleos á maldade dos maiores, e que o pai de dúas 
delas contempla paralizado nesta fotografía, dun xomalista que 
tamén xoga a vida tódolos días naquel infemo. 

¿e u? 

IRMANl1ADE ()E [)()ANTES DE ~ANGllE 
LUGO 

o CENTRO 
GALEGO DE 
TRANSFUSIÓN 
DE SANGUE, 
está a traballar 
pra sensibilizar á 
poboación nas 
doazóns de 
sangue, xa que 
somos moi rea

cios a este xesto de solidariedade, aínda que medramos no índice 
de doazón de órganos... Dende Compostela pretenden, servir 
tódalas necesidades de sangue do país ... Noutras cidades existen 
outros centros pra poder cumprir con este labor de xenerosidade. 

O DÍA DA 
MULLER TRA
BALLADORA, 
oito de marzo , 
non debería ter 
razón de ser se a 
sociedade fose 
máis igualitaria. 
As mulleres non 
teñen acceso ó 
traballo e os seus 
soldos son moito 
máis pequenos. Non sempre se denuncian os malos tratos na 
casa e no traballo, mesmo por medo e por falla de reacción das 
autoridades ante todo is to ... A muller é escollida na guerra, nas 
dictaduras, na miseria coma obxecto de odio, das torturas, da 
violencia ... , en tódolos conflictos do mundo. Na fotografía un 
grupo de mariscadoras. 

MIGUELANXO PRADO 
é un dos debuxantes e ilus
tradores máis importantes, 
e a súa obra volve a ser 
agasallada co mellor pre
mio europeo que se conce
de no Salón de Angulema 
ó mellor cómic estranxei
ro. Noraboa a este creador 
que nos brinda cada mañá 
a súa obra dos xomais, nas 
ilustracións de moitos 
libros, nos carteis que nos 
convidan a algunhas cele
bracións. 

O MERCADO DOS 
VIDEOXOGOS está a 
come-lo "coco" da moci
dade de moitos países, 
nalgúns gañando terreo á 
televisión. Non podía ser 
menos, o capitoste que 
hai detrás negocian con 
catorce billón de pese
tas. Os males que crean 
nos seus adicto on 
arrepiante , sobor de 
todo a agresi vidade, 
como o saben moi ben os 

asesores das casas desta especie de droga: a remates de decem
bro, un <lestes servicios de atención ó cliente tivo que atura-la 
violencia de máis de cincuenta mil chamadas nunha xomada de 
persoas desesperadas porque as súas máquinas non funciona
ban. 

SUDÁN segue ardendo 
polos catro costados nesta 
guerra civil que dura máis de 
dez anos. Neste país están a 
cruzarse tódolos males: gue
rra do goberno contra ós 
negros do Sur, loitas entre 
sectas musulmanas e grupos 
tribais, a fame que está a 
rematar con máis de tres 
millóns e medio de sudane
ses, outros moitos fuxiron ... ; 
a intolerancia dos que mandan, musulmáns, contra os rebeldes 
cristiáns do Sur. Outro infemo. 

"IHIA -5 
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POLÍTICA 

Somos millonarios 

Tendo en conta que os presu
postos de Galicia para o 94 ascen
den a 735 mil millóns de pesetas, a 
cada familia con-espóndelle ó redor 
dun millón de pesetas dese gasto. Por Tintxu 
Por iso cómpre f alarmos un pouco de onde vén ese diñeiro e 
para que o destinamos (ou o gastan outros por nós). Iso fara
nos entender algo mellor os longos debates que cada ano 
suscitan os presupostos. 

Menos dunha peseta de cada dez procede dos impostos e 
taxas que recada a administración galega e algo menos aínda 
será prestada polos bancos, no que se chama débeda pública. 
Outros 60 mil millóns proceden de fondos da Unión Euro
pea, cantidade semellante á que desde Madrid envían para 
concellos e deputacións. Os dous tercios restantes, uns 500 
mil millóns proceden dos ingresos do Estado, por diversas 
vías. 

Este aluvión de datos demóstranos xa os límites da auto
nomía financeira galega. Máis aínda se ternos en conta que 
unha boa parte dos fondos procedentes de Madrid ou Bruxe
las traen xa marcado o seu destino, no que se chama na 
nomenclatura administrativa gastos finalistas. 

Un tercio <leste diñeiro gastámolo para pagar ós funcio
narios, entendendo por tales ós profesores, médicos, enfer
meiras, ax.entes de Estensión Agraria, empregados de resi
dencias da terceira idade ou os que atenden ás numerosas 
oficinas administrativas, etc. Outra peseta de cada dez é para 
gastos de funcionamento, nos que se inclúen os administrati
vos, pero tamén os da electricidade, calefacción, teléfono e 
comida de hospitais e colexios, etc. 

Preto de 200.000 millóns destínaos a Xunta ó funciona
mento doutras institucións públicas, coma os concellos e 
deputacións antes citados, ou centros privados concertados 
para prestar servicios educativos ou sanitarios. Unha canti
dade algo inferior é para os chamados gastos de capital: para 
crear novos servicios públicos (estradas, hospitais, portos, 
colexios, etc.) ou axudar a empresas privadas para mellor 
producir bens (repoboacións forestais, melloras no aparello 
productivo de industrias diversas, etc.). 

Nos presupostos deste ano medran bastante os gastos 
chamados de funcionamento, para pagar ó persoal e mailos 
servicios antes citados. Diminúen, en cambio, os coñecidos 
coma gastos productivos ou investimentos de capital. 

Coma en calquera casa, nos tempos de crise hai que 
seguir mantendo os gastos mínimos de subsistencia, pero 
non se dispón de diñeiro para mellora-las condicións de 
vida. Sobre todo se lles debemos ós bancos 243 mil millóns, 
que nos supoñen este ano 27 mil millóns de intereses e 16 
mil millóns de amortizacións, e se pedimos outros 53 mil 
millóns prestados no 94. 



DOCUMENTO 

Manifesto pola condonación da débeda externa e o 0'7 % 

os abaixo asinantes, diferentes na súa ideoloxía, historia e crenzas, pero iguais pola mesma conciencia solidaria: 

Ante a actual situación, na que vive a meirande parte da poboación mundial, de fame, analfabetismo, enfermidade, conflic
tos sociais, crise económica, guerras ... , que consideramos froito de séculos de colonialismo, explotación comercial e financeira 
( débeda externa), dependencia tecnolóxica e inxerencia na política interna deses países .. 

Ante a morte de 40 millóns de persoas cada ano víctimas desta inxustiza. 

Ante a crise da débeda estema, que moitas veces foi contraída por dictaduras, cuns intereses altísimos e que estrangula a 
economía dos pobos empobrecidos. 

Manifestamos: 
Que a carga da débeda estema debería resolverse mediante programas de anulación da débeda, de conversión da débeda en 

fondos de investimento, en programas de protección do Medio Ambiente, en doazóns ou en esquemas de pagos graduados 
(negociados cos países debedores) en condicións que permitan verdadeiras posibilidades de desenvolvemento social e econó
mico. Tanto o gobemo central coma a banca deberían adoptar algunha destas solucións. 

Consideramos que adicar á cooperación o 0'7% do P.I.B. é un acto de mínima restitución e pedimos que tanto as adminis
tracións (central, autonómicas, provinciais, locais) coma as institucións privadas recollan dentro dos seus presupostos partidas 
adicadas a cooperación internacional. 

Cómpre que todos e cada un lle outorguen valor de lei ó deber de salvar ós vivos, de non matar nin exterminar, ben por 
inercia, por omisión ou por indiferencia. Deberíase de pór fin á venda de armas ós países do Sur. 

Imponse sen máis dilación optar, actuar, crear e vivir para facer vivir. 

Asinado: As Organizacións Convocantes 
Days 

Da ya 
Grumed 

Mans Unidas 
Estudiantes Solidarios 

Asemblea de Grupos Ecoloxistas e Naturalistas de Galicia 
Asociación Galego-Cubana "Francisco Villaamil" 

Intermón 

Irimia 
Instituto "Emmanuel Mounier" 

Mulleres e Teoloxía 

Cristiáns na Facultade 

Gam 
Colectivo de Obxección Fiscal 

Grupos de Mulleres da Universidade 
Grupo Scout "Ashanti" 

Jufra 
CXTG-CIG 

CMTG (Colectivos da Mocidade Traballadora Galega) 

UGT 
uso 

CC.00. 
Asociación Galega da Muller 

Colectivo Antimilitarista "Rompanfilas" 
Colectivo de Estudiantes Antimilitaristas. 
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REPORTAXE 

S
empre que nos xuntamos os que andamos arre
dor de Irimia e tratamos de ver onde estamos, 
procuramos motivos de esperanza. 

Sen embargo a nosa esperanza non é inxenua. En 
certa maneira somos realmente optimistas porque 
somos razaablemente pesimistas. Miramos a realida
de e aceptamos que é, en boa parte, merecente de 
choro e indignación. E somos dos que, para espertar 
do sono, preferimos non dar a esquecemento da inxu
ria o rudo encono. Para sermos positivos partimos da 
negatividade. 

Estamos convencidos, ademais, de que a nosa 
palabra é unha palabra humilde. De que non somos 
máis que o que somos, un sector minoritario de cren
tes que apostan por unha Igrexa galega, comunitaria 
e liberadora. Por eso que ó dicir o que pensamos, 
facémolo con temor e tremar, pero coa firmeza nece
saria. 

Ref a ce-la fidelidade e1 
Apuntes arredor 

\1 

Por outra parte existe entre nós, de maneira moi 
estendida, un certo sentimento de orfandade. Na evolu
ción de moitos de nós hai unha serie de pasos en para
lelo. Primeiro unha socialización na fe. Despois unha 
adaptación á práctica social, de uso común e asimila
da. Despois unha crítica e un derrube de principios, 
valores, crenzas e prácticas. Por fin unha reconstruc
ción adulta, un rebautismo. Sen embargo neste última 
etapa hai dous momentos radicalmente distintos: aquel 
inicial no que era doado o sentirse con sitio propio na 
casa plural da Asemblea de Crentes (que tal significa a 
palabra Igrexa), e aqueloutro tan actual, no que un se 
chega a sentir estraño en casa estraña. Romaxe mallada lrimianza nevada. Romaxe no Viso. 

A pregunta sobre a pertenza e 
a identificación 

O punto de partida na nosa reunión 
invernal <leste ano era unha pregunta 
sobre a pertenza e a identificación coa 
Igrexa. ¿Déixannos algo de sitio na casa 
ou estarnos definitivamente arredados no 
curral das galiñas? ¿Como man te-la fide
lidade a pesar de todo? 

Ocorre que <liante deste tema hai 
unha boa ración de desconcerto, de non 
saber realmente onde se está. A pregunta 
sobre a pertenza e a identificación terá 
mesmo varias respostas aparentemente 
contradictorias segundo quen nos pre
gunte e en que contexto. Porque a Igrexa 
non é unha idea unívoca. Hai unha idea 
vulgar, unha idea periodística, outra teo-
1 óxica, outra progre, outra sociolóxica, 
outra integri ta, e a í mil e unha máis. 

'""'" -8 

Rompendo os moldes da socioloxía 
simplista, ou a perplexidade do 

entrevistador 

Tomando coma referencia unha tipo
loxía das empregadas nos estudios e 
informes que se publican decote, pode
mos analizar cómo nos situarnos: 

a) ¿Estamos nese amplo grupo dos 
que se senten parte da Igrexa pero non se 
animan ou non queren, polos motivos 
que sexa, a participar pública e activa
mente ou a practicar no sentido máis 
convencional? ¿Ternos unha mera per
tenza psicolóxica ou se se quere socioló
xica? 

Pois quizais por refachos, quizais 
por folga de celo, quizais por desalento, 
quizais por non perde-la fe que é un don 
que hai que coi dar, . . . . ternos optado en 

máis dunha ocasión por non practicar tal 
como normalmente se entende. E non se 
trata para nada dunha demisión atea nin 
agnóstica, se.nón simplemente hepática, 
por autopre$crición non-facultativa. Qui
zais por algún deses moti vos ternos 
pasado por etapas, ou mesmo estamos 
instalados, moi ó noso pesar, nun cristia
nismo non practicante, individualmente 
disidente. 

b) ¿Estaremos máis ben nesoutro 
amplo grupo dos que manteñen unhá 
aceptación persoal e práctica das normas 
básicas de pertenza, dos que manteñen 
unha práctica de fregués típico e silen
cioso, esto é, máis ou menos pasiva, 
máis ou menos regular? 

Pois observamos que moitos de nós, 
por cortesía, por compaixón, por fideli
dade ou polo que antes chamaban 
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n tempos de confusión 
da Festa do lume 

e=:> caridade, optamos por pasar con dis
creción e respecto a unha segunda liña, 
incapaces de prestar unha colaboración 
que só se acepta se resulta submisa e 
cómplice, pero tamén incapaces de dar 
un portazo e de negarnos a participar na 
celebración colectiva dunha fe veciñal, 
humilde, e popular. 

Ou tamén pode acontecer, no caso 
de termos fillos, que recoñezamos que 
non é posible unha socialización na fe 
á marxe da comunidade e que a comu
nidade máis real e inmediata para os 
nenos e nenas é moitas veces a parro
quia e que, ademais, deben ser eles os 
que fagan o seu propio itinerario de 
s ocializ ación-ace ptaci ón-crític a
reconstrucción dos contidos e prácticas 
da fe. N ese caso pode pasar que deci
damos acompañalos nese itinerario, 
pero que por razóns diversas e para ali
vio do señor párroco, non nos impli
quemos. 

c) Están esoutros grupos, os bos 
fregueses e mailos cristiáns militantes 
e con responsabilidades institucionais, 
grupos onde as identificacións psicoló
xicas non teñen dúbida, onde a disi
dencia dogmática non se concibe, e 
onde a pertenza pública é clara e sen 
matices. ¿Sentímonos que as responsa
bilidades que asumimos nos nosos gru
pos, en Irimia, etc ... fan que nos deba
mos incluír nese sector? ¿Non é tan 
eclesial o noso esforzo coma calquera 
outro? 

¿Onde estamos? 

A socioloxía divulgativa pregúnta
nos desde un escenario que nada ten que 
ver coa nosa situación, desde unha reali
dade facilmente esquematizable, desde 
un ser ou non ser, fácil, evidente, reduc
tible a grandes cifras. Ou doutra manei
ra, alá no fondo da pregunta típica latexa 
unha eclesioloxía polaca onde había 
pouco espacio para elementos estraños 
coma nós. 

Pero, ó mesmo tempo, o punto de 
chegada, a reconstrucción adulta, críti
ca, liberadora e galega da fe, sitúanos 
nunha posición estraña dentro dunha 
Institución que se reafirmou progresiva-

mente en sentido contrario, esto é, 
infantilizadora, dogmática, nacionalca
tólica e antigalega. 

Hai logo unha malversación de sig
nificado, operación esta que resulta de 

Romaxe no Monte Faro. 

seu grave e para nós incómoda. É espe
cialmente grave nunha institución -a 
Igrexa- que se define coma sacramento, 
coma símbolo que suxire, que remite, e 
coma instrumento que non é fin en si 
mesma. E para nosoutros é especialmen
te incómodo porque nos priva de refe
rente colectivo de identificación, porque 
estamos nesa posición complicada de ser 
sen estar, de querer sen poder, de perten
cer sen deixars~ asimilar, de sentirnos 
agradecidos e repudiados, fillos e orfos. 
E pedimos ós integrados que non nos 
condenen por esto, porque se estamos 
incómodos e algo esquizofrénicos é por
que a Igrexa non nos é indiferente. Por
que nos doe a Igrexa. 

Reface-la fidelidade 

Convén, chegado este punto, fu xir 
do tremendismo e tomalas como veñen, 

cun divino sentido do humor. E sinalar 
dúas cousas. A primeira é que a negati
vidade do presente debe se-lo terreo que 
pisemos, pero non unha lousa que nos 
esmague. 

O que resulta máis crucial, máis 
básico é a fidelidade a un proxecto, a 
unha Palabra, a un estilo de vida, a unha 
sensibilidade, é dicir a unha fe que nos 
humaniza e nos fai felices e creadores 
de felicidade, esto é, que salva. 

E a segunda é que nese divorcio hai 
algo de pasaxeiro e algo duradeiro. Hai 
un aquel de reacción opusiana na últi
ma década. Pero sempre houbo unha 
confrontación entre profetismo e sacer
docio, entre a Igrexa pobre e a Igrexa 
casada co poder, e resulta moi dubidoso 
que a nosa postura sexa máis incómoda 
cá de tantos crentes honestos que nos 
precederon. 

Reface-la fidelidade pasa por 
reconstruír unha espiritualidade para os 
tempos de hoxe e por retecer unha ecle
sialidade comunitaria. 

Cómpre que sigamos no camiño de 
recobra-la Palabra. De devolve-lo senti
do humanizador e salvador a tanto sím
bolo secuestrado, gastado e baleirado. 
De recupera-lo significado enxebre e 
liberador da palabra Deus, da palabra 

comuñón, da palabras pan e viña com
partidos. De reivindica-la forza liberado
ra das palabras amor, compaixón, espe
ranza, fratemidade. 

E cómprenos tamén reface-la nosa 
eclesialidade, que empeza no concreto. 
De seguir no camiño emprendido xa vai 
para vinte anos, cando falar de Igrexa 
galega era unha herexía, cando a Roma
xe , as pequenas comunidades , esta 
revista, e tantas outras realidades irmás 
tan só eran soños na cabeza dalgún 
soñador. 

E esa eclesialidade non é para afas
tarnos sectariamente do mundo senón 
para estar nel como lévedo na masa, por
que, como apunta Schillebeeckx, fóra do 
mundo non hai salvación. 

Asociación Irimia 

(D.L.M.) 
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NOSOUTRAS 

Comezaron a medrar os días e con eles medra Irimia cunha nova sección. Un novo espacio 
no que queremos que vaian chegando palabras e rostros de mulleres grandes, grandes palas 
súas vidas, che as de empuxe, de lo ita anónima ou pública, che as de festa, de ilusión e tenrura, 
cheas de Espírito nas pequenas e nas grande~ causas da vida. 

Gustaríanos que esas vidas servisen para alentar ás mulleres na súa xusta causa. Que servi
sen tamén para que moitos homes se volvesen compañeiros. Gustaríanos, tamén, que esas vidas 
fosen servindo para irmos recoñecendo o rostro fe minino de Deus, para irmos avanzando na 
construcción do reino de fraternidade que El -Ela- debuxa cada solpor no horizante. 

Conversa con Sabela Singala 

Sabela é unha das principais organi
zadoras das Acampadas do Verán 
de Irimia. Algúns coñecerédela, ó 

mellor por iso ou tamén pola súa presen
cia nas Romaxes. 

pre tendo na cabeza a idea de volver a 
unha vila ou a unha aldea, aínda mellor. E 
eso fíxeno tendo 21 anos, cando casei: 
fomos vivir para Muimenta, unha parro-

sempre o iamos deixando para máis 
adiante: cando estivesemos máis estabili
zados, cando eu terminase de estudiar, 
cando .. . E entón apareceu o Pepe coas 

présas e propúxonolo: a 
idea era vivir os tres xun
tos e os pequenos, que 
fosen entre 6 e 8. E entón 
aceptamos, claro, de boa 
gana. ¿Para que esperar 
máis tempo? 

- Ti estabas estudiando, 
a un tempo casaches, a 
un tempo tiñas 8 nenos 
baixo a túa responsabi
lidade. Hoxe estás tra
ballando ... ¿Como 
combinas todo esto? ¿É 
difícil? 

Sabe combinar sabia
mente unha grande sinxe
leza persoal cunha indubi
dable riqueza de vida que 
xa vai deixando rastro en 
lugares e ámbitos diversos 
da nosa Terra. Catequista 
en Vilalba catro anos. 
Colaboradora activa da 
A ociación Cultural de 
Muimenta (en Cospeito
Lugo). Traballando duran
t mái de dous anos en 
grupo non violentos e de 
obxección de conciencia. 
Hoxe, ós 27 anos, profeso
ra de matemáticas no insti
tuto de Meira, casada co 
Carlos e convivindo con 

A ilusión ... Eu creo que vai medrando a medida que vas facendo causas. 

- Non penso que 
sexa demasiado difícil 
poñendo un pouco de 
interese en facelo; con

oito nenos e nenas de "protección oficial" 
e mais co Pepe, outro dos educadores e 
sobre todo bo amigo desde hai anos. 

- A túa vida, a túa historia ... cóntanos 
algo ... 

- Pois verás, nacín en Lugo hai 27 
anos. Meu pai era de Lugo tamén, miña 
nai non é galega ... e fómonos vivir ó 
pouco tempo para Vilalba, porque pediu 
meu pai traslado para que nos criasemos 
nunha vila pequena. E estivemos alí ata 
que eu tiña 17 anos. Daquela meu pai reti
rouse e volvemos para Lugo. O cambio 
custoume. Afixérame a vivir nun sitio 
máis pequeno, sentíame integrada, pinta
ba algo alí nunha vila e gustábame. Non 
me gustaba o anónimo de Lugo, o trato 
co veciños era moi diferente ... de segui
da marchei e tudiar a Santiago, pero sem-

quia de poucos habitantes pero que non se 
me facía nada pequena, ó contrario. Alí 
parei 2 anos entre Muimenta e Santiago, 
porque seguía estudiando Matemáticas 
aínda casada. E despois xa cambiamos 
outra vez de domicilio para unha aldea 
moito máis pequena, que é onde estamos 
agora, na Graña, que ten 97 veciños. 

- ¿E como foi xurdindo en vós a idea de 
formar unha familia tan atípica como a 
que vivides hoxe? 

- ¿Refíreste ó dos pequenos? O vir 
para a Graña coincidiu co dos nenos, 
cando empezamos a vivir con eles. A 
idea partiu principalmente do Pepe. Car
los e eu tiñámolo falado máis dunha vez; 
coñeciamos a Daniel e Ana, a Jésus e a 
Macu e a toda esta xente, e gustábano-lo 
que facían e a idea de axudar ós pequenos 
e de ser axudados por eles tamén. Pero 

formarse con facelo un pouco ben en 
cada unha das facetas pode ir adiante. 
Equivócaste un montón de veces, non fas 
moitas veces todo o que deberías ou todo 
o que poderías, pero ben; tendo ilusión 
tírase para adiante. Síntome contenta así, 
máis completa. 

- Sabela ¿como é un diada túa vida? 
- Levántome sobre das 8 ou 8 e 

media da mañá e marcho para o Instituto. 
Aproveito para levar ó José Manuel, que 
é o rapaz máis vello, que está traballando 
en Muimenta. Normalmente teño clase 
pola mañá ata a lH, e volvo á casa para 
comer. Tamén veñen os pequenos. Xa ten 
o Pepe a comida preparada. E pola tarde, 
ou vou a Lugo cabo da miña nai que está 
soa e fágolle algo de compaña, ou axudo 
nas cousas da casa. 



~ Á parte que está o pequeniño, 
que ten un ano e require bastantes aten
cións: que se biberóns ou papillas, cam
bialo ... estando na casa hai moitas cau
sas que facer. 

E despois chegan ou outros peque
nos, fan os deberes; ó mellor hai que 
botarlles unha man ... 

E xa preparamos para cear. Non nos 
matamos moito: normalmente cousas xa 
feítas ou do medio día. Ceamos. Ducha
mos ós máis pequenos cando toca. E des
pois déitanse; aí polas 9H30. 

Pouco antes chega o Carlos de traba
llar e nommlmente o que facemos desde 
o momento en que se deitan os pequenos 
é falar. Falar, falamos bastante. Comenta
mos cousas, as incidencias do día, os pro
xectos, ideas, as cousas a facer, discuti
mos, poñémonos de acordo ... e así ata as 
12H da noite máis ou menos en que nos 
deitamos. 

- Por que aquí o Carlos e ti tendes tra
ballos fóra e o Pepe asumiu un pouco o 
papel de "ama de casa" ¿V ale o Pepe 
para ser a "mamá"? 

- Si, desde logo. V ale moi ben, vale 
mellor. Aínda hoxe ó mediodía comenta
ban dous pequenos o ben que cociñaba. 
Non diferenciamos; tratamos de que non 

Xosé Alvilares 

galaxia 

haxa diferencias, e incluso penso que 
entre eles non se discriminan porque ti es 
nena, non xogues a esto ou ti es neno non 
xogues a aquelo. Ademais, nos traballos 
da casa, pois colaboran igualmente nenos 
e nenas: fregar e estres traballos que nun 
principio, segundo os cánones, parece 
que fosen traballos de mulleres, pois fano 
os pequenos igual. De feíto non se aver
gonzan deles e, polo que nos comentou 
un día un dos seus mestres, contábano 
case con orgullo diante dos outros nenos 
do colexio. Tratamos de educalos un 
pouco nesa liña, sen diferencias sexistas. 
E os pequenos, ó ver que o Pepe e o Car
los f an as cousas da casa coma calquera, 
tamén eles o ven normal ... 

- E os veciños da parroquia ¿como vos 
ven?; ¿entenden o que vivirles? 

- Supoño que hai xente que entende o 
que facemos, outra que o ve raro e ata 
sospeitoso, e supoño que dará moito que 
falar o feíto de esta-los tres, por exemplo, 
o Carlos, o Pepe e mais eu. A verdade é 
que vivimos rodeados de xente vella: nun 
radio duns 50-100 metros a media de 
idade andará polos 60 anos ou máis ... xa 
te imaxinas ... A nivel económico a maio
ría da xente ere que obtemos beneficios 
económicos, cando non hai nada deso, 

claro. Pero se fas caso a todo eso, non 
facías nada; estarías na túa casa, co teu 
traballo e punto. 

- ¿De onde che sae esta ilusión, que é 
necesaria para ir vivindo desta 
maneira? 

- A ilusión, eu creo que vai nacendo 
e vai medrando a medida que vas facendo 
cousas. Para estar cos pequenos: eles 
mesmos, as vivencias de cada día, as ale
grías e satisfaccións de cada día, tamén 
os enfados. Todo eso vaiche dando máis 
ánimos e máis forzas para seguir. E no 
demais o mesmo. 

- A túa vida: defínea e 1-2-3 palabras ... 
· - Guai. Eu pásoo ben. Estou contenta 

do que fago, satisfeita. Podería facer moito 
máis e pretendo facer moito máis; procu
rarei ... pero esto u contenta, pásoo ben. 

- ¿Que lle dirías a outras mulleres que 
van ler esta entrevista? 

- Que loiten, que loiten moito máis 
do que eu o fago. Que non se desanimen. 
Que nunca digan: "Para eso non vallo, 
que son muller". Que loiten máis do que 
loito eu. 

Tereixa Ledo 

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

ga 

'""IA -11 



INTERNACIONAL 

O difícil camiño da paz 

Seguimos asistindo, a diario, a 
noticias sobre distintos conflictos no 
mundo, que nos rodea. A nosa actitude 
pacifica debe consistir en apoiar soli
dariamente a resolución destes conflic
tos dunha maneira creativa, crítica e 
tolerante, como única posibilidade na 
defensa do dereito das persoas e gru
pos sociais a convivir, coas súas dif e
rencias e peculiaridades, nun mundo 
irremediablemente plural e marcado 
polas relacións de reciprocidade e 
equidade. Por todo isto é especialmen
te importante que tomemos conciencia 
da violencia, da marxinación e, en defi
nitiva das situacións de inxustiza que 
existen no mundo, que están a causar 
esa violencia entre individuos e colecti
vos sociais. 

Os conflictos no mundo 

A incomprensible guerra de Xugos
J a via, que vimos denunciando nesta 
revi ta, a ituación alarmante dos nenos 
e nenas no mundo menos desenvolto e 
e pecialmente no mundo latinoameri
cano, a violencia en moitas partes do 
mundo veñen a ser exemplos ante os 
que non podemos quedar impasibles. 

A loita dos palestinos 

Nun número anterior do ano pasa
do celebrábamo-las boas noticias da 
firma do acordo de paz entre Israel e 
os palestinos. Esta noticia coincidía 
tamén co final da segregación racial 
en Sudáfrica. Neses momentos xunto á 
nosa ledicia indicabamos tamén o difí -
cil camiño que aínda quedaba por per
correr. Os inimigos da paz son aínda 
moitos e sobre todo moi poderosos e é 
isto o que dificulta as solucións dos 
problemas. O pobo palestino segue a 
loitar polo recoñecemento dos seus 
xustos e lexítimos dereitos a existir 
coma pobo, cunha cultura e un territo
rio, que no pa ado lles foi arrebatado. 

O liderato de Arafat 

Despois de catro meses da firma 
do plan da paz con Israel e de que 
Arafat, o líder da O.L.P. (Organización 
para a Liberación de Palestina), anun
ciase o retomo a Gaza e Cisxordania 
para o pasado N adal, a letra miúda do 
acordo segue sen estar clara para 
ambos contendentes. Mentres Al 
Fatah, a facción guerrilleira, que el 
fundou hai 29 anos, parece desinte
grarse e moitos dos seus membros 
pasan ó movemento radical islámico 
Hamás, apoiado por Siria, o liderato 
de Arafat parece perigar, sobre todo na 
medida en que a execución do acordo 
tarde en levarse a cabo. 

As negociacións 

As negociacións entre Israel e a 
OLP parecen non ter fin, cando parece 
aproximarse o éxito da convivencia, 
xorden novas dificultades, novas des
confianzas, novos detalles ata entón 
non considerados. Os dous grandes 
principios son, por unha parte, a coe
xistencia pacífica de Israel e un Estado 
palestino, no Oriente Próximo, e por 
outra, a corresponsabilidade nun 
desenvolvemento harmónico da zona, 

o que conleva unha cooperación pací
fica entre os restantes actores do con
flicto: Siria, Xordania e Líbano, o que 
dificulta grandemente a solución ó 
histórico problema do pobo palestino'.. 
Estados Unidos parece estar interesa
do en que non se retrase demasiado 
esa solución. O debilitamento da auto
ri d ade de Arafat pode conducir ó 
desastre. 

Os negocios da paz 

Se a guerra sempre é fonte indiscu
tible de grandes negocios económicos, 
que xeran millóns de dólares mancha
dos con sangue, a perspectiva da paz 
pode converter un campo de batalla en 
centro turístico, cos seus hoteis, bares e 
restaurantes e quizais discotecas, ó 
longo da praia de Gaza, na que hoxe en 
día aínda se escoitan metralletas. A 
inversión estranxeira comenza a estu
dia-las posibilidades turísticas de Gaza, 
despois do acordo de paz. Tal como di 
un economista palestino: "despois de 
cinco anos de Intifada e 27 de ocupa
ción, todos necesitamos un descanso e 

· unha normalización de costumes". Que 
os palestinos así o poidan desfrutar. 

Moisés Lozano Paz 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 56) 

Aharón e María contra Moisés (Núm. 13) 

Non podía ser doutro xeito. O tres non 
eran irmáns máis ca na ficción, no 
artificio dunha alianza que os conver
tía en fraternos sen seren consanguí
neos. Pertencentes a grupos étnicos 
distintos, mentres que Moisés estaba 
vencellado a Madián, Aharón e 
Miriam posiblemente xogaban un 
papel importante no oa_sis de Cades. 
(1) 

1María e Aharón murmuraron de Moisés por 
causa da muller cuxita, coa que casara. 2Dixe
ron: "¿Por ventura o Señor lle falou a el só? 
¿Non nos ten falado tamén a nós? E chegou 
isto ós oídos do Señor". 3Era Moisés un home 
moi humilde, máis ca tódolos homes que había 
na terra. (2) 

Moisés era o horno máis sufrido do 
mundo: humilde, di a versión galega. Trátase dunha cualidade dos "Pobres de 
lavé" que os salmos eloxian e que nada ten que ver coa debilidade. 

4E de seguida díxolle-lo Señor a Moisés, Aharón e María: "¡Saíde vó-los tres á Tenda 
do Encontro!" Saíron, logo, eles tres, 5e descendendo o Señor na columna de nube, 
parou á entrada da Tenda e chamou a Aharón e María. Saíron ámbolos dous 6e díxo
lles El: "¡Escoitade ben as miñas palabras! Se entre vós hai algún profeta, eu, o Señor, 
en visión revélome a el, e fálolle en soños. 1Non ocorre así co meu servo Moisés, que é 
fiel entre tódolos da miña casa. 8Cara a cara falo con el, en visión directa e non por 
enigmas, e contempla a figura do Señor. ¿Como non temestes vós falar contra o meu 
servo, contra Moisés?" (3). 

O triunfo de Moisés vén rubricado polo xuízo de Deus sobre o corpo de Miriam 
e o recoñecemento de Aharón da mediación eficaz do seu rival Moisés: 

9 Acendeuse a cólera do Señor contra eles, e foise. 10E a nube retirouse da Tenda, e coa 
mesma María apareceu cuberta de lepra, branca coma a neve. Aharón volveuse para 
María e viuna leprosa. 11Díxolle Aharón a Moisés: "¡Por favor, meu señor, non poñas 
sobre nós este pecado, que neciamente cometemos!". 12¡Rógoche que non sexa ela coma 
o nacido morto, que ó saír do ventre de súa nai ten xa consumida a metada da súa 
carne!". 13Moisés clamou ó Señor: "¡Oh Deos, por favor, cúraa!" (4) 

Cuspir no rostro a alguén non era só un insulto, senón tamén unha maldición, 
como se ve no Deuteronomio 25,9. lavé vai dictar sentencia de excomunión tem
poral: as consecuencias, todo o pobo paralizado na súa marcha cara á Terra 
prometida. 

140 Señor díxolle a Moisés: "Se o pai dela lle cuspise no rostro, ¿non quedaría ela en 
vergonza durante sete días? ¡Estea, pois, recluída sete días fóra do campamento, e des
pois poderá ser outra vez chamada!" 15María foi, pois, recluída sete días fóra do cam
pamento, e o pobo non partiu ata que María non foi chamada de novo. 16Despois o 
pobo partiu de Haserot e foi acampar no deserto de Parán. 

Xosé Chao Rego 

1. Ademais desta diferencia fun
damental, existe outra: a tensión 
que se produciu, en tempos poste
riores, entre sacerdotes e profetas. 
O movemento profético era moi 
crítico co sacerdocio, e os sacer
dotes considerábanse descenden
tes de Aharón mentres que os 
profetas invocaban a Moisés. 
Tamén hoxe na lgrexa non resulta 
<loado combinar este dobre ele
mento: o carismático profético co 
cúltico sacerdotal. 

2. As tribos e clans coñecen a 
estricta lei da endogamia: a obri
ga de casaren cos da propia fami
lia. Tralo exilio, e por culpa da 
mestura étnica de Xerusalén, os 
sacerdotes foron rigorosos na 
prohibición de matrimonios mix
tos, tal como ordenaran Esdras e 
Nehemías. Pero aquí, non fondo, 
e máis aló do matrimonio coa 
muiler de Cux -¿etíope?, ¿árabe?
latexa o conflicto entre sacerdo
cio e profecía, que o sacerdote 
Aharón reclama para i, e así 
mesmo a súa irmá, e Miriam con 
razón pois en Éxodo 20, 15 cha
mábaselle profetisa. 

3. O texto sagrado decántase a 
favor de Moisés-profeta en contra 
das esixencias de Aharón-sacer
dote. Non queremos esaxerar esta 
oposición, real pero non sempre 
categórica, pero parécenos que o 
texto toma partido porque a cita 
de lavé non é no Santuario do 
deserto, custodiado polos sacer
dotes, senón na Tenda do Encon
tro, gardado por Xosué, axudante 
de Moisés e lugar da revelación 
de Deus. 

4. O xuízo de Deus é tremendo: a 
lepra, símbolo supremo da impu
reza, volvía ó gafo ou leproso 
incapaz de vivir na comunidade, 
inhabilitado para calquera servi
cio público, por suposto nin pen
sar na profecía nin no culto. Así 
prepárase a gran mediación de 
Moisés: os irmáns reconcílianse 
pero -¡a vaquiña polo seu!-, Moi
sés sae triunfante: a profecía por 
riba do culto. 
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UTOPÍA 

O horror f aran os libres 

P
or máis que sexamos 
ricos e poidamos vivir 
en barrios exclusivos, 

gardadas as nosas piscinas e 
xardíns por muros de sebe viva 
ou de ladrillo. Por máis que 
consigamos vivir sen tropezár
monos con pobres e enfermos, 
sempre haberá unha noticia 
que se coa no xornal ou no 
telexomal que se nos impón ás 
demais, que non poderemos 
dixerir e fagocitar como as 
outras para que non nos doia 
nin atinxa. 

Sempre haberá unha noti
cia dura coma un seixo, talla
da coma diamante, que nos 
vai provocar dolor dentro 
nosa e nos obrigue a cavilar, 
¿que taremos agora con ela 
dentro? 

Cando lemos ou escoita
mos de abandono, abusos, 
malos tratos a nenos e mulle
res e nos debuxan con detalle 
o mapa das súas cicatrices 
sentimos que un horror se nos 
instalou dentro, nalgún lugar 
entre o estómago e o ventre. 

Son horrores que están por 
aí ao axexo e son súpetos 
coma os foraxidos, pouco 
podemos para que non nos 
asalten un día calquera da 
semana. 

Se reaccionamos a ese 
horror poderemos levar algun
ha esperanza a quen sofre; é bo 
para esa persoa. Pero que sin
tamos ese horror é o requisito 

imprescindible para liberar a 
nosa humanidade confortable
mente amordazada; é bo para 
nós. 

Suso de Toro 



O NOSO TABOLEIRO 

O pasado día cinco de febreiro 
celebramos, un ano máis, a Festa do 
Lume. A pesar da neve, que pechou 
algunhas estradas e desanimou ós 
menos valentes, uns sesenta irimegos 
fomos chegando ó longo da mañá á 
parroquia de Galegas. Reunímonos na 
casa das relixiosas Doroteas, que nos 
acolleron coa súa hospitalidade habi
tual. 

Asemblea anual de 
Irimia 

Comezámo-la 
xomada coa lectura e 
aprobación da acta da 
Asemblea anual de 
Irimia de 1993. Des
pois, as distintas sec
cións da Asociación 
informaron do traballo 
que foran realizando ó 
longo do ano e do seu 
estado de cantas. 

Sobre as doce da 
mañá rematamos con 
esta primeira parte da reunión, a 
Asemblea de Irimia para 1994. 

A nosa pertenza á lgrexa 

Bernardo G. Cendán, Daniel 
López Muñoz e Pilar Wirtz encargá
ronse de preparar e guia-la reflexión 
<leste ano~ Ó longo de dúas horas de 
exposición e, sobre todo, de diálogo, 
fomos vendo cómo a xente crente ten 
distintos xeitos de situarse na Igrexa. 
Estas posicións van dende a dos "cató
licos non practicantes" ata a dos cris
tiáns con responsabilidades eclesiais, 
pasando polos que simplemente parti
cipan con regularidade nas celebra
cións relixiosas e aqueles que, ademais 
disto, se implican e traballan nalgún 
grupo ou comunidade, aínda que non 
cheguen a asumir responsabilidades 
nel. 

Moitas veces, nós non sabemos 

Festa do lome 
moi ben en cal <lestes apartados debe
mos incluímos. Se cadra porque non 
ternos moi clara cal é a nosa posición 
na Igrexa, se cadra porque non sempre 
foi a mesma, e ó mellar porque a nosa 
vivencia é demasiado complexa, ten 
demasiados matices para encaixar ben 
nun único grupo. 

Dous camiños 

Ante esta inseguridade ternos 
dúas opcións. A primeira é a de adop
tar unha postura de pasividade. Pode
mos deixar que a confusión pese 
sobre nós e, así, mirar cara ó pasado 
con nostalxia e con desesperanza cara 
ó futuro. Deste xeito, pechámonos 
nunha actitude purista e individualis
ta, co que acabamos vi vindo fóra da 
realidade. 

En vez disto ternos unha segunda 
posibilidade. Se nos situamos por riba 
da confusión e adoptámo-la postura 
activa do que anda pisando a realidade, 
podemos ve-lo carniño. Mirando cara 
ó pasado descubrímo-lo que levamos 
percorrido, e isto impúlsanos a seguir 
adiante. Mirando cara ó futuro vémo
los pasos que ternos que dar na direc
ción da fe e da galeguidade, que son os 
nosos obxectivos claros. Esta postura 

lévanos a recrea-la nosa espiritualida
de e retece-la nosa pertenza á Igrexa, 
asumindo que nós non sómo-lo úni
cos nin tampouco os mellares. Por iso 
debemos establecer contactos con 
outros grupos e ser permeables ás 
ideas dos demais, pero sempre man
tendo a nosa propia dirección cunha 
actitude fiel e profética. 

Gracias polos 
profetas 

Sobre as dúas e 
media da tarde fixe
mos un descanso para 
compartírmo-lo xan
tar e o café. Despois 
disto, aínda tivemos 
tempo para pasear e 
organizar unha boa 
batalla con bólas de 
neve. 

Pola tarde, cele
brando a Eucari tía, 
demos gracias ó Pai 
por ter suscitado 

entre nós profetas "que souberon refa
ce-la súa fidelidade en tempos de crise, 
e axudar a refacela ós demais". 

Recordamos especialmente 

a todos aqueles que reciben maldi
cións 

e son causa de escándalo 

por ter loitado contra a inxustiza, 

ter proclamado unha nova era 

e pasto os cimentos para unha cidade 
máis humana 

na que o home e a muller 

sexan iguais e irmáns doutros homes e 
outras mulleres 

e todos compartan, sen explotar, o que 
teñen. 

Beatriz García Turnes 



FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Citos do mundo agrícola (1 O) 
Ponlle unhas canizas 

A caniza é unha das <lúas pezas que, 
axustada nos fungueiros, impiden que 
caía a carga informe que leva o carro 
(terra, gran, esterco e similares). Por iso 
se di que Leva as canizas cheas o que 
está farto despois de comer moito. E, 
cando a un lle botan moi ta comida no 
prato, díselle que lle poña unhas canizas 
(para que non deborque). 

A caniza esta feíta de vergas trenza
das: por iso se di Fraco coma unha cani
za "moi delgado". 

Sobre a lareira colócase tamén unha 
estructura similar (o canizo) que permite 
afumar, é dicir, curar por fume, queixos, 
castañas e similares. De aí veñen ditos 
coma Seco como as vergas do canizo, 
Retorto como as vergas do canizo e 
incluso Teso como as vergas dun caniw. 
Este último ten, ademais do seu sentido 
recto, o de levar unha gran sorpresa ou 
chasco. 

Xan Guindán quedouse teso 
como as vergas dun caniw 

pegou a volta prá casa 
e sequera adiós lles dixo. 
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Lembro, por último, esta cantiga 
humorística: 

Miña sogra morreu onte, 
enterreina no caniw, 
os cregos a requear 

i eu a alumiarlle cun guizo. 

Gustaríame moito que algún lector 
ou lectora nos explicase estas cantigas, 
que teñen pequenos enigmas. 

Mazarocas ó canizo 
de cada vez catro ou cinco. 

Maruxiña: do canizo 
trae castañas abaixo: 

e xa que non tes camisa 
tráxelas no ref aixo 

Santo qu 'estás no caniw, 
bota castañas abaixo, 

qu'anque non teño mantelo 
recólloas co ref aixo. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. O fenómeno etarra 
é cuestión de moito vulto 
que non pode resolverse 

co cabreo e o insulto. 

2. Se hai que chamar asasina 
a Eta, conta co~go, 

a que é xente noxenta 
esquecelo non consigo. 

3. Porque son uns desalmados 
que matan a sangue frío 

e xa levan conseguido 
de sangue formar un río. 

4. Pero tras desafogar 
hai que ousar e ser valente 

compoñendo un discurso 
non tópico, diferente. 

5. Tal falou don José Sánchez 
bispo que o outro día 

fixo unhas declaracións 
con siso e con valentía. 

6. Sigüenza e Guadalaxara 
teñen a este bo pastor 

e a Conferencia de Bispos 
de secretario e mentor. 

7. Falando do terrorismo 
e pra que escoitasemos todos 

fixo un resumo ben claro: 
"Daqueles pos estes lodos". 

8. Refírese monseñor 
a que o etarra terrorismo 

non é un fungo ventureiro: 
consecuencia é do franquismo. 

9. Non xustifica o terror 
e di que hai que perseguilo, 
porque pon a todo un pobo 

cheo de pánico e en vilo. 

10. Mais cando entra a carraxe 
habemos de facer pausa 
e preguntar se o delicto 
pode ter algunha causa. 

11. Entenda o lector: non digo 
que a causa o xustifique, 

senón que tanta violencia 
precisa de que se explique. 

12. No nome dun pobo enfermo, 
ferido, como é o vasco, 
a monseñor dicir quero: 
graciñas, eskarrikasco. 




