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EXCE.SO EMOCIONAL 
¿Quen se aproveita? 

REVISTA 
QUINCENAL 
DE CRE;NTES 
GALEGOS 



EDITORIAL 

¿Do nacional-catolicis010 
ó local futboleiris010? 

Na mesa de redacción de IRIMIA asómbranos este 
sospeitoso boom de futbolismo que nos invade, duntempo 
a esta parte, ós tillos e tillas de Breogán, por máis que 
entre nós haxa quen de sempre goza moito e ben coa 
práctica eco espectáculo do balompé. · 

Porque o fenómeno de masas que se observa ultima
mente é unha moda compulsiva, inzada de afeccionados 
advenedizos e actitudes gregarias, onde se dan cita pai
xóns e frustracións moi distintas, e, como tódalas modas 
ás que se lle pode sacar rendibilidade, aproveitada por 
intereses nada inocentes. 

Na base deste fenómeno h~i aspectos dignos de 
valoración. Un deles, evidente, é o sentido de festa que o 
equipo local activa. O futbol como desculpa para a festa. 
Outro, de máis calado, é a necesidade da persoa huma
na, animal simbólico, de apegarse a símbolos de identida
de e pertenza comunitaria, xusto nunha sociedade de 
mercado tan práctica, tan utilitaria, tan illadora para 0 indi
viduo. O equipo coma símbolo da comunidade.Pero xa 
desde a Roma Imperial recoñécese a eficacia da fórmula 
pan+circo. Unha combinación ben útil para afoga-las 
penas do pobo, acala-las iras. dos noutrora escravos -
hoxe parados, reconvertidos e precarizados- e, especial
mente, para distrae-la atención daqueles outros temas ós 
que apunta o profeta, o intelectual crítico e o militante 
dunha sociedade máis xusta. 

E a cousa no·n parou aló. Hitler fixo das súas olimpia
das unha cerimonia de consagración imperial. Franco qui
tou máis rendemento político ó gol do galego Marcelino 
contra a Unión Soviética -¡precioso cabezazo abofé!- cá 
tódalas soporíferas demostracións folclórico-ximnásticas 
dos primeiros de maio. A Xunta Militar arxentina serviuse 
dos seus Mundiais de futbol para agacha-los milleiros de 
torturados e desaparecidos. 

Pero a novidade dos nosos tempos é o uso político 
loc?I da cuestión futboleira. Diríase polo visto ultimamente 
que, en cuestión de quince anos estamos pasando do 
nacional-catolicismo- a relixión usada polo poder estatal 
coma reforzo e lexitimación para seguir nas súas- a un 
curioso local-futboleirismo, no que se trata de converte-lo 
deporte rei en portada, tema central e principal argumento 
na política municipal. 

E a estratexia ten o seu trasfondo. Á parte da función 
evasiva, hai quen aproveita para reforzar de forma irracio
nal o localismo. Esto fai felices ós políticos e partidos de 
tradición centralista que sempre recearon das autonomías 
e a conciencia nacional das periferias e utilizaron e utili
zan na lexislación e rios medios de comunicación os Con
cellos como rival e punta de lanza contra as nacionalida
des que a Constitución recoñece. 

Porque postos a promociona-lo futbol resulta estraño 
que aínda a Federación Española non acometese un 
campeonato de seleccións autonómicas. E é que hai pai
xóns e símbolos que non resulta conveniente alimentar. 

Con todo, a nosa crítica non impide que nos alede
mos sinceramente polo triunfo do futbol galego: Compos
tela, Deportivo, Celta e Ourense. 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Eurosalvación 

E vai Isabel Tocino -os. 
apelidos non se traducen- e di: 
F óra de Europa non hai salva
ción. E, así, comunicándonos 
os seus pavores, fainos a todos 
m~is infantís. 

, · Pero a señora Tocino, que. 
só ten que ver coa velocidade 
nas présas por gobernar, debía 
ser máis precisa: f óra de Cen
tróuropa non hai salvación. 

Digamos que a Europa 
que se constrúe é xa no seu. 
proxecto, sen disimulo, un 
gran mercado único. Sen-ese 
enorme mercado interno os 
grandes emporios industriais 
centroeuropeos non podetían 
competir cos outros dous 
polos do capitalismo planeta
rio: USA e Xapón e demais 
Dragóns do Extremo Oriente. 
Por eso o empeño é conv'erxer 
en cousas coma o· control dos 
prezos, os gas.tos das ,adminis
tracións públicas, os tipos de 
interese. E por eso non se fala 
de converxér na igualdade de 
rendas, na protección social, 
na calidade de vida, na proteo
ci ó n do medio 'ambiente, na 
dígnidade de linguas ·e cultu
ras. 

: ¿Que se sacrifica dentro 
da propia Europa para avanzar . 

· nesti dirección? ¿Que nivel de 
díversidade é capaz de soportar 
un único mercado? ¿Non son 
en boa medida os diferentes 
mecanismos e institucións de 
intercambio os que están na 
, base das culturas? 

EDITA': Empresa periodística A IRIMIA. 

A orie'ntación de valor 
para unha Europa salvadora 
debería ser outra: converxencia 
das condición d.e vida da xente 
na diversidade de culturas: 
igualdacf,e na pluralidade. 

Pero esto implica eons
trufr Europa con outras pezas. 
Partir das unidades territoriais 
realmente diferenciadas, chá
meselles como se lles chame: 
nacionalidades, nacións sen 
Estado, territorios, ... ¿Que terá 
que ve-la converxencia de 
Cataluña ou Galicia, da Lom
bardía ou Sicilia? 

E esto implica, tamén, 
unha redistribución solidaria 
dos sacrificios. O desen.volve-

-mento das nacións sen Estado 
e das rexións que chegan a 
Unión en inferioridade de con
dicións non se pode deixar á 
sorte dun mercado libre onde o 
grande papa q pequeno. 

En definí ti va, que un 
determinad0 nacionalismo 
én,os imprescindible. N<:m 
aquel que penseque do equili
brio dos egoísmos nacionais 
nace o progreso, senón esou
•tro, fraternal e solidario, que 
sabe que ninguén é imprescin-

. dible, pero tüdos necesarios; 
ese que aprendeu da historia 
de Europa e as súas múltiples 
barbaridades salvadoras unha 
lección: nada gaña a humani
dade nin Europa asimilando, 
impoñendo a súa singular sal
vación, negando ó outro na 
súa or1xinalidade. 
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BOA NOVA 

.. Houbo xente que nos estivo man-
. dando os seus testemuños de vida 

cristiá; con eles contestaban dal
gún xeito á pregunta sobre de qué os libe
raba a eles Xesús resucitado. Para rema
tar xa esta presentación de testemu
ños, ofrecemo_s hoxe este molliño . 
deles , que nos poden axudar a 
mellor vivir coma cristiáns. . . 

-Xesús libérame da escuridade 

¡Libres! 
~ "Xesús libérame da hipocrisía, de 

ter comodidade, e inconsecuencia comigo 
mesma e cos demais. Porque el levou a 
súá crenza ata as últimas consecuencias, 
ou sexa, fixo sempre o que el cría xusto, 

Manolo Regal 

-"A min Xesis resucitado libérame 
do meu orgullo, do meu orgullo a nivel 
de parella e a outros niveis; eu non era 
capaz de ceder ante unha situación difícil, 
e esperaba sempre a que fose o outro lado 

o que dese o primeiro paso. Penso 
· que me libera, porque neste aspecto 
mellorei". 

-"Xesús libérame da desespe
ranza, ·da miña maneira pesimista 
de ve-las causas, ó ver estes signos 
de esperanza como é esta reunión; o 
comprobar todo isto na xente man
tente na esperanza". 

- "Xesús axúdame a compren
der mellor a vida, pensando que o 
que está pasando agora no mundo 
enteiro (guerra, f~e, paro ... ) pode
rase solucionar algún día, se tódalas 

que nos produce a falta de esperanza. 
dun mundo novo, onde existe o 
amor. Xesús é o exemplo indispen
sable de que isto é posible e alcanza
ble. Libéranos do ter e produce pen
sar que camiñamos xuntos, nunha 
comunidade, sen saber para onde. 
Libéranos do medo ó fracaso, por
que gracias a el moitos o consegui
ron. Sen Xesús a fe de que podemos 
facer para que este mundo mellar 

Porque eremos en Xesús resucitado valorámo-La vida que temas, e persoas (ricos, pobres, políticos .. . ) 
loitamos para vela inellorada para todos. 

pensamos en axudarnos uns ós 
non existiría e ... ¿que é o que hai sen fe? 
Eu non o sei, pero imaxino que non debe 
ser moi gratificante e alentador vivir sen 
crer en, algo mellar". 

sendo consecuente. ·Eu sinto que podo", ou 
debo, e quero ser unha persoa consecuen
te. E iso faime libre". 

outros e en comprendernos mellar. 
Eu espero e creo que todos estes proble
mas se poderán solucionar nalgún 
momento". 

REMOENDO O EVANXEO Victorino Pérez 

A fe move montañas 

Domingo XII d~ Tempo Ordi~ario 
(19 de xuño) 

. "O_s discípulos berráronlle a 
Xesús: 

-Mestre ¿no ves que irnos afogar? 
El, posta en pé, · enearouse eo 

vento ... Despois díxolles: 
-¿Por que · tedes tanto 

medo? ¿ É que aínda non 
tedefe(" (Me 4, 35-40) 

Domingo XIII do Tempo 
Ordinari~ (26 de xuño) 

"Deus nonfoi o quefixo 
a marte nin a goza destruín
do a ninguén" (Sab 1, 13-

. 250. 

"Xesús díxo.lle á muller: 

-Mira filla, euroute a 
túafe" (Me 5, 21-43). 

Certamente, a fe é fonte vid~, e 
por iso ten unha forza curativa, non no 
sentido máxico de Monseñor Milingo 
e outros curandeiros, senón porque ter 
vida é algo máis que non estar enfer
mo. A verdadeira saúde é algo máis 
que o material, é tamén unha realidade 
psíquica e espiritual; ambas profunda
mente vencelladas, como saben moi 
ben os médicos. Poi iso, Xesús é a 

--· - - - .. 

saúde, é salvador máis que curador
curandeiro; ·é era tremendamente cauto 
nas súas curacións, e interesáballe tanto 
o espírito coma o corpo. 

Estamos chamados a vida, e .Rºr iso 
a fe no Deos da vida é fonte de vida, 
na medida en que nos irnos encontrando 
personalmente con el de forma progresi
va. Dicía o 'agnóstico Tierno Galván que 

a fe era algo moi grande e 
verdadeiramente envexable, 
aínda que el non tivese dema-

....... . . -- --- ' '' . _____ .... -·· '1 
1 

siado esa sorte: "A fe á un 
feíto inaudito, un feíto extra
ordinario. A fe fonda, sólida e 
auténtica é un dos fenómenos 
roáis interesantes que se pro
ducen no mundo ... Desde a fe 
resólvense tódolos proble
mas" ("Cabos sueltos"). 

' 
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A PENEIRA 

A MÚSICA NA IGREXA vai 
ser tema de estudio dun Congre
so convocado polo Consello da 
Cultura Galega alá polo outono. 
Hai toda unha tradición musical 
en Galicia que urxe estudiala e 
recuperala. Nesta liña, salienta
lo disco de gregoriano "Av e 
Maris Stella", do Coro Ultreia, 
do Mosteiro de Poio, que está a 
ter unha grande acollida en moi
tos sectores e que nos fai lembra-la popularidade da asistencia ó 
canto da Salve nas tardiñas dos sábados en Poio. 

AS RAPAS DAS BESTAS ,. case cotenta en todo o país , 
enchen de lenda e festa· moitos dos nosos montes. Os nosos 
caba1os san unha mestura entre os "celedóns" ou <;:abalo celta e 

< -

os "asturcóns" do 
Cantábrico ... O de 
Oia, na V alga, foi 
O' primeir'o curro, 
mentres que na 
segunda fin de 
s emana de xuño 
tócalle a faena ós 
de · Mougás e a 
Capeláda. A pri
meira cita de xullo 
será Candaoso. 

X ORNADAS 
DE ORACIÓN . 

E RETIRO 
AGOST0-94 

A DEMAGOXIA 
POLÍTICA non torce 
a realidade dos núme-

. ros , que cantan, e así 
podemós comprobar 
que, a pesar dos di~
cursos e das viaxes de 
Fraga e de Ménem e 
dos seus ministros, as 
relacións comerciais 
entre Galicia e Arxen
tina seguen a ser frou

Alfonso Blanco Torrado 

xas comparadas con outros países e comunidades veciñas. 

A LITERA TURA DA MULLER 
é o .tema dun encontro de escritoras 
e especialistas en literatura femini
na, galegas e norteamericanas , na 
Universidade de Verán en Lugo 
dende o vintesete de xuño. A direc
tora do curso é a profesora Carmen 
Blanco, que aparece na fotografía, 
autora de ensaios coma "Literatura 
Galega da muller". Tres muileres 
galegas ocupan un espacio específi
co nesta reflexión: Rosalía de Cas
tro, Emilia Pardo Bazán e Concep
ción Arenal. 

lrimia organiza unhas xornadas de oración ~ retiro centradas no 
evanxeo para os días 12 a 18 de agosto en réxime de autoservi
cio e colaboración, conducidas por Xosé Antón Miguélez. 

RIMIA -4 

O lugar elexido este ano é Loio, a carón do encero de Portoma
rín. (Ver plano e panorámica desde o lugar do .encentro). 
Aviso: Haberá que levar sacos de durmir. 
Facer a reserva con tempo nos tfnos. (981) 105444 (Xesús), .. (981) 675205 (Ana). 



CUMPRE.ANOS a Asociación Leiras Pulpeiro de Mondoñedo 
no solsticio de verán, dez anos de sementeira cultural cunha 
puntual incidencia no 
medio ambiente. Os mes
mos anos de "Greenpeace" 
en España, aínda que as 
actuacións en Galicia esco
menzaron antes: no seténta 
e oito impediron que Masó 
de Vigo captura_se baleas, 
un ano despois son detidos 
no Ferrol cando defenden 
ás baleas. Capitanearon a 
nosa loita contra os resi
duos nucleares; a celulosa 
de Pontevedra e os fondos 
mariños foron outros dos 
obxectivos de Greenpeace. 

AS NEGOCIACIÓNS DOS 
CONVENIOS COLECTI
VOS deste ano van moi lentas. 
So sesenta e cinco -mil traballa
dores contan co novo convenio 
mentres que trescentos setenta 
mil están a velas vir nunha 
situación .de deterioro dos 
dereitos dos traballadores. Os 
empresarios aforraron catro 
mil millóns de pesetas, nos 
catro primeiros meses deste 
ano, cos chamados contratos 
de apredizaxe que tanto están 
prexudicando á nosa mocida
de, en todo o Estado. 

OS MÁIS VELLOS urxen ·tomar medidas na nosa sociedade 
cada ano cunha proporción de xente máis maior. Un reflexo do 
abandono no _que viven é a constataicón de que un de cada 
cinco ingresados nos psiquiátricos pertence a este sector da 

poboación. 
Máis do trin
ta por c~nto 
dos varóns de 
máis de se
senta anos 
necesitan de 
tratamento de 
saúde mental 
e o mesmo 
case a meta
de das mulle
res des tas 
idades. 

C o ·L O MB IA 
celebra eleccióris o 
dezanove de xuño 
coa teima de ir 
superando as gra
ves fisuras do nar
cotráfico e das 
guerrillas. Case a 
metade da poboa
ción víve na máis 
grande miseria, o 
que dá lugar a un 
clima de violencia 

. . 
Barquisimeto Caracas 
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provocada pola inxusticia e a violación dos dereitos humanos 
·máis ele~entais. Esta espiral de violencia provoca o dez por 
cento de tódolos asasinatos que se cometen no mundo: o ano 
pasado cometéronse en Colombia preto de trinta mil mortés 
violentas. · 

É VERGONZOSA a actitude de Occidente fronte ó que está 
acontecendo en Ruanda onde os números fan tremar: preto de 
cincocentos mil habitantes asasinados, millón e medio de des~ 
prazados, case catrocentos mil en Tanzania a piques de morrer 
de fame e mise
ria. Parece que 
nos preocupa
ban máis estes 
pobos en tem
pos . do colonia
lismo pra poder 

. esquilmalos ou 
dominalos dal
gún xeito. · 

SOMOS 
M Á IS 

INFLACIO
NISTAS ca outros -paí

. ses do mesmo contorno, supe
rando en pouco a media estatal; os pre-

zos medran moito máis en vivenda e cultura, 
non tanto en alimentación e vestido. A situación é máis negati
va e ternos en conta que o noso Producto Interior Bruto está 
por debaiso que noutros países non tan inflacionistas. 



OPINIÓN 

"Salud, ¡DINERO! 
y amor" 

Agora, que xa es tá un nesa 
idade na que o fu turo empeza a 
se recortar e a nenez pasa a ocu
par maior espacio na lembranza, 
canto daría eu por ter nas miñas Por Mariano 
mans aqueles libros da escola de Doña Sagrado, na 
Villalba do s ano s corenta. Os "Grados de Porcel y · 
Riera: Grado Preparatorio , Grado Elemental, 'arado 
Medio e Grado Superior. 

Coido que, no medio das follas dun papel escuro e . 
mal satinado, viñan un feixe delas noutra color -tirando 
a rosa, paréceme lembrar- cun vocabulario galego-caste
lán. ¿ Gastarame bromas a memoria? ¿Que pintaría aqui
lo naqueles anos da longa noite dos soños de Imperio? 

Pero non é ese o caso qué vén a conto agora; senón 
un debuxo no que se vía un godo -visigodo, por máis 
sinais- rexeitando con teatral dignidade o poder do mando 
e os honores de ser rei; o que ó final tivo que aceptar, 
obrigado pola forza. 

O que si teño aquí mesmo, ó meu carón, outro libro 
c que levo desfrutado ben: "Las cruzadas vistas por los 
árab s", de libanés Amín Maalouf. Aconsello' a súa lectu
ra, r c m nd 6 autor. Coido que· paga a pena. 

Ti r da úa páxinas unha cita datada no século XII 
p r un tal Ibn al -Atir, cronista dun soberano musulmán' 
chamado Nur al-Din, e que di así: 

"A muller de Nur al-Din queixóuselle unha vez de 
que non tiña diñeiro suficiente para as súas necesidades. 
Nur al-Din asignoulle tres tendas das que era propietario 
en Homs, que rendaban uns vinte dinares ó ano. Como a 
ela lle pareceu pouco, Nur al-Din contestoulle: "Non teño . 
máis nada. No que se refire a todo o diñeiro de que dispo
ño, eu son só o tesoureiro dos musulmáns e non teño 
intenciónd e os traizoar nin de me guindar no lume do 
inferno pola túa causa" . 

Hai que recoñecer que , na historia da humanida
de, mil anos, máis ou menos , dan para pouco. E , tal 
como andamos, tampouco é que levemos adiantado 
moito en cuestións de , digamos, humanización. Pero 
négome a aceptar q-ue calquera tempo pasado teña 
sido mellor. 

En todo tempo, como en calquera lugar, coceron t? 
cocen fabas, das brancas e mais das pintas. Por que , 
enón, ía dicir a mediados do século pasado Don Nicome

des Pa tor Díaz, fillo egrexio de Viveiro, poeta, dipl_omá
tico, rector da Univer idade de Madrid, tres veces minis
tro ecretario do Banco de España e morto pobre ós cin-
uenta e t:re anos de idade: "o que fai política por intere
e e lucro é un mi erable' . 
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POLÍTICA 

Sangue negro, 
sangue azul 

Pois agora resulta que Luis -
Roldán. estivo algún tempo fuxi
do en Angola. Iso recórdame que 
hai un par de semanas os periódi
cos falaban da súa· intervención Por Tintxu 
na venda de armas ó citado país, parte delas procedentes 
precisamente da Empresa Nacional "Santa Bárbara" (esa 
precisamente que sindicatos e outras persoas afectadas 
intentan que siga producindo e vendendo tan rendibles e-' 
nocivos artefactos). 

Ou sexa, que tamén por esta vía ternos que ver coa 
mo;rte de milleiros de persoas do Terceiro Mundo, eses 
mortos que saen pouco na tele e ós que os europeos 
ternos esquencidos: nin a Unión Europea, nin a OTAN se 
pr~oc~pan de artdlar operacións de pacificación. 

Levan anos e anos matándose os angolanos, con moi 
escasos esforzos da comunidade internacional para deter 
tal sangría; máis aínda: os americanos e algún aliado 
europeo estiveron moito tempo armando a unha das fac
ción en loita, mentres os soviéticos facían o mesmo cos 
outros. Rematada a guerra fría, os rusos deixaron de 
xogar este papel e os americanos consentiron á. celebra
ción dunhas eleccións. Despois, dado que os resultados _ 
foron favorables á facción adversa, tardaron moito. tempo 
en recoñecer ó n0vo réxime e en deixar de armar .ós 
rebeldes. 

Pero se e~te grave problema xurdiu hai case vinte 
·anos, o conflicto de Ruanda leva máis ou menos tanto 
tempo larvado e case un decenio con tintes sanguentos, 
antes de chegar ó estoupido dos meses máis recentes. 
Xustamente neste país son moi al\tigas e evidentes as res
ponsabilidades dun dos fundadores da nova Europa, 
reino da democracia secular e respectada. Boa pa,rte das -
raíces do problema xorden da propia colonización d~sde 
hai un século e outros aspectos do mesmo quedaron 
enquistados desde o proceso de descolonización, nos 
anos sesenta. 

Por todo isto os europeos non podemos seguir de 
costas a es.tes grandísimos problemas, anque un non sexa 
quen de suxerir unha fórmula máis oú menos máxica de 
solución. Pero está claro que a situación é tan preocupall'
te como poida se-la dos Balcáns e as responsabilidade.s 
que pela nos incumben ós europeos, sen que se vexa que 
os nosos dirixentes políticos obren en consecuencia. 

Quede nestas Jiñas un testemuño de preocupación 
pola situación, xunto coa confesión da impotencia que . 
l\OS atafega. Desde a humil9ade da nosa voz queremos 
deixar constancia de que os millóns de mortos nas nume
rosas guerras do Terceiro Mundo -as de África neste 
caso- teñen, un a un, o mesmo valor e conxuntamente 
moito máis cós centos de miles que lamentamos dentro 
do chamado mundo civilizado. 



. TERCEIRO MUNDO 

T ódalas grandes cidades do Ter
ceiro Mundo e especialmente 
as latinoamericanas vi-ron 

aumenta-lo número de nenos/as que 
sobreviven na rúa. o seu número ·ron
daría os 100 millóns de menores. Na 
súa inmensa maioría, os ~ntegrantes 
<lestes grupos proveñen de familias 
numerosas , desestructuradas e fre
cuentemente monoparentais (normal~ 
mente a cargo da· nai). É importante 
facer notar que son moito máis nume
rosos os menore s que conservan 
algún vencello coa súa familia , por 
ocasional que este vencello sexa, que 

' aqueles que rompen as súas relacións 
por completo. 

Diversas enquisas veñen a con
cluír que os menores prefiren vivir na 
rúa que na súa casa na que son víc.ti
mas da violencia (física ou psíquica). 
Prefiren durmir en portais que en pre
carias vivendas onde se dá o amorea
mento e que case sempre carecen das . 
mínimas condicións de habitabilida
de. Nestes grupos·, organizados xerar
quicamente, é frecuente a inhalación 
de colas (a drnga dos nenos pobres) 
polos seus efectos sedantes e por ate
nua-lo frfo, o cansazo e afame. 

Segundo _denunCiou Aministía 
Internacional, nos últimos catro. a.nos 
foron asasinados en Brasil preto de 
7 .000 nenos da rúa por "escuadróns 
da morte" . A proporción de nenos 

. negros asasinados aumentou dún 75% 
en 1990 a un 82% en 1991. Os escua
dróns están formados por policías e 
militares que gozan dunha impunida-

, de case absoluta. Non se descarta que 
estes asasinatos sexan financiados por 

' asociacións de comerciantes. Nas 
grandes cidades de Brasil, cunha 
pobo~ción total de 151 millóns de 

Nenos na rúa 

habitantes , estí
mase en oito 
millóns. o núme
ro de nenos 
abandonados. 

V6lmer do 
N ascimento, cre
ador do Movi
mento Nacional 
de Nenos e 
Nenas da Rúa 
(MNMMR), acu
sou reí terada
mente ó goberno, 
á policía · e ó 
poder xudicial. 
brasileiros de 
pasividade , e 
nalgúns casos de 
connivencia cos. 
escuadróns da 
morie. Só en dez 
meses de 1991 
V6lmer denun
ciou 340 asasina
tos de menores. 

Esta violen
cia dirixida ós 
nenos da rúa non 
é un feíto priva
tivo do Braisl . 
No caso de 
América Central 
fálase de "prác
tica instituciona-
1lizada", co achado en Guatemala de 
cárceres secretos. 

O dominico Paul Barruel corrqbo
ra esta denuncia no caso de Brasil. 
Barruel anota que, entre 1984 e 1990, 
a policía brasileira emitiu 4000 pasa
portes a menores adoptados en Italia, 
pero que só se rexistraron 1000 che
gadas a este país . Segundo Barruel a 
Camorra parece estar detrás do tráfico 

de órganos "xa que e tá o suficiente
mente estructurada (a nivel interna
cional) como para dispor da infraes
tructura adecuada para a conservación 
e o traslado de órganos". O bi po de 
Chimbote (Perú) corrobora esta hipó
tese afirmando con contundencia: 
"Está comprobada a existencia de ta 
mafia" 

Ignacio de Senillosa (Intermón) 
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O CAMPO ¿Desmantelán 

A 
dispersión e o reducido tamaño das parc_elas é un dos trazos das explotación agrarias galegas. Desde 
hai aproximadamente trinta anos, véñense realizando concentracións parcelarias promovidas polo 
IRYDA primeiro e pala Consellería de Agricultura despois. Estas· obras de concentración párcelaria, 

impulsadas pala Administración aut~nómica e financiación con fondos da Comunidade Europea, teñen causa-
do un considerable impactQ ambiental en todo o territorio galega: destrupción de masas forestais de especies 
autóctonas e de sebes vivas, deterioro da paisaxe e desecación .de zonas húmidas. 

Desforestación 

A meirande 
parte das concentra
ción s parcelarias, 
tal como se fan e 
fixeron, orixinan a 
de aparición do 
arboredo na paisaxe 
rural e en numero
sa oca ións, do 
patrimonio históri
c . Ca o coma o 
d Traba de Laxe 

u a Limia a í o 
confirman. 

ción de especies 
de árbores autóc
tonas, non 'fica 
en Galida. Aquí 
tan só a posibili
dade de planta
ción de. especies 
de crecemento 
rápido, potencia
das polo Plan 
Forestal da 
Xunta de .Gali
cia. 

Qué modelo de 
agricultura 

Manuel García 
González do 
Movemento Ecolo
xis ta de Limia, 
manifestaba nunha 
recentes xornadas 
organizadas polo 
C.E.M.: constitúe 
en Galicia un xeito 
~e deforestación 
tan só comparable 
co dos incendios 
forestais. 

A concentración parcelaria, tal como está a facer, pode levará desaparición da paisaxe tradi
cional. 

As c.oncentra
cións ·parcelarias 
favorecen o mo
nocultivo (culti
vo dunha soa 
especie nas ex.
plotacións), que 
resulta ser µn 
factor de depen
dencia e ernpo
brecemento , ó 
pasa-la economía 

A desaparición 
das sebes vexetais e da vexetación 
de ribeira elimina o soporte para a 
vida de pequenos animais, micro
fauna moi beneficiosa para a agri
cultura e o equilibrio ecolóxico. 
Na zona parcelada elíminase a 
pai axe en mo aico a diversidade 

natural proporcionada polas leiras 
tradicionais, as fragas, os soutos, ... 
empobrecéndose os noso eidos. 

Perdémo-la nosa historia que 
ata agora gardabamos no cerne dos 
carballos. A industria do moble 
que podería xerarse coa explota-

local a depender 
do prezo que o 

mercado fixa para ese producto. 

Un caso ilustrativo é o aconteci
do coas últimas colleitas de patacas 
na comarca da Limia, que .houbo 
que tirar ó río por non acadaren un 
prezo rendible. 

. ~ 
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no-la paisaxe? 

· e::::> Mentres que os países euro- · 
peos máis avanzados camiñan cara 
a unha agricultura orgánica de cali
dade, cada día máis de~andada, 
aquí estase a potencia-la agricuhura 
extensiva. Unha agricultura dura 
que emprega grandes ~antidades de 
herbicidas, funxicidas, e insectici
das químicos para palia-la perda de 
capacidade de control das pragas· 

que segue á eliminación das sebes e, 
con elas, do equilibrio ecolóxico. 

Potenciar este tipo de explota
ción, bate frontalmente coa políti
ca comunitaria de fomento do 
abandono de terras: son os mes
mos fondos europeos do FEOGA 
os que pagan a factura da concen
tración. 

A privatización dos procesos de 
concentración e de realización de 

·pistas e demais obras, dan á con
centración o carácter de negocio 
para unhas grandes empresas: nos 
últimos cinco anos concentráronse. 
en Galicia máis de 150.000 hectáre
as, cun custQ aproximado de 25.000 
millóns de pesetas. Nos planos da 
Xunta contémplase coma obxectivo 
acada-las 600.000 hectáreas con
centradas no ano 2.000. 

,' 

Gástanse millóns en desmante
la-lo agro e, por veces, a Adminis
tración remata por recoñece-los 
seus erros e ten que investir de 
novo en recup.era-lo desfeito, tal 
como aconteceu na Lagoa de Cos
peito. 

Colectivo de educación medio
ambiental 

Extractado do boletín CEM X 
CEM 

A ALTERNATIVA ECOLOXISTA 
1 º .- Obrigatoriedaéle de rea] izar 

Avaliacións de Impacto Ambiental 
para as futuras concentración e tamén 

.. estudios socioeconómicos serios e 
rigorosos sobre a súa viabilidade e ren
dibilidade, que teñan carácter vincu
lante. 
· 2º.- Adopción de medidas pre
ventivas e correctoras respecto da 
flora e fauna co fin de conseguir esa 
calidade da paisrie que se aconsella 
dende a Unidade Europea, que por 
outro lado axudaría a potencia-lo 
agroturismo. 

3º.- Prohibición da construcción 
de pistas e outras obras ata que non 
se aproben as bases definitivas, medi
da importante para frear de entrada a 
especulación coas árbores autócto
nas. 

4º.- Aproveitamento dos camiños 
existentes, evitando un exceso de pis
tas. 

5º.- Procurar ·que as Lindes das 
novas parcelas coincidan, dentro do 
posible, coas sebes vexetais naturais 
e as liñas de árbores primitivas, tra
zando así parcelas que non necesaria
mente sexan cuadriculadas e rectilí
neas. 

6º.- Concentrar só aquelas terras 
que eran cultivadas tradicionalmente. 

7°.- Evitar concentracións masivas 
nunha mesma zona, deixando ·espa
cios sen aparcelar como testemuñas 
da paisaxe tradicion~. 

8º.- Non altera-las capas do solo 
coas máquinas, no caso dos cámaros 
usar grúas. 

9º.- Compromiso ·dos agricultores 
que queiran corta-las sebes ou arboredo, 
de que durante 5 anos, coma mínimo, 
van cultiva-las parcelas onde se ubican. 

10º.- Valoración real dos arbore
dos, aumentando a puntuación das 
terras que as posúan. 

11 º.- Respecta-la vexetación de 
ribeira, os regatos, os cursos dos ríos 
e aproveita-los regadíos. 
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CULTURA 

· ¿Aínda cine relixioso? 

Tardei en atopar a ocasión de 
vela, pero puiden facelo hai unhas 
semanas; en boa compaña, como 
gusto de ir ó cine, con amigos que 
saiban desfmtar dunha boa película, e 
á saída poder comentala xuntos. 
Es to u me a referir 'a "Terras de 
penumbra", a ultima película de 
Richard Attemboroug, cos excelentes 
actores Anthony Hop-
kins e Debra Winger. 

:~~:t: feª~:1:Ue~a q:e0~ 1 / •.... 
cine nos ofreceu nos 
últimos doce meses, 
como había tempo que 
non ocorría. 

Unha boa colleita 

n primeir lugat, a 
maxistral "Azul", do 
dir et r Kry ztof Kies
low ki, a primeira cinta 
da úa cinematografía 
que continúa c<?a, tamén 
en cartel, "Branco", 
algo inferior á anterior, 
aínda que teño un amigo 
ó que lle gustou máis; 
cine en estado puro, cando un ve pelí
culas coma esta, pode dicir: "O cine 
existe". Logo, a impresionante "O 
piano" da directora neozelandesa Jane 
Campion, merecidamente galardoada 
con varios Osear. "A lista de Schind
ler", do popular realizador xudeu
americano Steven Spielberg, non 
necesita presentación; desta volta 
coincido en que a Academia de Holly
wood concedeu o Osear á mellor pelí
cula a un bo filme. Tamén "A idade 
da inocencia", do controvertido Mar
tín Seor e e, que e ta vez fixo unha 
película mái ben clásica. E sen 

qu cer "No nome do pai" do reali
zador Jim Sheridan; a arrepiante histo
ria dun mozo irlande e que son xul-
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gados xunto coas súas familias, acusa
dos de ser activistas do IRA; a pesar 
de coñecer de seguid.a a súa inocencia, 
a policía británica consegue que vaian 
á cadea por non atopar ós verda:deiros 
culpables, o alí permanecen durante 
quince anos, ata que unha avogada 
valente esclarece o s.eu caso. Sobra 
dicir que o tal pai é o Estado. 

''Tierras de penumbra". 

¿Un cine relixioso? 

A película de Attemborough non 
está entre as dez primeiras da liSta 
dos críticos, e cinematograficamente 
non~ unha película xenial. Pero, ade-. 
mais d~ ser unha boa película, ten o 
interese de toca-lo tema relixioso 
desde una perspectiva crente -aínda 
que non sexa o central da pelícl)la-, o 
que a converte en algo inusual no 
panorama do cine máis actual. É 
un.ha película "relixiosa", ·aínda que 
non aparezan nela nin curas, nin 
monxas, nin unha igrexa, máis que 
unha curta secuencia. Tampouco ten 
milagres nin longos discursos relixio
sos. 

En realidade, o cine. que abando
nou nestas cousas non foi, máis que 
excepcionalmente, bo cine relixioso. 
A mellor película sobre Xe'sús de 
N azaré non foi "Reí de Reís." (Nicho
las Ray) nin "A historia máis grande 
xamais contada" (Georges Stevenson), 
nin outras "de romanos"; nin sequera 
a colosal película de Zefirelli "Xesús 

de N azaré", senón a auste
ra "O evanxeo segundo 
Mateo" . de Passolini. 
Houbo tamén moito mal 
cine, chamado fraudulenta
mente relixioso; non só o 
oportunista que se fixo na 
España franquista. É un 
cine que non é capa~ de 
situarse honrada e humil
demente ante a transcen
dencia, e pérdese en doce 
estampas estampas dun 
mundo alleo a realidade 
coas súas crises e contra
diccións. "Fáltalle-lo arre
pío do verdadeiro contacto 
co misterio", escribía hai 
anos un bo crítico de cine. 

Non· é facil conseguir 
un bo .cine relixioso, que terá que 
~uxerir, máis que dicir; que a todo 
máis se asome á transcendencia, máis 
que pretende-la inutilidade e falsida
de de amosala. Bo cine relixioso fixo 
o sueco Ingmar Ber.gman, crítico, 
indagador, que pregunta máis que 
responde, pero que reflexa honrada
mente a preocupación relixiosa pola 
transcendencia; os dous directores 
case esquecidos, a ·non ser polos bos 
cinéfilos, o francés Robert Bresson 
("O diario dun cura rural", "O. proce
so de Xoana de Arco") ·e o dinamar
qués Carl Dreyer, un protestante que 
pasa por ser o m_eirande dos realiza
dores relixiosos, aínda que só fixera 
dúas películas do tema:"A paixón e:> 



e:> de Xoana de Arco" e "Ordet", a 
serenidade, os planos longos, unha fe 
que non ten medo de poñerse a proba, 
que encara ó espectador coa fe tal 
como é, coma misterio resplandecen
te, pero sen falsas seguridades. 

Máis preto no tempo, son pelícu
las honradamente relixiosas, entre 
outras, filmes tan dispares coma a 
excelente A misión de Roland Joffé, 
de gran espectáculo, Romero de :John 
Duigan, impresionante filme sobre o 
arcebispo salvadoreño Ó~car Romero·; 
e as máis íntimas Sacrificio de Andrej 
Tarkowski e Thérese do francés Alain 
Cavalier, premiada en Cannes, sobre a 
santa monxa carmelita Teresa de 
Lisieux. 

"Terras de penumbra" 

O galardonado actor Anthony 
Hopk.ins é na película de Attembo
rough un profesor de Oxford na puri-

Xosé Alvilares 

galaxia 

tana sociedade inglesa dos anos 50 
(Jack), solteiro, que vive co seu 
irmán e se cartea cunha muller norte
americana (Debra Winger) qu~ admi
ra os seus libros. ·Cando esta muller 
(Joy) e o seu fillo veñen visitalo, 
rómpenlle os seus esquemas e ábreno 
a novas prbxectos de máis autentici- · 
dade. "Só estás rodeado de. xente 
máis nova ou máis parva ca ti, á que 
podes superar", dille. 

Jack e Joy confésanse cristiáns, 
aínda que ela é de orixe xudía. O seu 
cancro incurable, cando a fe_licidade 
parece apuntar ·para ambos, lonxe de 
sacar das súas gorxas un berro irado 
contra a inxustiza dun Deus que lles 
"fai" tal causa, lévaos a medr.ar e 
purificar a súa fe. "Non rezo para que 
Deus cambie, senón para ca~biar 
eu", repóndelle J ack a un descrido 
compañeiro de docencia, cando este 

'lle di que por moito que rece, Deus 
non semella querer cambia-las cou-

sas. Non é doado a topar no cine 
expresións de tal fondura relixiosa, 
cunha teoloxía cristiá tan auténtica, 
lonxe de tó.picos que nada teñen que 
ver co pensamento de Xesús de Nara
ré. Se -Luís Buñuel descubise esta 
teoloxía, seguramente cambiaría a 
orientación das súas películas "anti
rrelixiosas", varias delas xeniais. Ó 
remata da película, J ack dille ó fillo 
de J oy, despois de enterrar á muller 
que ambos aman coma esposa e coma 
nai: "O sufrimento de gozar é parte 
da felicidade de entonces". Antes 
recoñecera que mentres permanecera 
galvanizado nas súas seguridades, 
para non deixarse coller ·polo sufri
mento, non descubrira tampouco o 
que é a felicidade. 

· Victorino fére z Prieto 

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

A economía e o sector exterior 

A
actividade económica 
dun país desenvólvese. no 

marco internacional, e 
cómpre recoller dun xeito siste

mático o resultado das relacións 
económicas dos seus habitantes 

cos do resto do mundo, causa que 

se fai coa balanza de pagamen
tos. 

Na balanza de pagamentos 
podemos distinguir el.neo grandes 

apartados: 

1 º) A balanza comercial ( tamén 

chamada balanza de mercancías): 

N ela recóllense o valar dos bens 

qu un paí vende ós outros (expor
tacións) e o valor dos bens que un 

paL mpra 6 outros (importa
cións). S o valor das exportacións 

é maior có das importacións, haberá 

ne e paí superávit comercial; no 

caso contrario, haberá déficit 
comercial. 

A poncet;l.taxe que representan 

as exportacións dun país sobre as 

súas importacións é a taxa de 
cobertura. 

2º A balanza de servicios, que 

representa os ingresos e pagamentos 

con outros países pala prestación de 
servicios (coma o turismo ou a con
tratación de seguros). 

3º A balanza de rendas, na que 

figuran as rendas do traballo e do 
capital relativas ás operacións co 

e tran efro. Ata o 1 de xaneiro de 

1993 en E paña e tas operacións 
figuraban incluída na balanza de 

rvicio pero dende entón teñen a 

úa balanza propia. 

4º A balanza de transferencias, 

que inclúe as entradas e saídas de 
diñeiro non debidas a intercam
bios senón a en vi os unil~terais ( ou 
sexa, sen esixir unha- contrapresta
ción en forma de ben ou servicio). 

. Un exemplo de transferencia 
pública é o envio do O, 7 % do 
P.I.B. (Producto Interior Bruto) .. 
dun país máis ~esenvolvido eco-
nomicamente a outro do Terceiro 
Mundo; un de transferencia priva
da é o envío de aforras dun emi
grante ó seu país de orixe. 

5º A balanza de capitais recolle 
os movementos financeiros entre 
países, coma unha inversión de 
Pescanova en Francia, a concesión 
dun crédito de Caixa Galicia ó con
cello de Lis boa ou a compra de 
acció_ns polo B aneo Pastor na 
Bolsa de Londres. 

Cada unha das cinco balan-

zas sinaladas ten un saldo, que é 
a diferencia entre as entradas e 
as saídas de diñeiro; se a dife -

. rencia é positiva hai superávit 
nesa balanza e se é negativa hai 
déficit. 

O result~do de agrupa-las catro 
primeiras balanzas (comercial, ser
vicios, rendas ou transferencias) 
chámase balanza "corrente ou 
balanza por canta corrente e resulta 
fundamental para analiza-lo com
portamento económico exterior 

dun país. Se ademais 11~ sumámo'
lo saldo da balanza de capitais, 
obtémo-lo saldo da balanza de 
pagamentos. 

Se a balanza de pagamentos 
dun país ten déficit, baixarán as 
~eservas monetarias dese país, e se 
presenta superávit, aumentarán as 
mesmas. 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG64) 

O día filáis longo (Xos 1 O) 

.,. 
1Cando soubo Adonisédec, o rei de Xerusalén, 
que Xosué conquistara Ai e a destruíra (como 
fixera con Iericó e co seo rei, así fixo con Ai e co 
seo rei), e que .os vedños de Gabaón fixeran as 
paces con Israel, vivindo como estaban no medio 
deles, 2colleu moito medo, pois Gabaón era unha 
gan cidade [ ... ] 3E enviou Adonisédec, o rei de 
Xer.usalén, esta mensaxe a Hoham, rei de 
Hebrón, a Piram, a rei de Iarmut, a Iafía, rei de 

· Láquix, e a Debir, rei de Eglón: 4"subide onda 
/ min e axudádeme, e destruiremos Gabaón, pois 

, fixo as paces con Xosué e cos fillos de Israel" 

Porque Xosué "parou" o sol, a Gali
leo Galilei paráronlle os pés. "Eppur 
si muove" (a pesar de todo, móve
se), é unha frase de rebeldía que a 
lenda atribúe ó científico italiano. 

[ ... ](1) 

Estamos no clima da guerra santa, na que 
vai actuar lavé: 

60s homes de Gabaón enviaron unha embaixada 
onda Xosué, ó campamento de Guilgal, para lle. 
dicir: "Non deixes da túa man ós teus servos: 

sube axiña onda nós e fai por salvarnos; axúdanos, pois aconchegáronse contra 
nós tódolos reis amorreos que moran nas montañas". 

Da actuación guerreira 4e Deus ternos dous relatos, un en prosa e outro en verso. 
Velaquí o primeiro: 

7E subiu Xosué de Guilgal con todo o seu pobo, tódolos guerreiros. 8E dixo o Señor 
a Xosué: "Non Hes teñas medo, pois púxenchos na túa man: -non quedará vivo un 
só deles, diante de ti". 9E arremeten Xosué de súpeto contra deles, despois de 
camiñar d,urante toda a noite desde Guilgal. 10E destrozounos o Señor diante de 
Israel, e bateunos con gran estrago, en Gabaón; e perseguin~s polo camiño que 
sobe a Bet-Horón, e mallou neles deica Azecah e deica Maquedah. (2) 

Deus actúa indirectamente por medio dunha treboada con importante caída de 
sarabia: 

11E ó fuxiren de diante de Israel, acontecen que o Señor mandou contra eles gran
des petoutos desde o ceo, ata Azecah; e mo~reron, sendo máis os que morreron 
polos petoutos que os que mataron os fillos de Israel pola espada. 

Pero Xosué quere remata-la victoria nun só día. Ternos aquí o relato poé~ico: 

12Entón falou Xosué co Señor·naquel día .en que entregara os amorreos diante dos 
fillos de Israel, e dixo en presencia do pobo: "Sol, está quedo en Gabaón; e ti, lúa, 
no val da Aialón" 13E parotise o sol e contívose a lúa, ata que se ergueron sobre · os 
xentís, os seos inimigos. (3) 

Os cinco reis acocháronse na cova de Maquedah, que Xosué mandou atrancar 
con pedras mentres perseguía ó exército aliado para logo dar conta deles. 
Xosué, practica a lei do exterminiq. E o narrador relata unha conquista global 
e triunfal do sur de Palestina: 

[ ••• ] 4ºConquistou así Xosué todo o país: a montaña, o Négueb, ~ Xefelah, e mailas 
vertentes. De tódolos seos reis non deixou nin rastro, e exterminou todo ser vivo, 
tal como mandara o Señor, Deos de Israel. ·41Xosué arrasou desde Cadex-Barnea 
ata Gaza; e todo o país de Goxén ata Gabaón. 42V enceu Xosué dunha batida a 
todos aquel es reis porque o Señor, Deos de Israel, loitaba do lado de Israel. 43E 
tornou Xosué -e todo I.srael con.el- ó campamento, a Guilgal. (4) 

Xosé Chao Rego 

1 Cinco cidades-Estado se coaligan 
contra Gabaón porque o consideran 

·culpable de pactar cos hebreos inva
sores. Xerusalén, que ten coma deus 
local a Sédec, toma a iníciativa. O 
relato é solemne e acada un ton 
épico. 
2 Este relato sobre Maquedah é 
considerado por algúns coma unha 
explicación etiolóxica: o intento de 
dar conta do significado de ~inco 
árbores situadas xunto a unha cova 
próXima á cidade e .que tiña a ~ntra
da obstruída. 

· 3 No ano 1616, século XVII, o 
científico católico italiano Galileo 
Galilei afirmaba que a terra non é o 
centro do universo, senón que se 
move arredor do sol,. como dixeran 
un século antes o crego polaco 
Nicolás Copérnico. Pero un tribunal 
de Curia romana cond.enou a Gali
leo porque , segundo o libro de 
Xosué, o que se movía era o sol. 
Este sistema heliocéntrico daba fin 
ó dominio do sistema xeocéntrico 
que defendera o sacerdot~ exipcio 
Ptolomeo'. Non é necesario acudir a 
ningunha explicación científica; trá
tas e dun xénero literario coma 
cando no I libro de Samuel se di 
que "desde o ceo combateron as . 
estrelas". 
4 Cando na II Guerra mundial os 
aliados desembarcaron en Norma
día, na que foi batalla decisiva con
tra os alemáns, falaron de O día 
máis longo. Tales eran as expectati
vas de triunfo e a ansia por loitar 
que, se mirado polo reloxo foi un 
día coma os mais, dende a psicolo
xía dos soldados foi unha xeira 
tensa, longa, longuísima. Esta é 
unha boa explicación para o caso 
que nos ocupa. Acudir a outras 
explicacións científicas é posible, 
pero aventúrase un a non respectar 
o carácter épico-poético do relato. 



TESTEMUÑO 

Galego egrexio 1994 

Segundo o diccionario "egiexio" quere 
dicir: ilustre, insigne, excepcional pola súa 
categoría ... Este título acábao de recibir 
Andrés Torres Queiruga, colaborador de 
Irimia e director da revista-irmá ENCRU
CILLADA. 

O tribunal que llo concedeu é a funda
ción PREMIOS DA CRÍTICA GALICIA. 
Herdeira do Círculo Ourensán-vigués, que 
leva dezasete anos outorgando seis premios 
da 'crítica a unha obra en diferenes modali
dades: 

Creación literaria. Ensaio e pensamen
to. Investigación. Música. Ciencias e artes 
da representación. Iniciativas culturais. 

Dende 1993 quixo engadir un premio 
mái , concedido non a unha obra senón a 
unha per oa que se distinga pola súa entre
ga a Gahcia en calquera dos ~idos culturais 
e humano . Queren subliñar que non sexa a 
"coroa da fin · da vida", senón o recoñece
m nl e al nto 6 que aínda e está a facer. 

A r c lamación tivo lugar no Hotel 
ami 1 d Vig na n ite do 14 de maio . 

X sús rro Ruibal, coñecido por tódolos 
1 el r s de Irimia, encargouse de relata-los 
m rito do premiado. Dun xeito alegórico 
finxiu unha comunicación co "Máis alá" vía 
ordenador, onde os persoeiros galegos lle 
ían dicindo a súa opinión sobre do premia
do. Dende Rosalía ata a propia nai de 
André , dende Amor Ruibal ó Cardeal Qui
roga Palacios, todos foron informando e 
mandando re diños. 

® 

fas algún exemplo: 

Cabanillas di que celebra que Andrés . 
percibise nos seus versos que a saudade 
non se verifica como angustia senón que 
tamén se pode vivir como esperanza... Cas
te lao amosoume unha caricatura de Andrés 
escribindo co corazón, tal como cho digo, e 
dime que lle digas que o quere toda Gezli
cia. Vilar Ponte asegúralle que escribindo 

nunha lingua minoritaria vai ser máis 
fecundo e máis universal. O cardeal Quiro
ga mándalle unha beizón porque soubo 
descubrir que un cristián galega ten que ser 
galeguista por tres razóns: porque o amor 
á terra resume o Antiguo Testamento, pala 
importancia das igrexas locais no Novo e 
porque Xe~ús se encarna como home dun 
tempo e dunha terra._. ." 

" ... Una das causas que mazs me 
chama a atención é que Deus, que efectiva
mente é o que lle pon o rabo ás cereixas, 
non é o feroz xusticeiro que por aí nos pin
taban. É un Deus perdoador e acolledor. 
Talmente como o pina Andrés. Cando el 
escribe da revelación, o Padre Eterno non 
di máis que ¡Claro, 'claro! ¡Que lideira 
teñen con isa de que eu só me revelei na 
Biblia! ¡Como é posible que vexan a miña 
man na loita de Israel pala súa liberación, 
pero que non a vexan tam~n na de Esparta
co e na de áscar.Romero e na propia loita 
do pobo galega por saír á superficie da 
Humanidade, sen ser menos nin máis cós 
outros pobos, que todos son irmáns!". 

E con estas frases , e outras tamén subs
tanciosas, fornas participando todos na 
festa, que tamén en palabras de Ferro "A 
cea non é unha cita gastronómica, é un rito 
anual para lle tomármo-lo pulso ós mellores 
logros que produciu en doce meses esta pai
xón que levamos dentro". 

Engracia Vidal Estévez 



O NOSO TABOLEIRO 

.2ª irimianza en Lugo 

º
pasado domingo, 29 de maio 
vímonos os irimegos de Lugo 
nunha xuntanza que quere ser, 

entre outras causas, un xeito de coñecer
nos máis. 

Fala Bernardo 

Logo da acollida que tal) xenerosa
mente nos .ofreceu a parroquia de San 
Froilán (alí se atopaba o seu párroco) 
Bernardo García Cendán iniciou a char-

. la que levaba por título "Praxe relixiosa 
hoxe", quen, dende o seu punto de vista 
coma sociólogo, 
nos ofr~ceu "'Unha 
visión xeral das 
tendencias 
actuais fronte á 
relixión. Para iso 
dividiu en gru
pos, diferentes 
xeitos de vivi-la 
relixión, dende a 
máis indiferente 

. ata a máis piado
sa. 

Reunindo a 
poboación en tres 
grupos, avós, 
país e fillos, 
comentou que o 
fenómeno de 
secularización 
(polo que se vai 
perdendo a prác
tica relixiosa) afectou sobre todo ó paso 
entre avós e país; sendo o seguinte entre 
pais e fillos, no que se dá un estanca
mento neste proceso, sen saber moi ben 
as J?Osibles causas. 

Da charla cómpre salienta-la exis
t~ncia dun ~recente grupo de xente que, 
tendo crenzas, se afasta en grande medi
da das prácticas concebidas pola reli
xión, tema que deu moito que debater 
na posterior conversa. 

Mais todos estes datos referíanse ó 
conxunto do Estado, sen existir este 
tipo de enquisas específicas sobre a 
nosa Terra, polo que algunhas delas non 
eran moi válidas para analiza-la nosa 
realidade. 

Interesante inter.cambio 

De tódolos xeitos, a parte máis rica 
da charla foi cando comezou a intervi-la 
xente, ca.mentando as súas vi vencías e 
anécd·otas, que ilustraban dun xeito 
claro os distintos ambientes nos que 
hoxe en día se move a relixión. 

Así de novo atopamos diferencias 
entre o rural e as vilas. No caso da súa 
organización, mentres que a parroquia' 
leva cumprindo un papel moi importan
te no rural durante moitos anos, non 

queda tan claro este nas cidades. f alou
se da importancia da desparroquializa
ción, de buscar novos ámbitos para dar 
saída ás inquietudes que nos abranguen, 
por ser un vehículo con máis posibilida
des de éxito: causas coma a manifesta
ción do 0,7% do PIB, (axuda·ó Terceiro 
Mundo), medio ambiente, a propia orga
nización da diócese, e ata a mesma 
práctica da fe. non serían posibles se non 
existise a posibilidade dun engarce 
maior có da parroquia. 

Falamos tamén da importancia· do 
uso do galega nos actos relixiosos, cousa 
pola que aínda teremos que traballar 
moito para facela máis real, sobre todo 
no fin que a leva principalmente: a incul-

turación de terra na que se vive, isto 
levaríanos tamén a usa-lo galega desa 
zona cos seus xD:os e·peculiaridades. 

O grupo humano 

Outro ·elemento de diálogo foi o de 
que as prácticas relixiosas se converte
sen en "teóricas", is to é, de ser unha 
acción comunitaria e de encontro, se 
converta nunha abriga _na que o trato é 
mínimo. Se algo semellou quedar claro 
foi o importante que é fuxir de dogma
tismos e leis xerais, para dar máis 

importancia ó grupo 
humano no que 'no·s 
atopamos, e dende el 
libremente organiza
las distintas prácticas 
relixiosas e accións 
sociais que. cumpra 
facer. Crear' tamén un 
espacio sen límites 
que axude a levar a 
cabo, accións máis 
amplas e que reforce o 
espírito de comunida
de, que entre todos 
(sexamos de onde 
sexamos), deberíamos 
ter. 

Sobre a nosa revista 
falouse da importancia 
da comunicación con 
ela a través das cartas, 
de reverdecer seccións 

como as do mar e as do campo, pouco 
tratadas ultimamente. Todo isto dende 
unha postura clara na súa opción, pero 
setl deixar de es.tar aberta ó diálogo. 

O adeus 

Rematamos cun refrixerio que foi 
posible gracias, sobre todo, ó traballo do 
Guillermo, organizador onde os haxa, e 
que xa dera cumprida conta da súa com
petencia na pasada asemblea de crentés 
galegas en Lugo. Refrixerio que foi 
amenizado polo "mago das cartas e do 
humor" X.M. Carballo. 

Isto foi todo. Ata o ano que vén. 

Pedro Pedrouzo 



FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Citos do mundo agrícola (18) 
Dar m~is voltas ca un muíño 

O muíño dá voltas seguido, xa que 
moitas casas, por efecto da subdivisión 
das familias nas _herdanzas, conservaban 
só unhas horas á semana para moereri e 
había que aproveitalas, fose día ou noite. 
Por iso se toma o rolar do muíño como 
referencia de actividade e inquedanza. 
Dar máis voltas ca un muíño significa 
ser inquieto, non ter paraxe. E, por exten
sión, tamén ser inconstante unha persoa 
nas súas opinións .e opcíóns. 

A tolva que regula a caída do gran no 
ollo do muíño ten varios nomes, un deles 
eng rada e onde hai varios muíños pódese 
desprazar horizontalmente para deitar nun 
ou noutro. De xeito que o <lito Corre-la 
engrada para o muíño dun significa apro
veitarse, busca-la p opia comené(ncia. Algo 
semellante signil I•w Leva-la auga ó seu 
muíño: actuar en 1roveito propio, leva-la 

nver a por ond onvén ós propios intere
s . Botar un toda a auga ó muíño é face-lo 
p i 1 a c n egui-1 que un desexa. 

r i e di do comenciudo que É 
moi bo ... se lle corre a auga para o 
mulño del, porque o comenenciudo faise 
ruín cando as cou as non lle corren como 
lle a el intere a. 

Chámaselle Auga de moitos muíños á 
persoa que mantén . amizades incompati
bles e mesmo ó apátrida. Lembrade o 
refrán Auga de moitos muíños é mala de 
arrecadar. 

E, falando disto, vén o caso o <lito 
Enche-lo muíño co vento, co valor de 
darse mérito e importancia inmerecida, 
porque a engrada hai que ench ... ela con 
gran, non con vento. 

Xa dixemos que o pé do muíño é a 
soleira ou pema redop.da que nos muíños 
fariñeiros está fixa debaixo dél moa. Por 
iso se di que é Pesado coma o pé dun 
muíño aquel que pesa moito ou, por deri
vación, o que é sumamente lento, que non 
se move. E tamén se di que É tan pregui
zoso coma o pé dun muíño aquel que é 
calmoso e cachazudo que nunca ten 
présa. 

Pero, en sentido irónico dise Andar 
á présa coma o pouso do muíño (non 
ter présa nunca; ser calmoso). E mesmo 
se lle chama, tamén con retranca, 
Agudo coma o pé dun muíño a aquel 
que é baldrocas, que . é lento para ente
de- s causas, pata facelas, para andar e 
para todo. 

O pasado 25 de 
abril abro o Faro 
e o primePio que 
atopo é a María 
Auxiliadora enca
bezando a mani
festación que , 
reclamando máis 
emp rego e máis 
industrias para a 
comarca de Vigo, 
discorreu palas 
rúas da cidade. 

Cheo de ledicia 
por ver que os 
devotos coas velas 
e os das pancartas 
compartían recla-

macwn e rúas, dispoñíame a berrar un "alelu-turuxo" cando os meus ollas descubriron 
un ase que imperceptible espacio luminoso que separaba esa longa riada huniana que, 
aínda compartindo os mesmos proble11Uls, recorría a medios diferentes. 

A f que todo seguía como e taba: os da procesión pola rúa do Príncipe os da manifesta
ión rila abai.xo por Colón. 

Xabier Almuíña 

l"MIA -16 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. ¿Sacerdocio das mulleres? 
O papa amosouse duro: 

di que non o houbo nunca 
nin o haberá no futuro. 

2¡ O argumento que expón 
pra que non dubide a_ xente 

non me parece axeitado 
anque o faga contundente. 

3. Afirma que Xesús Cristo 
machos esco11eu ós seus; 

tal machismo fan pasar 
por ser vontade de Deus. 

4. ¿Que Xesús pró ministerio 
non escolleu unha femia? 

Ou ando mal informado 
ou padezo de tolemia. 

5. Certo é que entre os Doce 
.só varóns alí había, 

e ademais tiñá:n que ser 
· todos de etnia xudía. 

6. Os móbiles desta escolla 
de 12, eran moi vivos: 
pra eles representaren 

de Israel as doce tribos. 

7. Se o argumento seguimos 
-e non o afirmo en broma

un polaco non xudeu 
non sería bispo en Roma. 

8. Pero o nome de apóstolo 
éravos moito máis amplo, 

e que o queiran reducir 
deixa a calquera pampo. 

.. 
'9. San Paulo a algunha muller 

recoñeceulle ante a xe:o.te 
na eucarística asemblea 

o seu posto dirixente. 

10. E ,mesmo algún papa houbo 
que d4xo sen medo e pena 

que super-apóstola era 
María, a Magdalena. 

11. ¿Como saben os señores 
gue na Derradeira Cea 

non houbo muller algunha? 
Desculpen que non o crea. 

12. Porque cando nace a Igrexa 
en Pentecoste, a Escritura, 

di que había mulleres, 
pero aínda ningún cura. 

13. Pois daquela non nacera 
a función sacerdotal 

que exercen os bautizados 
sen distinción sexbal. 

. 14. Tralo dictame do Papa 
teño eu por cousa certa: 

mentres el di: caso pecho, 
outros din: cuestión aberta. 




