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·UN MÍSTICO REVOLUCIONARIO

.-

O TRASNO

EDITORIAL

Daniel López Muñoz

Os erros do futuro

Escándalo
Lévase entre os creadores daliza: non levantan cabeza,
de discurso e opinión, laiarse están empobrecidos. Non
teñen hipermercados, nin.
e escandalizarse polas estreituras que está a padece-lo tetrabrick&., nin teletienda, nin
pobo cubano, sometido a BMWS serie 600, nin xelados
unha revolución que noutrora magnun solo para mi.
Pero neste único mundo
-eramos tan novos- ele_s
defenderon (algúns, por certo que temos ¿non é máis escandaloso o dispendio? ¿Por que
dpgmaticamente).
Non volvamos agora á non nos escandalizamos, por
liorta pro ou contra revolu- exemplo, pola relación calidad e-prezo dos europarla-.
cionaria. Tódolos argumentos
mentarios que eliximos?
están, gastados, sobre a mesa.
A calidade dalgún deles,
Todo é mellorable, empezando por aquí, que o do mellar sabémolo ben, é .inversamente proporcional á vergonza
dos mundos posibles, ultimamente., xa non o ere nin Feli- que pasabamos cando, seudo
presidente deste sitio distinto,
pe. E, ademais, hai un único
mundo, incapaz de aturar, por o entrevis.taban para a parte
de aló'. Se a tal lle engadimos
certo o nos ritmo de vida . .
Por iso hai·que respectar a que o parlamento europeo
non ten a penas atribucións,
quen merece respecto. E sermos honestos cos nosos escán- non lexisla, pois son tal para
dalos. Por exemplo, con toda a cal.
Pero o seu preza está nos
súa miseria ó lombo, a pesar .
do bloqueo, ·aquel achuchado presupostos da ·Comunidade.
Un señor así custa cada mes:
país está atendendo e reñabilimedio millón limpo para el;
tando a·600 nen os e nenas víctimas d.o accidente nuclear de máis oitocentas mil pesetas
Chernobil. 600 nenos entre de gastos de oficina que el ·
administra libremente; máis
dous e dezaseis anos, na Cidade de los Pioneros José Martí viaxes á parte. Ben caro nos
sae este albor de Europa,.
de Tarará, a poucos quilómetros da Habana, para ruáis ¿que nos agardará no so~por?
Por eso digo se non estadatos. E todos reciben uhha
rá tamén revirada a nosa
atención integral.e gratuíta.
capacidade de escándalo.
Hai máis detalles así.
Cousas de pobres tolos. Para Será de ver tanta televisión,
tanta sensación de, vivir, tanto
os nosos intele·ctuais, acenos
reality chou e demais vísceinútiles, propagandas que non
disimulan o que a eles escan- ras. Ou que sei eu.

Despois de ter que retrasalo por da súa operación, o
Papa reuniu en Roma , durante dous días -13 e 14 de
xuño- un Consistorio ó que asistiron 114 cardeais.Un dos
obxectivos 9esta xuntanza xerárquica era o de a lgrexa
pedir perdón. polos erros do pasado.
Parece que os cardeais non o consideraron oportuno.
Volver sobre equivocacións de tempos atrás, que se.
deberon a unha carencia de diálogo por exceso de autori- .
dade, pode ser un signo de boa saúpe se a iso o acompaña un feito dobre: renunciar a todo autoritarismo presente
e propiciar un diálogo entre iguais, é dicir, entre bautizados, sen condicionamentos previos xerárquicos. E tal .non
parece cadrar co~ propósitos 'pontificios.
Un bo exemplo -en realidade, un mal exemplo- é o .
que acaba de suceder coa Carta apostólica de Xoán
Paulo 11 dando coma dictame definitivo e~ polo mesmo,
con pretensión de indiscutible, o feíto de que a ordenación
sacerdotal está reservada, disque por vontade divina
seica soamente ós varóns.
Re&u lta preocupante que, os mesmos datos b'íblicos,
a lgrexa ang licana, e antes a luterana, decidisen que é
posible ordenar mulleres ó sacerdocio. Se len a mesma
Biblia, a dife rencia está logo, xa non na interpretación
bíb lica, senón na decisión do ma~isterio eclesiástico. A
proba é que Paul o VI consultara á Pontificia Comisión
Bíblica e o se u informe técnico era o de que non existe
inconveniente bíblico para o asunto.
Se o dictame do Papa.e non constitúe unha decisión
infalible ' -parece que alguén sostén a barbaridade de que·
a é-, hai que atreverse a dicir, en consecuencia, que é
falible: o Papa pode equivorcarse. e· se .tal sucede, este ·
erro xa non é cousa irr.emediable do pa~ado, senón condi~
cionamento remediable do futuro. ¿Como é posible .que
queiran pecha-la cuestión e facela indiscutible . dentro da
lgrexa?
Tamér:i está de actualidade a negativa pontificia ó
control da natalidade e as discrepancias co ilustre visitante ó Vaticano, Bill Clinton. Pero tamén aquí sucede que a
Academia ·de Ciencias, órgano non oficial do Vaticano,
pero protexido por el, acaba ·de pronunciarse a favor da
necesidad.e do control. Que, por suposto, non ha ser levado a cabo pola forza a xent~s que non o quefran.

~k . PAPEL

-•

Fálase, e con motivo, das decisións do Papa polaco,
referíndose á visión nacional ~ católica que o bispo de
Roma ten , por proceder dun país dun catolicismo conservador e patriótico macizo. E díxolle que Karol Wojtyla quer
unha Europa e unha lgrexa no mundo de estilo polaco.
Non parece desaxustada tal afirmación. .
·
Pero o modelo polaco está en creba xa na mesma
Polonia, onde, desque existe a democracia, a xente vota
sen esa submisión ás normas dos. biSP.OS que antes tiña.
Alí abunda o aborto e mailo divorcio, aií existe moito control da natalidade. E isto sucede porque as illas sagradas
non poden manterse intocables cando están rodeadas
dun mar de secularidade e de pluralismo.
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BOA NOVA '.

Manolo Regal Ledo

Moncho ·Valcarce, revolucionario e místico
arrimou ós débiles con tanta forza e carieño <liante dos meus olios un libriño. E por iso simplemente foi revolucioño pr~cioso que acaba de ser
nario. Alí por onde pasou sempre defen_publicado. Trátase do libro de
. deu os dcreitos dos requenos. e rara iso
~oncho Valcarce, titulado: Revolucionario e místico. Diario íntimo da doenza
final.
MONCHO VALCARCE
Este libro ten de particularidade que
é o diario íntimo dun crego, Moncho,
cando viu que a morte lle andaba facendo .
Revolucionario e místico
as beiras valéndose dun cancro mortal. ·
Díario truimo
Moncho morreu o día 1 de febreiro de
da
doenza final
1993. As follas nas que deixara escritas as
súas vivencias da enfermidade entregárallas a un amigo que as cedeu para a súa
publicación. E este é o libro que as presenta para a nosa lectura e proveito.

T

Revolucionario e místico

Todos sabiamos que Moncho Val.caree era un crego revolucionario. Moncho foi un · crego que viu que á fe de
Xesús lle cadraba perfectamerite o apaixonamen to polos débiles, e por iso el

CONTOS, PARÁBOLAS ·E HISTORIAS

non receou en participar politicamente
cos que el consideraba máis aptos para
este servicio.
Pero case todos tamén ignorabamos
que Moncho era , un místico , é die ir,
unha persona fondamente encariñada
con Deus. Tiveron que chegar estes
meses derradeiros da súa vida, tivo que
se-lo reto supremo da morte o que lle
fixo descubrirse a si mesmo e a nós
como realmente era: unha persoa posuída polo agarimo fondo de Deus, que el
convertía logo en loita 'desinteresada
pola xustiza.
_ Para calquera que teña traballos na
vida, para calquera que ande ás voltas
coa enfermidade, para calquera sinxelamente que desexe vivi-las reviravoltas da
vida con calidade humana e con fe, este
libriño pódelle prestar unha moi boa
axuda. E unha verdadeira xoia, un derradeiro acto revolucionario de Moncho que
llea gradecemos de corazón.

Xosé Antón Migué/ez Díaz

¿Sorte? ¿Desgracia? ¿Quen sabe?
Contoume este conto un mexicano,
René, e houbo quen despois me dixo que xa
o coñecía de oílo os vellos de aquí. Debe ser
un deses relatos que se fixeron patrimonio
común da humanidade para transmitimos a
sabedoría de que non hai que apurarse en
facer xuizo sobre a sorte ou desgracia da
vida pois, como di a cantiga, "la vida tiene
sorpresas, sorpresas tiene la vida". Eu vouno
contar nunha mistura de versión galega e
mexicana.
Esto era unha vez un labrador que non
andaba nada sobrado de posibles e axudábase a vivir cunha parada de semental para as
eguas da man. Pero pasou que un día o cabalo escapoulle ó monte e non houbo modo de
dar con el.
+ ¡Que mala sorte tivechses Darío!, dicíanlle os veciños.
E o Darío que era home de moita pachorra sempre respondía.
*¿Mala sorte? ¿Boa sorte? ¡Quen sabe!
Non pasara moito tempo cando apareceu
o cabalo e viña ademais acompañado por
unha numerosa recua de éguas bravas, sen
marca, que se criaran na serra sen dono ..

Darío convertérase 'no propietario de moitas
bestas.
+ ¡Que boa sorte tiveches Darío!, dicí·
anlle os veciños.
Pero o Darío non saía das súas e contestaba
*¿Mala sorte? ¿Boa sorte? ¡Quen sabe!
Resulta que co final da primavera chegou a rapa das bestas e o filio do Daría mancouse moito ó loitar cunha das eguas ·bravas
que trouxera o garañón. Os veciños volvían a
darllo o dó:
+ ¡Que niala sorte tiveches Darío ! ¡O
teu único fillo e tan bon mozo e quedar o
pobre tullidiño coa cadeira rota!
Xa sabedes como contestaba Darío:
*¿Mala sorte? ¿Boa sorte? ¡Quen sabe!
Houbera daquela unha guerra moi terrible e levaran a tódolos homes útiles para a
fronte. Mais de un non volvería. O filio de
Darío pola súa coxeira librara da leva, e non
faltaron os comentarios dos veciños :
. + ¡Que sorte tiveches Darío ! IQuédache
o fillo contigo que por estar coxo non vai á
guerra!
E Darío sempre o seu responso:

*¿Boa sorte? ¿Mala sorte? ¡Quen sabe!
A guerra acabou e ós. antigos combatentes daquela aldea déronlles un bo destino na
capital polo seu comportamento valente e
sufrido.Algúns fóronlle dar o a.condolencia ó
·seu veciño:
+ ¡Que mala sorte tiveches Darío! Os
posos fillos teñen agora un bo emprego e
poden deixar o campo tan escravo e mal
pago.
Pero Darío imperturbable non abandonaba a súa sabedoría:
*¿Mala sorte? ¿Boa sorte? ¡Quen sabe!
Sen a xente nova no campó, as terras
baixaron de prezo e o Darío e o fillo compraron. Descobriuse nelas unha mina importante
pe wolframio e fixeron moitos cartos. Moitos
dicíanlle:
+ ¡Que boa sorte tiveches Darío! ¡Ti e o
teu fillo facedes aquí as Américas!
E o Darío non apeaba a súa prudencia:
*¿Boa sorte? ¿Mala sorte? ¡Quen sabe!
Seguro que non vos será difícil seguir
inventando no conto. Se queredes pode ser
un deses contos de nunca acabar ¿Boa sorte?
¿Mala sorte? ¡Quen sabe!

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

O DRAMA DOS
REFUXIADOS
DE CUBA que
queren escapar da
illa é preocupante.
No pasado ano
escaparon tres mil
eiscentos cubanos en balsas ou
outras pequenas
embarcacións.
Mentre tanto seguen a denuncias contra o bloqueo de Cuba
por varios medios; así ó longo deste verán as principais voces da
canción-mensaxe van dar recitais gratis na Habana: Serrat, Joaquín Sabina, Miguel Ríos e outros ...

UN MURO entre as dúas Coreas: a
do Norte atrincheirada nun comunismo sen futuro, e a outra, pechada
nun capitalismo destructivo, están a
converterse nun foco de tensión
debido ás armas nucleares que pode
haber do Norte. Este Estado vive
nunha pobreza alarmante, mentres
que o Sur non para de medrar, aínda
que dun xeito moi desequilibrado.
· Neste ano o seu Producto Interior
Bruto vai medrar nun sete por cento.
Se USA é o gran valedor dos sureños, China segue a protexer ós seus
veciños.

;

A GALEGUIZACIÓN DAS

ÓS
VINTECINCO
ANOS DA CHEGADA
DO HOME A LÚA no
Ap lo XI, alá no ano
1969, irnos asistir a outro
a ntec mento do cosm : o choque dos anas d cometa Shoema-

p d n pr ducir e no devandito plan 'la.
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REEMBOLSOS
A partir do día 1 de.xullo os subscritores que aínda non
teñen paga a súa subscrición han recibir un reembolso que
agradecemos sexan atendidos.

A INTEGRACIÓN
.DE UG NO BNG ten

"PROMOCIÓN. DÁ VIDA SEN TABACO" é unha campaña .

"·

que se está a facer no hospital "Juan Ca!].alejo" da Coruña na loita
contra o consumo de tabaco, sinalando espacios limitados. a fumadores e ,ó revés ... Como trasfondo des tas medidas e.stá a recilidade
dura e,crúa: tres inil·galegos marren ó ano debido a enfermidades
relacionada~ co c.onsumo do ta~aco~ Dentro duns anos poden cheg¡rr a morrer por esta causa máis de sete millóns de persoas debido á c~ga publicitaria das multinacionais nos países máis po?res.

XOSÉ POSADA, o empresario
ourensán e líder da Coalición
Nacionalista Galega chegou' ó
.. Parlam_ento Europeo en coalición con outras forzas .do Estado. E volverá a facer señti-lo
noso idioma en Estrasbui-go.· Por
outra banda, e a pesar das reticencias · do ~xecuti vo de
~adrid, as <lis.tintas nacións do
Esta-do están validadas p"ara
levar calquera tipo de relacións
pola súa canta coa Unidade Europea; por iso é tan impQitante a
presencia de repre~entantes · nacion~istas en Europa.
O NOVO CÓDIGO PENAL
segue a manter
erros moi fortes,
por exemplo, só
castiga con multas os vertidos
incontrolados, a
caza e a pesca
ilegais ou as
c onstru cci ón s
non autorizadas
en chan. non
·U r b a ~ i z a b 1 e ,
mentres mete na
cadea ós a.u tores
doutros delitos
non tan prexudi-·
ciais para a saúde
do pobo. ·

lugar no congreso de
Unidade Galega o
derradeiro domingo de
xuño. Domingo Meri?º· · que . aparece· na
fotografía, · marco u
coma obxedivó a necesaria unidade do nacionalismo, aínda que · ·
· mantendo a personalidade política e .organizativa de UG d~ntro da
Fronte, como acontece.
con outros grupos.
Outros membros de
UG' poden seguir
outros camiño's.

OS RESIDUOS TÓXICOS
E PERIGOSOS seguen a
preocupar neste país despois
da aprobación da Planta de
·Tratamiento Físico-Químico
de Somozas, e a posibilidade
· de instalar unha Incineradoira
en Curtis ... Galicia só produce
_
un dous con catro por centos
dos residuos tóxicos debido á súa falta dé industrialización, e agora'
queren convertemos en importadores desta -yasura, o mesmo que
somos .exportadores de enema eléctrica,
.
Xa hai moitos ano~ q.ue vimos loitando contra cemiterios de
todo este lixo, tanto no mar coma en terra.

O DESEMPREGO QUE NON PARA é o que estamos a
sufrir en Galicia ..Nunca houbo tan poucos traballadores no sector industrial dende hai corenta anos: cento co~enta e dous mil
obreiros .. Só nos _últimos catro ·anos desapareceron oitenta e
catro mH ,empregos.
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POLÍTICA

Ocaso
de Felipe·

.rAR6AD€19JO
GALERIAS DE .ARTE
LIBROS
CERAMICA
•f

/

*
*

. 27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04

*

O CASTRO DE SAMOEDO
15168 Sada (A Coruña)
Teléf.: 981 - 62 09 37
981 - 62 38 04
Fax:

J

Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88

~

Provenza, 27 4
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79

*
·*

Zurbano, 46
28010 MADRID
Teléf.: 91 - 310 48 30

*

Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
981 - 35 37 16
Fax:

*

Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13

*

Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 - 220050
Fax:
986 - 22 0474
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Habana, 20
32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28
· 1

Por primeira vez o Partido
Popular gañou unhas eleccións
de ~mbito estatal°, mentres era
tamén a pfim_eira experiencia de
Por Tintxu
.clara derrota dos socialistas
desde o 82. Os case 1.800.000 votos de diferencia dan a
este resultado unha amplitude que .pode compararse unicament~ nestas. eleccións á derrota dos conservadores
ingles~s. Os outros partidos gobernantes, ou ·gañarm1
claramente (sobre todo en Italia e Alemaña); ou lograron
resultaqos dignos.
Por iso todos se preguntaban c:al sería a reacción dos
socialistas· ou, m~llor dita, a de Felipe González. Hai un
ano xa· estivera moi preto cia derrota e declarara que
ente:µdera a mensaxe dos electores, prometendo cambios
, importantes na súa política. Pero todo fai pensar que os
c;ambios, .ou foron escasos,: ou resultaron nunha liña
diferente da reclamada,pol9s electores: así J PSOE foi o
único partido que retrocede u en canto ·ª número votos .e
porcentaxe, in.entres Esgeterda Unida e CiU subían nos
dous cómputos e o. PP resultab~ moi desfacadb en porce!).taxe, anqu,e a importan~e abstención lle restase votos.
Pasada a xorrtada electoral, Jordi Pujol maniféstase
disposto. amante-lo seu apoio ó gobemo socialista, pero
sen ter que pasar polo trance· de debelo corifesar nuhha
votación de confianza. Unha boa parte. dos socialistas,
sobre ..todo os guerristas, piden un cambio de goben:io e
de política, dándolle un xiro á esquerda, que reclaman
tamén os sindicatos, pero rexeita claramente Jordí Pujol.
Por iso Felipe González ten <liante de si unha papeleta
difícil, a súa estrela eclipsouse e a súa figura empezou
claramente o seu declive.
Segl,lramente tentará temperar .gaitas, pára convocar
· eleccións. xerais o ano que véh xunto coas municipais,
partindo do pacto non escrito con CiU. Neste prazo
espera que o electorado perciba claramente os signos de
recuperación económica, que polo de agota ·non_ven
máis ca el e catro ~gos. Ccmfía tamé11 en que daquela
estean algo esquenddas figuras coma Luís Roldán,
Mariano Rubio e compañeiros mártires .•
· Falta por ver se ten folgos para facer coa súa política que-a ~eñte cera de vera que vai remata-lo.. culto ó
triunfo fácil, que vai cortar de raíz a corrupción e que é
posible a rexeneracióIJ. xeral da vida política.
. Esta tarefa é difícil, e ~elipe González e mailo seu
partido foron queimando moitas oportunidades de avan- ,
zar por· esta liña . .Boa parte das perso.as que poderían
colaborar na empresa non están xa polo labor, alomenos
· da súa man. Por iso é moi- difícil que volva a brilla-lo
astro de Felip~. logo. dun ocaso tan pouco glorioso. Por
outra parte el·mesmo foi, máis o menos conscientemente, bloqueando calquera alternati~a ·de gobe,rno ou de
'partido para marchar na liña citada. .

INTERNACIONAL

..

Europa: entre as Celebracións e a realiciade
-A Europa actual
unha sociedade violenta, desigual,
pasado 6 de x~ño E u.ropa celesemisalvaxe, na que conviven a marbraba o 50 amvefsario do chaCincuenta anos máis tarde Europa
xinatión e o crime. En Europa segue a
mado día "D" ou desembarco · . vai progresivamente incorporando a
·existi-la guerra, a fame, as actitudes
bn N ormadÍa, por p~rte d~s exércitos
súa democracia, .mesmo no leste, con. xenófobas e pequenos grupos ~n Itaali~dos, principalmente os americ~nos,
trola4o pola 'Unión So:viética ata hai
lia, Francia e Alemaña que queren
para acab.ar co nazismo alemán ecoa
moi pouco. Pero esta democracia ten
volver a poñer en práctica o totalita- .Segunda Guerra fyíundial. Est~ recupetamén. as súas lagoas . Nin Est~do~
rismo, o nazismo.
ración da liberdade tamén ten as súas
U nidos, nin .a Unión Europea fo ron
sombras. Europc:t na actualidade sofre
Front~ a unha E,uropa estática,
capaces
de evitar ata o momento a
unha grande crise, que trataremos de
máis
consumidora que productora,
guerra na antiga Xugoslavia. Na actuaanalizar brevemente.
chea
de
.xente desempregada, comeza
lidade Estados Unidos segue a ser un
a coller protagonismo continente
líder económiso e político, pero que xa
Normandía
asiático - americano
(Tokio ...
non pode actuar en solitario.
Os actos, que se celebraron en Nor~ Pekín ... ), entrelazado por razóns ecomandía, en conmenómicas, étnicas e
moración da libera~
culturais. A pesar
c~ón de Europa do
das celebracións,
dominio nazi, fixese hoxe fose
ron. qµe 35 .000
necesario outro
veteranos volv~sen
desembarco en
a· pisalas praias· de
Norman,día, qui Utah,
Ornaba ,
zais non contariaGold, 'Juno . e,
mos cos americaSword, todas elas
nos. Eles meté situadas na costa
ronno.:lo consumo
átlántica francesa.
e agora deixannos
. Tamén os 'protagosumidos nas connistas foron, por un
tradiccións do
día, os miles de
mesmo .
.soldadás
que
Unl:ia es pemorreron nesta
ranza
renace.
. loita por Europa e
Europa, berce e
pala fin duriha gJe-.
representante da
rra. Todo isto coinc~ltura
mund.i al,
cidirá cun gran
50 anos cara a cara. Eles dende Normandía, liberáronos do perigo nazi alemán, pero Europa printen
os
·
suficientes
esplendor cultural cipiou a padece-lo imperialismo capitalista ianqui,
·
resbrtes para saír
en Europa.
da crise e non
A oper.ación
recaer
en
erros
pasados.
A · novos
denominada "Ovelord" foi unha deci.:
Europa vive a peor crise dos últi-.
sión do presidente americano Roosvelt
mos cincuedta anos. Así a Unión · problemas novas estratexias de
solución. _Non podemos seguii:- penEuropea non sabe que facer· consigo
e o pr~sidente británico Winston Chursando
.en soluciona-lo para con
chil que subscriben a decisión de libe- -inesmo, nin pos veciños do Leste. ·
vellos
esquemas. Todos estamos
. ra-lo Norte de África, o Mediterráneo,
Está ferida de corrupción en moitos
condenados a colaborar e entenderetc. o~ exército era comandado polo
dos seus países. Uns 1.8 míllóns de
nos cos países europeos . nunha
persoas. están no paro e poñen a
famoso xerieral americano Eisenhoatmósfei:a de tolerancia solidariedawer. lnglese~ e sobre todo americanos; · p·roba, coas súas contradiccións, a un
de e xustiza.
con moita tropa e medios económicos,
sistema democrático que non- garante
terminaron liberando a Francia e a
os dereitos dos ·seus cidadáns. Se
Moisés Lozano Paz
~uropa~ do exército alemán de Hitler.
miramos a Estados U nidos vemos

O

o

~
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TESTEMUÑO

----------------------------------------Revolucion~
Este libro non .é o relato da aventura que supón pasar
da vida á VIDA É moito mdis: é a comunicación sincera,
sinxela e entrañable -de como enfronta o misterio da marte
un crente de fe madura.
No seu Diario, Mancho Valcarce despóxase de totla
codia déixanos ve~lo máis íntimo e profundo de -si me~mo . .
A súa lectura emociona e estremece; déixanos máis .
humanos e enriquece a nos a fe-. É . un agasallo que mer:ece
ser agradecido.
Hoxe IRIMIA adica estas páxinas ó libro Revolucionario e Místico co desexo de facer ós se_U$ lectores _partícipes
da súa riqueza. Velaquí unha _escolm& de frases de Monchp:

O manuscrito que Mancho Valcarce entregou ó seu
· amigo Vicente Cerdeiriña foi publicado por Encrucillada
co título de R evolucionario e místico.
Foi escri-to durante a súa enfermidade mortal; é un
diario nel encontramos os descubrimentos que foi facendo
e as vivencias fo ndas dun tempo único: cando a morte se
abre paso entre as ilusións de vida e saúde.
Cómo o autor valora e sente a vida; cómo respecta a
·marte; cómo vive o amor de quen o rC?dea; _cómo redescobre a Deus, a oración; cómo se sen(e .útil na dor e na inutilidade ós compañeiros, cpmunidade, descoñecidos, como
sente a esperanza ...

e

Paso da ilusión a inquie- .
tu de
Na Residencia, durante os día sen fin, atopábam e '.tranquilo, che~ de
esperanza na pronta incorporación ás humilde' actividades -as máis das vece
caladas, 'aínda que cun
matiz d humor e de fenu nha
munidade real,
el nH crática, s 1ic.laria e
·ompr m t ida, c a mirada pos ta nunha futura

. .. ¿Canto ·
durare!?
¿Cand,0 rematará a rniña historia per·soal, c on ·luz e
tebras, feblezas e heroísmos,
··egoísmo s e solidariedade,
·. con medo e valentía, verdades e .mentiras? .A miña vida
é Ul} loitar entre o ben e o
mal, é dualista ; estou convencido de que esta loita nos
v·ai purificando, e a perfecta,
total purificación, o triunfo
do ben será no momento da
entrega ... Xesús de N azaré
santificou este momento na
Cruz ...

Tamén o ca mii5o de Mancho tivo luces e sombras.

so ·i ·c.ladc non despectiva
.
co noso traballo e entrega, enón, respe. tan<l a cr nza ou increnza, comprensible
amable.
Tiña medo a dor, ás probas, ás preparaci n . No n pregaba a Deus, o Pai da
Vida, que me librase da qor, p:i,-egaba fortaleza para soportala, capacidade para
a umila.
Non maquinaba nas tebra da morte,
polos meus miolo non pasaban sombras
mouras, só a Luz da.Esperanza na vida, a
confianza no equipo cirúrxico e en todo o
persoal do andar 10º, sempre amable ·e
cun fardo cheo de paciencia ... P asaron
cinco me es e sín tome, ás vec es , sen
ánimo e coa mirada de re pecto posta na
porta de aída des ta existencia terreal. ·
Non é depre ión, de e peranza, amargura, non, poi conti n úo a ser un pouco
toleirán, unha per oa ri oña e con de ex fort de vivir, beber uns va os de
viño co amigo , ·charlar e rir, desfrutar
d ta Galiza doce e brava aínda que asoballada próxima a co nverter e nun
ucaliptal e lugar de turi mo rural para
atr pri il iado .

***
Entre a vida e a .morte

A doenza segue o seu curso, vén ser
com:a o río Eume, que nace cativi.ñ o ,
unha fonte pequÚrechiña . que _ vai
medrando e medrando, sen que as montañas outeiros poidan de.telo. Así é a
doenza: -Operación, tratamentos e coidado s son valados para detela pero ela
segue e segue, só o clesexo de vivir disimula a súa medra.

e

***
1

Dise con razón. que a vida é unha
candea acesa que pouco a pouco se vái
consumindo. E~ , p arécemo, xa estou
feíto un cabo de candea, que pouco vai
durar, e pregúntome se a luz serviu e
aínda serve para dar testemuño do Evanxeo ... Hoxe a miña luciña é coma a do
vagalume, tremente e' pequerrecha, a
piques de morrer.

***

Esta tempada metéuseme nos miolos
que vou morrer. ~goo.rindo, aínda que a
seri~dade vai polo interi~r, coma os líquidos que me meten. Non lle teño medo á
rnorte, re~pecto si', e moito, porque os
derradeiros momentos teñen que ser
coma noite, como se un se atopase nnnha
habitació~ ás escur~s onde só penetra
unha. raiola de luz, andas ás apalpadas
con angustia cara á raiola e cando chegas
ábre-la fiestra e a luz apodérase · dun e
con ela ~ calma e trariquilidade. Para min
a luz é o infinito, o Pai Deqs, por iso non
teño medo á morté ...

***
...

¡Que pouco vivín a vida·! A vida é
sinxela, fermosa, simpática, amig~. É o
don meirande que debemo~ ó amor d_os
pais, e por ser froi.to do amor, , a pegada
·
de Deus está en nós...

lrio e místico·-----------------~--Non teño ánimos para orar, cólle-los
salmos· e rezar. SÓ teño forzas para pedir
perdón polo 'mal que fixen e polo ben que '. ·,
deixei de facer. Non teño nin azos para participar ,da Eucaristía... ¿Hai maior oración
' có ofrecemento dun mesmo, dos seus.
padecementos e dores 1... Deus actúa
por n~s, sen' algaradas, n'o silencio ....
¿Hai maior oración que a redención?

Xesús .de Nazaré, encontro de do.r e
angustia que se transforma en paz e tranquilidade, encontro que nos ax·udai en
transformamos en Cristo vivo, rexurdi•
do ...

Prego a Deus Pai valentía para
enfrontar con fe a morte, síntoa preto,
· moi pretiño ... ¿Será . hoxe? ... ¿Será
mañá? ... Se isto último, un día máis para
vivir¡ Un novo abrente!

***
Non hai dúbida de que a doenza
é un reencontro con Deus Pai, un .

***
'

ac~egarse

a El na busca, quizais un
pouco egoista, de forzas 'para soportala con ledicia e delicadeza coas
persoas que coidan a un: as sufridas
irmás, no meu caso, médico e enfermeira da visita domiciliaria.
Tamén serve para redescubrí-la
oración_, ·que a tiña un moito ésquecida, no baúl dos record os ...
Hoxe son un contemplativo e
podo orar sen présa,. tranquilo _e co
espírito pausado ...
Recibín a Comunión. Que Cristo
e a Humanidade doente axuden neste
intre de' febleza , sen forzas, medio
mareado ... Non . teño ganas nin de
rezar ni'n de falar co·n Oeus. Nada me
sae, estou seco , cóma se o corazón
fose de pedra. Mañá será outro día.
Per'1oa esta sequi~ade.

.Esfou animado, aínda que xóma-

da que pasa -non direi pesimista; si,
realista- chego a ver claro que isto
non ten cura, que durarei.o tempo que
sexa, máis ben pouco. ¿ Quen ·o· ~ode
dicir? Non por iso me porei ·triste neurasténico ... insoportable 011 roncha ... .
· ... Os é\migos chaman e .ofrécense
para me levar onde .queira, pará xantar
e charlar, e dáme ·un pouco de reparo;
de resultar p~sado se acepto ...
Estou un pouco sorprendido do
agarimo da xente., das súas verbas de
alento, dos detalles de cariño, da preocupación pola marcha µ~ doeriza. · Eu
pouco lles dei, nada importante fixen
por· eles ... nembargantes gárdanme
sincero agarimo. A amizade é un ben , .
up reflexo da fideli?ade de Deus ,
sempre compañeiro, aínda que esvaremos no camiño da~súa amizade.

***

A vida de Mancho é consistente coma o granito da' nasa
Terra cando apunta cara ó ceo en forma ·de cruz.

~.

?!<**
Estou chegando á ~ecta final
Escolmou: Carmen Puente

***
· Prego a Deus valentía para dar unha
~preta ó que ten que vir, fortalecéndome
na fe na vida des·pois do p·a samentb, a
esperanza r;a súa misericordia, pois teño
moito lixo, unha vida na que estraguei
moitas horas, chea de p~lla e fume. Gustaríame ir uns pías a un mosteiro ... Non
son pesimista nin estou tr:iste, mais sintQ.
cómo o corpo va.i caerÍdo-, destruíndose.
coma. un.ha casa vella; hoxe o tellado,
mañá un muro ~ outro muro ata quedar
dúas pedras e un silveirán, onde antes
todo era esplendor, risas ... vida.
Camiñ~ndo

cara. á apreta do Pai

Pois ben, nn. quero queª 'Unción. ma
poñan ó .final, desexo recibila con plena
conciencia, rodeado dos meus. Miro a .
Unción nop coma un pasaporte que
garante a entrada no que chaman ·ceo, ·
senón coma un encontro .misterioso con

Hoxe quitei unha lousa que pesaba
na miña·vida e fixen un acto de· humildade. Descubrinlle' o acochado no fondo do
meu ser .a un freire de Sobrado ... Doulle .
gracias a Deus, que puxo nos beizos e no
corazón as verbas pra erguer a lousa e dar
unha aperta a irmá humildade. Cando .
quedei só lin con moita calma a paráboia
do filio·pródigo. '

***
Eu sei que isto é o firial,,· pero ignoro o
prazo, o vencemento da letra da vida. Penso
que miña irmá, a morte, virá, pouco a pouco,
cando as defensas sexan derrubadas ... Des..:
· pois da morte, luz; mais aínda se quere des..'.'

Irimia revista da qQe Moncho era
subscriptor. .
Sobre o libro:
"Moncho Va~carce. Revolucionario e
rrlístico. Diario íntimo da doenza final".
Diciame Mancho: "Escribo isto para ti,
Vicente. Xa o leras cando eu morra".
Como poder facer moito ben a quen o
lea, dino a Encrucillada para public;;rr.
Narra a experiencia do seu encontro
con Deus, coa enfermidade do cancro,
coa dor e coa cercanía da morte.
Seguro que Mancho sorrí dende o ceo.

frutar por un pouquiño desta escuridade.

*'**

Vicente Cerdeiriña.
Párroco de Poio. Pontevedra
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. NOSOUTRAS

Clara é clara
Coma ese. tesauro do que jala o évanxeo, que unha atopa nunha leira un
día ca/quera ... sen espera/o ...
Así a Clara, estudiante de agrónomos en Lugo, · no "Xaxún-94", celebrado no marza pasado~ aló en Santiago.
.
·
- Clara, cóntanos un pouquiño
qué facedes aquí
Esto é un xax.ún que se fai tódolos
anos para sensibilizamos sobre a ·fame e
os problemas do Terceiro Mundo. Queremos vivir unha, experiencia do que significa ."pasar fame", anque sexa pequeniña.
Vimos para tomar condencia da nosa respons abi lidade nese desequilibrio tan
espantoso que hai entre os países do norte
e os do sur.
Mira: no ano 1900 por cada rico
había 4 pobres e en 1990 por cada rico
h i 50 pobres. O sur empobrécese cada
vez mái . Empobrecémolo cada
vez mái .
t

Decidimos facer folgas de fame de
24 horas, por tumos. A xe.nte que forma=mos a "Plataforma O,7" comprometémonos moito e aínda habería xent~ para
moitos máis días:
- ¿E que vos pare~e que apostastes? ,
Pois fixeroos moita concienciación ..
Algúns·.dicían que estabamos tolos e
outros que eramos valentes. Outros dicíannos que era típica to.lemia de xuventude. •
Tamén pasou moita xente a sáudamos.
Os medio de comunicación déronlle
bastante bombo.

ranza é o que· pode axudai a ir amañándoo.
·
'

.- Clara ¿que che emptix~ a ti a
estar metida e~ todo este rollo? ,
¿En todo este rollo? ¡En tódolos
rollos!
No da Plataforma 0,7 si. En Auxilia
eco Centro de S. Vicente que é un ~entro
de disminuídos físicos. E tamén na Delegación d.iocesana de Mocidade de Lugo,
na área de Acdón Social ..
- Xa que logo ¿que che fai andar
. en todo esto?
.
.Bueno, foi todo un proceso:
viña de Pontevedra (de onde
son) dos grupos de catequese; ó
~hegar a Lugo sentín que m~ce
s i taba algo máis. A vida na
fanúlia e·cos amigos: ben; pero
. necesitaba algü' máis. E estaba
buscando qué era ese algo máis.
E vin que era o ser útil. "Quen ·
non vive para servir, non serve
para vivir". Como que non quedaba completa se non.
Foi todo moi.progresivo.

'?1 s que facer algo! ,

~s t xaxún, aquí en Santiago, unhu pinguiña n céan :
algo ... Ag ra qucriam s ext nd lo a Vi,g e a Lugo porque
v ~mos que é bo o contacto
entre a organización e a xentc
que andam ne to.

Aquí estamos xente nova,«.i
maioría univer itarios. Todos
cri tián . Somos uns 30. Tqdos
entre l 7 e 26 anos; de 22 e 23 a
maioría.

·A realidade íame levando,
pero non sabía .se estaba
correndo demasiado . porque
nunca sei dicir que np n e
voume metendo en tódolos
fregados. Pero necesítoo, por.que sempre me .foi máis fácil
. atopar _a Xesús a través da ·
xente que noutros sitios.

- Algúns dos que estades
aquí, tamén estivestes en Lugo
1Odías en folga de fame.;.
Si. A raíz empezou en
Mad~id ó redor da folg de
fame que estaban a facer 7
compañeiros para pedir que o
goberno e pañol mandara ó
Terceit;.o Mundo o 0,7% do Pro- Clara, durante a taiga de tame, co seu compañeiro Pablo
dueto Interior Bruto.
Así a xen.te tivo que falar do tema,
Aquí en Lugo pareceunos importante
repensa-las
cousas ... Récorda-lo insolidaapoiar esta iniciativa. Todo foron pasos
rio,
o
inxusto
que é o nQso mundo, é bo. ·
pequeno : primeiro unha sentada na
É moi fáci l esquecelo, sobre todo
praza do Concello de Lugo durante 24
porque
nos implica.
·
h ra . Saímo ba tante enriquecidos de
aí, nforte ido , mái comprometido e
Non é utópico, algo' que se pode ir
animámon
facendo, amañando. Este toque de espe-
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- Parece que es unha
. persoa que ere nó imposible
de moitas cousas·¿non si? '
Se non lle vira e.s peranza a todo o
que critico non e's taría aí. Busco. unha
solución positiva. Busco non, conformarse. Eu ¿en que medida son responsable
do global (da fame no mundo, da inxustiza, de todo eso ... )?. ¿Eu que podo facer?
A min falar só .de estructuras econódeses problémas · mundi~is - e:)

rh~cas,

OPIÑIÓN
~ sen máis, créame pesi~ismo.
Dáme a sensación de que . nada .se
pode arranxar. É algo esmagante, ó
que non lle atopas solución. E é moi
doado escapar deso: :ªculpa sempre é
da alguén etéreo (o Estado, a .Igre. xa ... ) e non nos sentimos implicad_os.
Eu penso que ternos un papel .
cara ás solucións. De aí veñen os
cambios de áctitides do día a· día:·
todo vai saín do~ do día a día. É c~mo
·o da Plataforma 0,7: empezamos con
algo peq u.éilo e ... son os pasiños
· pequ"errechos .. Erguerte pala mañá,
compartes cos compañeiros, fa4o teu
traballo normal e aí entrégaste: é no
. fregar a louza, no estar en Auxilia, no
compra-lo pan para os da casa ...
Compartir sempre. Tí saes enriquec~da. e os outros taméri·.
Danche satisfaccióÚs esas peq~e- . .
nas c.o usas . e tamén forzas para
seguir. Comprométeste mái .
Decátaste ·de ·que hai moito por
facer -e ilusiónaste facendo as causas.
Cando lle queres á xente, entón é
_cando máis te comprometes. Non se
· pode traballar se non te va.s ligando á
xente, ás situacións.
Non fas as causas porque "pobriños", senón porque q~eres á xeh~e e
xa está.
Se, non, caes , en activismos.
Ternos que buscar por que facémo-las
causas ... e ó final non fas nada espé-·
cial...
--- ¡Es ilusionada, namorada da
vida ! ¿Es reali~ta?
Si. As causas pódense ir cambiando. So'n. realista porque coñezo a
realidade ou polo.menos int~rito . E se
puiden. cambiar eu ¡que manda truquiño ! tamén a realidade. ·
A realidade facémola nós. E tampouco .é todo cambialo, porque hai
moitas causas que están ben.
- Dúas cousas que che do-en
. da realid~de...
·
Mira, non me gusta· o feíto de '
non saber vivir harmonicamente, de
nem saber a onde irnos, o que qu~ere
mos. De !1ºn saber _desfrutar do que
ternos. E así tampouco compartilo.
Vivimos nun mundo acelerado. e de
tan acelerado non se decata un¡ do que
ten ó lado, njn a onde vai, nin sabe

desfrutar del.
_Neste momento a huma_n idade
non sabe onde vai.
.Quera · aprender a vivir plenamene, a corµ partir cos demais; saber da
existencia do outro.
E tamén me asusta a capacidade
de odio que ·pode xera-lo corazón
hµmano ¡tanto amor e tanto odio! E
q~e eso sexa .colectivo aínda máis.
- ... E ·dúas cousas que de ilu. sionan .. .
· A xente que teño ó redor é o máis
importante. Ver xente comprometida,
vital, que é alegre, que aprecia a vida,
que ten ilusión e crea ilusión ó redor. .·
Ver que todo pode cambiar.
Que amenza tódolos días e empeza un novo día, cunha nova oportunidade para cambialo.
liusióname a· natureza en xeral, e
as flores en concreto. É tan ferm~sa e
tan xenerosa a natureza, porque se dá
enteira. O malo é .que non sabemos
a.collela. Está entregando esa fermos ura~ esa forza impresionante.'.. ¡E
nós mesmos somos natureza e ternos
esa capacidade de entregamos tanto e .
de dar tapién tanta b~leza ! Ternos que
tomala de modelo.

- Para rematar, cóntanos un
soño teu .
Vivir nun pobo, cun 'cocho; unha
vaca, cunha fihca. Vivir con xente,
compar~indo.
·
Agora fago co"usas. Pero seguir
facéndoas con harmonía e serenidadé
.con acougo, no cotián. Que· de ahí
sa1a a forza para a denuncia ... Ter
unha familia, pero compartindo con
· m.áis xente que a fainiha ... Vivir. ..
compartir... todo moi normal ... É sinxelo, pero difícil a un tempo .. .
¿Onde vai a Clara débil, medosa,
covarde, indecisa, vaga, variable,
insociable, pouco loitadora, hipócrita, Egoísta, Egoísta, Egoísta,
soberbia, comodona, tirana, avasalladora ... ?

(Extracto dunha
entrevista)

car~a

posterior á

. . / Gra.ciñas Clara .por · ser Clara,
toda ti, tamén así ....

Do divino
· edo
humano
As "monjitas" de Ruanda.
Suso de Toro
Falo <lesas relixi osas e· relixiosos que ficaron coa
poboacióri no medio do aniquilamen·to. ~sils persoas ás que se adoita chamar "monjitas" non se sabe se con
cariño ou con desdén.
Houbo moito, e aínda hai, de
paternalismo e de colonialismo no ir
"·con verter chinitos ou negritos". Un
labor que completaba a conquista militar e a explotación e expolio dos países conquistados. Pero esas persoas
que protagonizaron a información días
atrás representan para nós outra cousa
nesta hora.
Nesta hora da Historia na que se
esfarelaron qmb.icios9s e fríos soños
da razón e de e,ntre os cascallos asomou de novo a realidade: persoas que
sofren inxustizas concretas, opresións
concretas, enfermidades concretas,
soidades .particulares, ... Dor humana.
Nesta hora na que a ,protagonista son
as dores hum'!-nas, esa~ persoas son
unha nova fronteira para a Humanida, de. · .
Sabemos . que o ser human é quen
ás· crueldades rnaiores que a mente
pode i·maxinar. ¿Pero que capacidade
ten de resolver ao sufrimento dun
semellante? ¿Cal é a cuota de "humanidade~' por persoa? Estas persoas,
movidas polo seu am'or ao ·divino,
ensanchan deica límites extremos a
condición humana. .
Estes.. infrecuentes e inesperados
protagonistas das noticias recargan de
humanidade os rtosos depósitos e alimentan a ·nosa imaxinación: todas e
todos podemos fac.er o· qué elas e eles
fan. Como dicía o cantante David
Bowie, "todos podemos ser heroes".
Da causa da Humanidade.
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Comunicado de prensa sobre .os insllbmisos
pasado día 21 de maio, un grupo
empresa.s do Grupo Álvarez, que veñen
casos concretos , outros ·usos en lugar
d~ xove insubmisos deci de
ocupando as páxinas de actualidade xa
sagrado, sempre que non .sexan contrarios ,
entrar e pasa-la noite na catedral
desde hai máis dun ano pola sua loita
á santidade do lugar.
Por outra parte, padres da Igt.ex,a
compostelana, provistos de sacos de durunida en defensa dos postos de traballo,.
mir e pancartas, que indicaban as razóns
son desaloxados tamén ·da catedral, esta
coma Tertuliano ou documentos oficiais
do seu acto de protesta e vixilia silenciovez máis violentamente e sen contemplacomo a Traditio. apostólica de ·san Hipólito, informannos sobre os obstáculos que
sa contra unha lexislación que eles consi~· • cións de ningún tipo, aínda tratándose
podía haber á éonversión a Cristo : Un
deran inxusta e que obriga a lexitima-la
dun lugar santo, por grupos ant.idisturbios
guerra e os exércitos ó elixir un servicio
e, en ambos casos, agardando as horas· do
deles é o da profesión ou ocupación: "un
ocial que se prevé coma al tern ativo ,
medio día cando menos testemuña .podía
soldado sometido a xefes non ten dereito
haber.
a matar a un .home;· se recibe orde para
pero non coma negador do servicio armª'do, así como t&mén ..------- - - - - - ---'-- - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - , isto, non debe cµmobriga ó cumpriplila, se se nega a
1
mento de deberes
1 •• /l 1 ¡1¡ ·
adqufrir este com·1!1 : 1 I¡ ;
para co Estado, ocu~
~'
~
'I
promiso
debe se¡:
1
• : : : !. ~ .
pando .pos tos de tra; . :¡;i ¡: .
;~~e~~ad(o c)o~sª cris' ·; J; '.
tian
... ·
e un
b all o para os que
catecúmeno ou un ·
n n se está cualificado e que restan
fiel quere ser. Süldae a p si bi lidade
do, non se admita,
1ab ral á persoas
pois despreza a
Deus " . .Sabemos
que i o e tán.
Pouc.o des pois
das distancias que
nos separan coa prirneira igrexa, pero
de maneira ningunha se pode admitir
cristianamente a
cla d pancarta e
ri ~
posi~ión contraria,
5ii
nen desoir ·desde a
n eña .do lugar, por
Igrexa a chamada
n n iren acorde coa
antidade do templo;
~
dos que non queren
ser obrigados á vioo me m insinúa
para a postura que 1.___ _. _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __:__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ lencia, entre os que

º

I· ···

Esta serie de. incidentes, de escado
manteñen no lugar, sentados no chan e de
costas 6 altar. A continuación expresa a
ec o na opinión públic a e nos medios,
ignorancia obe a xustiza ou inxusiiza da
parecennos inxurio sos desde calquera
ponto de vista. Para ·a Gaudium et Spes.
súa causa porque·, simplemente, "non lle
constitución pástoral <lo Concílio Vatica. interesa", e convida ós xoves a que
contesten, -pois ata o momento gardaran
no rr sobre a Igrexa no mundo actual, esta
debe ser, ante todo, ·servidora da humanisilencio-, e se retiren da igrexa. Alguén do
élade, ·e a súa acción debe estar atenta o
grupo, entón interpela ó sacerdote en
interior de tódalas persoas, encarnándose
galego, e e te re ponde en francés, dando
a entender un talante sorprendente de desen cada uriha das problemáticas, inxµs tiprezo pola língua e sobre todo polo falanzas,. .. que sofren os individuos e as cornilte,. A intención do antimilitaristas non se
nidades, s'en que 1'!-ada lle sexa indiferente,
modifica e o Sr. Presedo advírteos para ' nin por activa nin .por pasiva. Ela mesma
que e ateñan á con ecuencias que, di,
debe procurar afron tar o que tortura . ~s
"xa upoñen ne te ca o". Un tempo despersoas, para estar e ser do mundo, canto
poi entra a policía antidi turbio e bota
máis se ~ses problemas e os_seus afectaun.por un, contra a úa vontade, ó manídos chaman á súa porta. Así mesmo, no
~ tante , que non opoñen re i tencia.
canon 1211 (libro IV, parte III, título I) do
O acto non é illado; poucos días
Código canónico, exprésase a posibilidaant , home e mullere traballadores das
de, por parte do.Ordinario, de"permitir, en

lle
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tarnén se atopan xa moitos crentes irmáns.
Po.r "ltimo, renuneiam0.s sen vacifa_ción ó emprego da forza a que nos acos- .
turnan as autoridades da S.A.M.I. com.postelana, e 'para isto tamén acudimos ó
. Código canónico: "os lugares sagrados
. quedan violados cando, c;:on escándalos
dos fieis, se comenten neles actos · gravemente inxuriosos( ... )". Pois ben, sentíip.onos forterríente escandali'.?ados co ex~rcicio da forz~ , anoxos ífmente frecuente
nes.te templo , ·e non toleramos, coma
·crentes, a violación ·continuada do lugar
por parte·de forzas armadas con actitudes
violentas que gozan,' ademais, da carta
branca.dos ordinarios da catedraJ.
· 'Cristiáns na Facultade
Instituto Emmanuel Mounier
Mullere~ e Teoloxía

BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 61)

E agora nac~ Israel (Xos 24)
1

Xuntou Xosué a tódalas tribos de Israel en Xequem, e
chamou ós anciáns de Israel, ós xefes, ós xuíces, e niais
ós oficiais, e presentounos diante de Deos. ( 1)
Vai nacer Israel coma pobo na asemblea constituínte de · Xequem. Antes eran tribos autónomas,
que se confederaron baixo o chamamento de
Xosué. A semente botáraa Moisés. (2)
2

E Xosué falou a todo o pobo deste xeito: "Así di o
Señor, Deos de Israel: os vosos devanceiros viviron
desde sempre na outra banda do río [Éufrates] (Térah,
cande &S -.:rlll11$
o pai de Abraham e mais Nahor) e ·serviron a deuses
se fedeTaTen.
alleos. 3E collín a voso pai Abraham da outra banda do
río, e leveino por toda a terra de Canaán, e multipliguei
a súa semente dándolle a Isaac. 4E a Isaac deille a Xacob e mais Esaú. A Esaú deille en
herdanza a montaña de Seir, namentres que Xacob e os seos fillos baixaron a Exipto".

Xosé Chao Rego

1 Os estudiosos da Biblia falan da
creación, por parte de Xosué,
dunha anficitionía, tipo de organización federal de certas cidades
gregas e itálicas que facían alianzas ou ligar para se axudaren e
defendérense contra os inimigos.
Tiñan un santuario central -aquí o
de Xequem- do que se encargaba
cada mes unha das doce tribos. O
modelo de Israel é aínda federal,
non centralizado aínda nun Estado,
cousa que fará a monarquía de
David.

2 Tres grupos forman parte da
, confederación israelítica: a Casa
de Xosé ou de Raquel; á que pertencía Xosué é á que se lle ax.untaron grupos semitas no deserto e
Este discurso ía dirixido ás tribos do Norte, procedentes de Mesopotamia e mestuque entraron en Canaán polo cenrados cos cananeos, pero que non estiveran en Exipto, Cumpría facelos sabedores
tro tralo éxodo-fuxida, portadores
da historia de liberación:
da tradición de Moisés e do Sinaí;
un segundo grupo está formado
5
"E enviei a Moisés e mais a Aharón, e ferín a Exipto coas obras que fixen naquela
polas
tribos do' Sur que entraron
terra, e despois logr~i tirarvos de alí. 6Saquei ós vosos devanceiros de Exipto e chegaspor alí dende Exipto moitos anos
tes ó mar. Os exipcios perseguiron ós vosos devanceiros con carros e cabaleiros ata o
no éxodo-expulsión; outras tribos
Mar Rubio. 1E clamaron os vosos ó Señor, e interpuxo a tebra entre vós e Exipto, e .
do Norte que non es ti veran e~
botou sobre os outros o mar, que os enguliu. Ben vi.r on os vosos ollos o que fixen con
Exipto nin no Sinaí e que eran
Exipto; e despois morastes moito tempo no deserto','. (3)
parentes dos hebreos, procedentes
tamén da Mesopotamia.
Agora f(llta o paso decisivo: que ps diversas tribós, que teñen deuses distintos,
acepten o deus de Xosué.
3 Estamos asistindo á recitación
dun
credo histórico. As 12 tribos
14
[ ••• ]
" Agora, pois, temerle ó Señor [lavé] e servídeo abofé con lealdade; arredade os
que se ían a confederar no santuadeuses ós que serviron vosos pais na outra banda do río [Éufrates] e en Exipto, e servirio de Xequem precisaban unha fe
15
rle ó Señor. E se vos anoxa servir ó Señor, escollede hoxe a quen ides servir: se ós
común, un credo único. Todos eran
deuses que serviron vosos. pais na outra banda do río, ou ós deuses dos amorreos, os
descendentes, dalgún xeito, dos
da terra que habitarles. Eu e maila miña familia serviremos ó Señor".
patriarcas e, anque non todos estiveran en Exipto nin algúns deles
Os deuses cananeos (amorreos, chámaos aquí) exercían unforte atractivo, porque
no
deserto, aceptaron as tradicións
lavé era un deus pastor, especializado na transhumancia, solitario, sen parella
de
Moisés
e acollérono coma fundivina para procura-la fecundidade, coma os deuses cananeos, especializados na
dopobo.
Anqueo fundador
dador
agricultura. A pesar diso:
era outro: O deus que se lle revelara a Moisés co nome de lavá.
16E responden o pobo: "Lonxe de nós arredármonos do Señor para servir a outros
deuses, 17pois o Señor, o noso Deus, fíxonos subir a nós e a nosos devanceiros da terra
de Exipto, da casa do asoballamento ... [...] 19E dixo Xosué ó pobo: "Vós non sodes quen
para servirdes ó Señor, pois El é un Deus santo e dado ós celos e non aturará as vosas
rebeldías nin os vosos pecados. 2ºSe vos arredades do Señor e servirles a deuses alleos,
tornarase contra vós ata acarrexárvo-lo mal e esriaquizarvos despois de tanto ben
como vos fixo". 21 Respondeull~ o pobo a Xosué: "¡Non, pois nó~ serviremos ó Señor".
Xosué tómalle-lo xuraménto e mándalles esnaquiza-los ídolos, imaxes dos deuses
que tiñan, selando o pacto e erixindo unha pedra coma memoria testemuñal:
[ ••• ] 28

De seguido, Xosué despediu o pobo e foi cadaquén para a súa herdanza. (4)

4 E así nace Israel, federación de
12 tribos. En virtude da súa mentalidade dánica, unha alianza entre
tribos fainos irmás, fillas dos mesmos devanceiros. Os hebreos xa
constitúen unha anfictionía ou
confederación cun santuario central: Xequem, onde se celebrou a
asemblea que deu nacemento ó
pobo de lavé, deus de Moisés.
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Gracias, Fidel
Para os que xa hai_tempo
vimos peiteando catro pelos
brancos arredor da ampla calva,
Cuba, os seus bohíos, as mulaPor Mariww Gui::ún
tas, a cana de azucre, o café, o
ron e os cigarros ·habanos, a rumba e o danzórt, e moitos
máis sinais de identidade caribeña, foron na nosa aqolescencia motivo de admiración, cando arredor da mesa
familiar, nos días de patrón, escoifabamos coa boca
aberta os relatos de parentes que alá levaran ilusións e
xuventude e trouxeran algúns cartos e un castelán
requintado con musicalidade tropicana.
Non coñezo a lila; pero, coma para moitos da miña
xeración, "A Habana" é algo noso. Non seise se 'poderá
entender a Cuba sen Galicia; pero case que seguro que
son bastantes as cousas da nosa terra que non se poden
entender sen Cuba. (Un libro recomendable sobre o
tema: A EMIGRACIÓN, de Carlos Sixirei, na Biblioteca Básica da Cultura Galega).
Tampouco coñezo a súa realidade actual. Pero parece que é mala; moi mala.
Seica os cubanos están a vivir tempos moi duros .
, Escasea a comida; son insuficientes os medicamentos, e
faltan outros productos de púmeira necesidade. E, por
1
· testemuños de persoas que n;ie merecen creto, teño
entendido que a política castrista ten sido decepcionante,
alomenos para as nosas exquisitas pituitarias europeas.
Mais, non todo é negativo.
Non hai motivo, vin eu no suplemento dominical do
xornal portugués PUBLICO, unha reportaxe sobre
dunha catropea de nenos que, ignorando o mal que os
roe, brincaban ledos, sorrindo ó sol e ó aire libre do
Caribe, nun campamento trocado en hospital nos arredores de La Habana.

~O\,
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Eran nenos de Ucrania, Rusia e Bielorrusia, víctimas da enerxía nuclear no desastre de Chemoby 1 en
xuño do 1986.
Parte dos vinterriil rapaces que o ·goberno cubano
prometeu ir recibindo para aplicarlles tratamento gratuíto, nesas instalacións ·da lila, dende o ano 1990. Promesa
mantida ata hoxe polo réxime castrista, a pesar de se ter
rachada a solidariedade política pola parte dos gobernos
nacidos da desfeita da URSS no Leste de Europa.
En tres anos, levan sido tratados máis de doce mil
rapaces e dous mil adultos. Uns cento vinte casos de leucemia. Cento cincuenta de linfoma de Hodkins,. e outros
tipos de cancro. Cincocentos de psoriase, vitiligo e alópsia. Numerosos trasplantes de riles .e medula e dezaoito
operacións ó corazón.
Pois, velaí. Aínda que en moitas cousas non cadremos de acordo; polo menos, polo sorriso deses nenos,
gracias, Fidel.
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Contra o encoro de Navia de Suarna·

O

pq.sado 5 de
xuño, Día do
Medio Ambiente, houbó en
Lugo upha .manifestaci 9n de rdugo á
construcción_ do
encaro de Navia de
Suarna. Segundo os
~ornalistas, congregáronse dúas ·mil
persoas: algo máis de
mil, de acordo coa
.Policía municipal.
A manifestación
saíu ás 12. da mañ4
da Ronda da mu.ra~
lla, e logo de percorre-lo centro da cidade, rematou na Prat.a
maior. Alí Xesús,
, Mén~ez, membro da
· Coordinadora Antien coros, '1eu ·. un
comunicado sobre os
futuros efectos que ,
tería a eventual
construcción: tanto
económicos, que
afectarían á agricul_tura' e ganderí.a da '
.
zona, coma ecolóxicos, repe!cutindo
sobre a fauna e maila flora da cómarca.

· de enerxía eléctrica ca
consumidores dela,
como é o caso de Galici a. .Problema que se.
vén a agravar por
' culpa das deficiencias
da electricidade no
ámbito n1ral galega·.
* Os efectos ecolóxicos, como xa dixemos; sobre a zona e a
. escasa compensación
económica que .lle
ofrecen.
* A . escasa viabilidad e económica do
proxecto para a zona,
que pasa a ser privada
de cultivos e prados,
que van ser asolagados, restándolle J?Otencial productivo á xente
que alí vive.

Algo haberá que
facer

Non é esta pequena.·crqnica· o espacio
ond~ abordar con
meri~nde folgura estes
puntos; climpriría acaso un número
que houbo probternas de expropiaci9ns
especial da nosa revista para darlle
en 1963 .e fracasaron, e~ 1977, as confartura
a un tema_que en absoluto
versas entre o ahtigo ·MOPU (Ministeconstitúe problema unicamente de
rio de Obras Públicas)' é mailos af~ctaVén de vello .
ecoloxismo, senón tamén de viabilidados.
~
'de
da vida no espa_c io rural galega á
Cómp~e lembrar que o tema do
En 1985 ' tivo lugár ·un festivaJ de
hora de pensar na ordenación do terriencaro non é de hoxe, -xa que leva aí
protesta anti-encaro.
torio.
·dende ·o ano ·1951, cfil.ido as empresas
Pe~siste a cuestión
Predsase, logo, unha clara actituElectra del Viesgo ·e Hidroeléctrica del
De
tódolos
xeitos,
o
problema
de
nun
tem'!- coma este que non é
Cantábrico conseguen licencia para
segue
enriba
da
mesa.
Este
é
un
asunto
peculiar dunha zona, senón que se f ai
encorar boa parte do tío Navia. De~de
aquela elaboráronse 4 proxectos, con- · que non afecta soamente á vila de · xeneralizable ó resto da nosa Terra.
Para rematar, dicirvos que estamos
tanda· con este último. Foron nos anos ' N avía, -pois tamén atinxe a varios pro_
blemas
entre
os
R_ue
podemos
contar:
convidados
o día 26 de xuño para a.
63, 75, 85 ~ 90.
* A producción de enerxía eléctri- participación dun simbólico concurso
N eles abórdase a construcción de
ca
e
Q escaso prezo a q~e Se Vynde, en
:de pes_c a no tramo do rÍo a vi a que
varios encaros no cauce do río, entre
comparanza
cos
seus
custos
de
producpode ser esmendrellado polo encaro.
eles o que é motivo da actual protesta.
ción.
Esta
é
unha
cuestión
~que
afecta
Todos ele·s foron. r~xeitados polas
mai9miente ás zonas máis productoras
Pedro Pedrouzo Devesa
agrupacións de veciños. Salieritamos
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FALANDO CON XEITO

Ditos do

Xesús Ferro Ruibal

~undo

agrícola (19)

Comulgar con rodas de muiño
Despóis de todo o <lito, comprenderedes que Moer no muiño dalguén é ser
amigo certo. Lembrade o refrán Ese é

meo amigo, que moe no meo muiño ( o
contrario daqueloutto Ese non vai .no
meo carro á n;iisa, agás no bico dos fungueiros).

labrega (s~gundo o Catecismo do labre·go) que o explica que comulgámos con
rodas de muiño.

Vendo como nos quitan- a
razón en tódalas causas, e tendo
que nos confor1:'1ar co que v'eña;
deixándonos engrolar por tódolos
baduantes, por n9n saber que opoñerlles; pagar o sesenta pp'r cento
a un usureiro e oírlle dicir . que
aínda no~ ax.u da; indo votar ás
um,as sabendo que .é coma se non
fo.ramos; e, pra acabar dur:ha vez,
deixándonos levar polo último que
chega.
'

·

Parecer un muiño significa estar un . ·
lugar todo desordeado (Esta habitación .
parece un muiño ). ,.
Os muiñeiros tiñan por veces axudantes e facíanlles paga-la novatada, que se ·
dicía Peita-la patente ~ varre-la fariña.

Andar co muiño ás envoltas é
entreterse ' en asedios amorosos con fins
leviáns.
En varias linguas hai tamén o <lito
Comulgar .con rodas de muiño ou Tragar pedras de muiño: crer como v~rda
d s grandísinr:is mentiras; ser crédulo ou
c mp rtarsc como tal por algún interese
m more ultar enganado. Lembrade que
este é o terceiro mandamento d~ igrexa

as.·

Pro · como lles·.sirve de capa pra
sú«-s rnaldás, quérennos facer traga.r
pedras de moíño. Claro que tamén · ~ai o
<lito contrariq Non comulgar con rodas ·
de muíño, é dicir, non admitir como ver.:
dades o que so~ mentiras e nos queren.
facer que son verdades; non facer caso
das trolas que nos queren meter.

'

ontan que
con esto
da selecti-·
vidade, con ou
sen filtracións, $e .
conseguen cousas .
· tan
curiosas
como que case
ninguén estudia a
carreira que ·realmente lle reina.

C

O CANTAR DO .IRIMEGO
1. A don Felipe fixéronlla
os electores ben boa:
non se.sabe se entra ou sae
. pola porta da Moncloa
2. Tant9 paÍq e corrupcion
trouxénronlle un inimigo:
ou a abstención das urnas,
· ou o voto de castigo:

3. Don Felipe e mallos seus
afirman que é moi feo
aplicarlle a España
o q.ue é un voto ·europeo.
4. Razón teñen: se eliximos
o goberno wenos malo
entre o PSOE e PP
¡cantaría oi:ttro galo!
5 . .Pero a dereita de sempre
que capitanea Aznar
xa subiu ó poleiro
farta de cacarexar.

6. Cun discuro negativo
que de insultar nunca cesa
ós do c~rral aznarino
vainos perder ~anta presa.
7. Mentres tanto, moi tranquilo,
o catalán baila a danza
que é sard~na íntelixente
· por mantereh a alianza.
- 8. Pujol non perde o tempo
e con nioita habelencia
.negocia a favor dos se,µs:
pragmática comenencif!.
·9. Os vascos andan·a ver
se tras desta elección
na gran tarta do poder
teñen p~icipación.
10. Para a súa Esquerda Unida
do poder ARguita lonxe .
pode manter un discurso
limpo coma o dun monxe.

As di versas
carreiras quedan
"clasificadas
nunha curiosas
orde xer'átquica:
primeiro as que
,
meno prazos teñen e, así, en diminución.·

f 1. A pesar de ir Carlos Mella

Aquel ó que lle gusta a psicoloxía e saca unhas notas· exc~lentes, non pode
estragar ese capital, e vese presionado para matricu~arse en medicina ou perio-·
dismo,Jaltaría máis.
.

'

.

E a J tod? revolto. É o que se chama un efecto pe~erso. Pero o perverso é. o
i tema de selectiviµade ¿Qu non?

·encabezando a lista
baixou o Bloque e con el
a esquerda nacio~alisla.
12. Coalición .Nacionalista
·sitúa·a Xosé Posada ·
por meses en Estrasburgo:
-mellor é algo ca.nada.

