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REVISTA
QUINCENAL
DE CRENTES
GALEGOS

O TRASNO

EDITORIAL

Daniel López Muñoz

O Vaticano en solitario

O canguro non foi

Durante a primeira semana de setembro celebrouse
na capital de Exipto, O Cairo, a 111 Conferencia sobre
Poboación 'e Desenvolvemento. Sen discusión ningunha,
150 pafses aprobaron o texto sobre o aborto.que, este si,
foi obxecto de discusión. Rematouse coa formulación que
"en ningún caso o aborto será promovido coma un método de planificación familiar".
A diplomacia vaticana, ó se ver en minoría con certos .
países árabes de tendencia fundamentalista, soubo argallar unha solución para non aparecer derrotada. A xogada
mestra consistiu en loar certos aspectos do documento
final da Conferencia, pero non .deu a s~a aprobación ó
texto. Non quixo asinar un documento no que aparecía
na compaña desa minoría da opos.ición.
Tamén durante a mesma semana de setembro uns
2.000 cristiáns participaban en Madrid no XIV Congreso
de Teoloxía, que se claüsurou o domingo, día 11. Nun
documento critican a postura do Vaticano ·e dps bispos
españois, próxi01a a "outros fundamentalismos relixio~
sos" . Os así nantes defenden o dereito de tódolos cristiáns a recorrer a medios anticonceptivos · artificiais para
acadaren unha' maternidade e parternidade responsables.
Entre outras cousas, este9 cristiáns de base aseguran que no debate non estaba en discu·sión o aborto
coma método de control de natalidade. Parece que esa
foi unha estrataxema vaticana para botar balóns fóra
perder tempo .
,
.
E afirman ; "Cremes eticamente razoable que, para o
exer.cicio da maternidade e paternidade résponsables se
poida recorrer libremente ós métodos de anticoncepción,
que centran hoxe cun amplo consenso ético e científico.
Neste sentido, non podemos compartí-la afirmación da
lgrexa oficial de que a anticoncepción artificial sexa
"intrínsecamente n1ala". A maioría dos cristiáns 'e cristiás
practicantes asumen. estes métqdos e practícanos sen
ningún problema de conciencia".
Taméri engaden: "A emancipación da muller, apoiada
polo evanxeo e o Vaticano 11, constitúe unha canle moderadora do crecemento da poboación mundial. A oposición
do Vaticano e dos bispos españois ós métodos· de anti.concepción constitúe unha negación da madureza moral
da parella nas súas decisións reproduc;:tivas".
O problema de control da natalidade é delicado,
sobre todo cando o problema de superpoboación se dá,
maiormente, en países pobres que . ás veces teñen á
prole -o proletariado- coma medio de traballo e mesmo
de loita. Ademais de que a miseria leva consigo a igno- ·
rancia dos medios de control, amén da meirande facilida-.
- de de reproducción, como verifican os sociólogos.
En definitiva "non estamos só perante un problema
de moral sexual, senón sobre todo ante un problema de
ética socioeconómica solidaria a nivel mundial", respec- ·
tando as pautas culturais dos. diferentes pobos relativos á
familia. Preguntamos na portada: ¿Sobra xente ou falta
xustiza? Os países ricos ás veces prefiren eliminar ós
emprobrecidos ca acabar coa pobreza.
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Un búmerang é un pao co, que , é o que adopta a
curvo que serve para. cazar autora desta parábola,. Susan
canguros. Fíxose famoso George (El Búmerang de la
porque, guindado con xeito deuda: de manera que nos
por un indíxena australiano afecta a todos la deuda del
dos de antes, vai cara á Tercer Mundo. Intermon; .,
1993). Desta maneira recoñepresa e vol ve · de ~lí a un
cemos
que este asunto da
bocadiño ás mans do cazador. As mans ou ... á cabeza, droga, con clans e bandas
se non anda listo, dando criminais -organizadas, con
lugar ó curioso fenómeno do conexións colombianas, con
tremendo deterioro social, ....
cazador cazado en por si.
Explicación da parábo~ é o trompazo que, no seu
la: O cazador é o Fondo violento camiño de volta, nos
Monetario Internacional e,· arrea o búmerang da débeda
ademais, os Bancos e gober- externa co que occidente
nos da parte rica do mundo. qtiixo cazar-las economías
A presa son os países ende- dos países do sur do planeta.
A · droga é a única
bedados ata os ollos do Terceiro Mundo. O. búmerang empresa multinacional de
de ida son os .Préstamos éxito en Latinoamérica. Por
envelenados con intereses intereses de Norteamérica,
imposibles que mataron o en 1989 cae en picado o
canguro de traumática débe- prez.o do café. ¿Como pagada externa. O búmerang de la débeda sen .d ivisas, sen
volta é a deforestación do · poder exportar nada? Non é
planeta, a droga, o paro, a difícil de imaxinar como
Colombia conseguiu ser
inmigración descontrolada...
Con eso de que agora os prácticamente o único país
mafiosos colombianos da latinoamericano que·puido ir
droga andan a tiros palas pagando os intereses e escaRías Baixas, caben dous pando _así das gadoupas ·do
puntos de vista: botarlle a Fondo Monetario Internaculpa ó canguro, reacción cional. A economía da droga
xenófoba que di: parcos foi de interese nacional. Porsudacas que lles de.an mor- que ·non hai alternativas.
O ·cangµro quere vivir.
cilla, que se metan a súa
El non tirou o pao de
droga polo ....
Ou o punto de vista críti- marras.
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

Un Arcebispo que se vai
s días .21 e .22 de· setembro
º· arcebispo de Santiago,
señor Rouco V arela, despedías~ dos seus colaboradores
máis directos, cregos, frades e
monxas, e en xeral de tódolos fregueses que durante dez anos consti tuíron o seu rabaño particular.
Collerá cara ó centró, e.ara !a
Madrid, onde vai substituír coma
arcebis'po ó. que tamén
fon~ predecesor seu· na
diócese- compostelana,
señor Angel Suquía.

O

Por el, porque estamos moi convencidos, desde dentro é algó por experienéia, de que un cristiá_n ·galego .
.que se abra á realidade de Galicia
en corpo e alma pode atopar aí unha
enorme e iluminadora fonte de fe,
de am0r e de .esperanza. ·
Tamén por todo nós, porque
igualmente estamos convenéidos de
que cun· arcebispo galego, namora-

·Así o vimos
Hai· moitas cousas de
Rouco Varela que non
sabemos. Dó que vimos e
oímos, podemos dicir que
Rouco Varela tomou con
moito interese -<lúas cousas fundamentalmente: a
presencia do Papa Xoán Unha foto de Rauco Vare/a.
Paulo II ert Santiago, e a
organización das .peregrinacións do ·do coma galego e coma cristián de
Ano Santo 1993. Ambalas dúas
·Galicia, todos lle colleriamos máis
cariño ó Evanxeo de Xesús, e todos
foron un éxito, polo menos se medío fariamos máis transparente para a
. mo-las cousas coa vara da cant_\dade.
nosa sociedade galega.
Poi un home vencellado ó esti-·
lo de concebir e de facer Igrexa que
Isto lle desexamos
tiña Angel Suquía, que non porque
Na hora dos adeus~s, desexá-_
si o vai suceder na arquidiócese
moslle moito acerto no seu novo
madrileña, aunque I?ersoálmente
cargo pastoral en ·Madrid. Gustarísexan moi diferentes. Ambos repreanos _velo ben á ~arón .dos pobres e
sentan ese tipo de Igrexa máis ben
dos
pecadores · madrileños, que
desconfiado .do novo, que dá un
haber
hainos .. Gustaríanos recibir,
paso para adiainte e paso e ·medio
novas
del falándonos da súa simpara atrás.'Nesta liña traballou con
li
cidade
á hora de confiar no
p
sinceridade e ilusión.
pequeno que nacerá en centos de
Así o sentimos
recantos do seu amplo' arcebispado. Gustaríanos valo feliz e sorrinVistos os dez· é:UlOS que Rouco
te.
Gustaríanos velo_.oír falar do
Varela pasou coma arcebispo en
seu talante distendido e desfrutaSantiago de. Galicia, ternos un sendor que amosaba noutrora en terras
.timento de pena, porque pensamos
salman.tinas. ·Nunha palabra, gustaque este home, galego intelixente e
ríanos velo namorado de Deus, da
eclesiástico copvencido, nunca
xente, da vida. E oxalá lle pegue o
apostou seria.m ente_por Galicia
andacio da morriña, p·ara que,
coma. pobo, coma· fala, coma lugar
anque de lonxe e a destempo, recoonde podía abrollar unha Igrexa
ñeza a fonda regalía dunha fala,
ben disposta cara á-reaJ.idade social
dunha cultura, dun pobo que non
que a rodea e fecunda.
quixo, non soubo ou non puido
A pena é fundamentalmente
valorar suficientemente.
por el, pero tamén po_r todos nós·.

A trampa da riqueza e do
poder
Domingo 28 do tempo ordinario
MC.10, 17-30 - 9 de outubro.
/

- Hai -varias cousas moi valiosas neste
Evanxeo. É importante cumpri-los mandamentos que nos relacionan respectuosamente cos
demais. Pero un ten alma de cristián cando
empeza a intuír algo máis, coma por exemplo,
que o desapego de todo éanto ternos (cartos,
posición, títulos, etc.) nos pode abrir un camiño
longo cara á máis limpa e feliz li.berdade ..
- Non é <loado entender iso de desapegarse
dos cartos. Porque, sobre todo para os pobres,
son fonte de moito ben e de moita vida. O malo
é cando poñemos neles o corazón e o remedio
de tódolos nosos males. r:::>aquela cégannos de
tal maneira que non damos entendido a proposta de Xesús. Pásanos coma ó mozo do Evanxeo
e ·coma ós discípulos de Xesús.
- "¡Que difícil lles vai ser ós ricos entrar no
Reino de Deus!". Estas palabras de Xesús teñen
hoxe aínda maior actualidade. Os ricos difícilmente se poñerán á fronte das cousas que restablecen a irmandade nos pobos. Os ricós difícilmente se sentirán libres e experimentarán a alegría sen medida da simplicidade.
- Houbo e hai xente que confía nas palabras
de Xesús. Cara a eles ollamos todos coa esperanza de sermos, coma Xesús, ben libres para a
irmandade.

Domingo 29 do tempo ordinario
MC 10, 35-45 - 16 de outubro.
- Seguen os discípulos de Xesus sen entendelo riloito. Soñan con situarse ben na vida, de
golpe, o mesmiño ca case todos nós. E con ter
aquel anaco de poder co que pensar que xa
somos algo.
- ·unha vez· máis Xesús distánciase <lesa
maneira de ve-las cousas. O camiño que el propÓn, moi realista, fala da loita, da tensión necesaria para que algo medre en nós e ó redor noso.
Nada bo se fai sen apaixoamento. Nunca
medran as cousas da irmandade sen que haxa
xente que as traballa con constancia, con sufrimento, con valor. A ledicia vén a un tempo con
todo isto, pero non sen isto.
- No sufrimento do que loita está o xérmolo
da maior ledicia. No corazón. de quen serve á
irmandade está o máis grande señorío. En cambio no poder, civil ou eclesiástico, abunda a
inxustiza e o abuso.

,

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

A FRAGA DO EUME merece todo o noso agarimo pois conserva unha grande riqueza ecolóxica: máis de vintetrés especies
de árbores, vinteún tipos de fieitos e perto de cento trinta vertebrados ... Sen esquece-la riqueza arqueolóxica, entre a que
salientar o Mosteiro de Caaveiro, algún muíño, pontes, e sobor
de todo, o Río Eume, que discorre moitas veces encaixando
entre fermosas pedras.

PODEMOS VOLVER
A PERDE-LO TREN
. que cantou Curros coma
motor do progreso. O
noso tren está ferruxento polo abandono. ó que
o someteu a administración de Madrid. Cómpre facer unha transferencia axeitada desta vía
de comunicación á
Ximta, xa que é o medio de transporte máis seguro, ecolóxico e
respetuoso coa paisaxe e xeografía. A súa morte lenta provoca
agora a rabi.a de todos, pero nestes meses, das vinteunha estacións
da Provincia de Lugo, só sete funcionan como é debido. A vía
Monforte-A Coruña, columna vertebral dunha época do país, ·está
agora qu~brada pola desidia dos que mandan.

O
TRAFICO . UN ENCONTRO MUNMARITIMO E. A
CIAL DE SOLIDARIEMANIPULADADE CON CUBA e
CION PORTUAcontra o bloqueo vai ter
RIA é o tema dun
lugar na Habana do vinteún ó vintecinco de novem-·
congreso que vai
ter lugar en Vigo
bro. Conyocado por. tódodo dezaoito ó vin- · los movementos comproteún de outubro.
metidos da Illa, ofrecen
Son temas de forte
prezos especiais para
aqueles que queiran asistir
incidencia prá nosa
onomí e , eguridade ... Dende os riscos arrepiantés quB ameadende aquí, sempre que se faga reserva de praza .un mes ~tes.
zan as no a co ta con transportes prexudiciais ata a&condiInstituto Cubano de Amizade cos P~bos, Calle 17, 301 entre H e
ión de almacenamento e conservación dos productos do mar.
l. .Vedado. La Habana. Cuba. Teléfono: (07-53-7) 32 08 17.

AGASALLA IRIMIA
¿Aínda non sabes qué regalar nes.te Nadal? Dá o goipe. Márcate un tan~azo orixinal.
¡Déixate de perfumes! ¡Con IRIMIA non o aban.donará o desodorante!
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· Recorta ·e envíanos

a: IRIMtA Apdo. 980- Santiago.

·,

Quera subscribirme a IRIMIA (Suscrición por un ano) (1 ):
Ordinaria: 2.000 pts. O
Real: 3.000 pts. O
De apoio: .5.000 pts. O
Nome .................. :..... :.................................................................................................................................... ........ .
Rúa ou parroquia ................................................................................................................................................... .
Cidade ou concello ............... ~ ................................................... ,. ............................... .' ............................................. .
BOLETIN DE DOMICILIACION (Só para os que queiran domicilia-lo pago)
Banco ou Caixa de aforros ....... .......................... .'...................................................................................................
Domicilio da Sucursal .................................................................................,.. .'............................ : .......................... .
Vila ou Cidade ....................................................................... :..................... Provincia ................................ :........ .
Titular da cta./libreta .....................................................................................................................................i:-•• ••••••
Nª cta. ou libreta ......................................................................................~ ............................................................. .
Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo a miña canta, os recibos que ó meu nome lles sexan presentados
o seu cobro por IRIMIA.
En .......................... a ........................de ..................... de 199 .............. .
Atentamente
(1) Sinalar cun X
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O NOVO CURSO DE CATEQUESE que acaba de escomenzar cun proxecto puntual: "Camiño de festa e celebración'', está a
mobilizar a centos de equipos
pola nosa xeografía. Centos de
catequistas cunha teima: alumear
o camiño das comunidades. Os
Secretariados de Catequese de
Galicia son tamén a sección da
organización das nosas dióceses
que están máis enxertadas no
noso pobo, quizais por toda esta
xente de base que son os cimentos dun labor que xa ten anos de
sementeira.

TONELADAS POR km CUADRADO
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FUNDACIÓN FOGAR DE SANTA MARGARIDA

A CORUÑA
MAIS MA TERIAIS para este comezo de curso son os que nos
ofrece o último número da Revista Lumieira, que é unha pena
que non traia no noso idioma máis cá portada e algunhas aportacións. Este exemplar vai adicado a "Relixión no marco escolar". A revista está patrocinada pola Fundación Santa Margarida
da Coruña.

GRANDES EMISIONS
J;:>E XOFRE invaden os
ceos de Galicia, sobor de
todo o' norte das provincias
da Coruñ<:!; e Lugo, sendo os
máis contaminantes de Euro!.
pa neste' pro.d ueto, como
po"demos ver no gráfico que
acompaña esta nova e que é
de Ramón V arela, Presidente
. de. Adega. Este profesor
acaba de ser agasallado pola.
ASPG polo mellor guión pra
un vídeo educativo que estudia os efectos da chuvia
ácida procedente das centrais
de Meirama e de As Postes.

AS PRIMEIRAS ELECCIONS LIBRES DE MOZAMBIQ~E, os dí~s vintesete e
vin teoi to des te mes,
merecen a nosa atención
pola irmandade do noso
idioma. Hai que reconstruí-lo país despois de
tantos anos de guerra, e
da que quedan tantos
refuxiados fóra e máis de
cincuenta mil persoas
mutiladas. Mozambique
leva d0us anos de paz e
negociación entre o
grupo gobernamental e
os guerrilleiros, co asesoramento da ONU.

NA CAMPAÑA ELECTORAL PRAS
ELECCIONS DE EUSKADI ternos que
salienta-la forte actividade de moitos galegos
naquela nación, por exemplo, a Irmandade
dos Centros Galegos en Euskadi, que celebran actos culturais e sociais espallados por
todo o país e mesmo aquí, como vén a se-lo
Dia de Euskadi en Galicia, que este ano tivo
lugar en Melide por primeira vez, réplica do
Día de Galicia en Eu kadi, baixo o lema:
"Galicia e Euskadi unha mesma". Sen esquece-la primeira historia de Galicia feita en
euskera: "Galiciako historia: Finisterrako
,,..D J/ ' "fin~
,¿~~{Jfj_~
W'dY~
oroimena" de Xosé Estévez, animador de
todo este intercambio. Na fotografía, o cruceiro dos canteiros-de Poio, que acaba de ser instalado en Llo. dio rios vintecinco anos do seu Centro Galego.
I

, r,

UNHA ES.C OLA
DE ESPIRITUALIDADE vai funcionar
este curso no Mosteiro de Sobrado do s
Monxes dirixida
polo seu prior, Salvador Toro , Andrés
Torres Queiruga e
Pilar Wirtz. Van ser
cinco sábados ó ano
e catro días no mes
de Santiago. Pata
apuntarse, poi s son
prazas limita da s,
neste mes de setembro.

O CAMPO

POLÍTICA

O Estado da
Autonomía
Durante tres días o s 75
dep utados · galeg o s p asaron
revista á situación ac tual da
nosa comunidade autónmp.a. En
Por Tintxu
realidad{:! foron catro deputados
os que debateron: o presidente Manuel Fraga, o seu
defensor Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, o socialista Miguel Cortizo e mailo nacionalista Xosé Manuel
Beiras. Os outros 71 deputados votaron segundo as pautas marcadas por estes catro.
O presidente da Xunta expuxo unha ampla proposta
de reforma do Senado e doutras institucións, que logo
reiteraría na propia cámara alta. A idea non era nova,
pero nunca fora tan claramente artellada, e foi mellor
recibida polos socialistas galegos ca polq Partido Popu- ·
lar en Madrid. Por outra parte Manuel Fraga fixo unha
pintura moi optimista da situación xeral de Galicia, reca- ·
bando para si o mérito de tal situación.
Os grupos da oposición non tiñan a mesma visión
optimista da situ ación e incluso puxeron en dúbida
algunha das cifras oficiais aportadas polo pre~idente e
invocaron outras diverxentes. Os socialistas insistirori
moito en denunciar puntos escuros da xestión da Xunta,
·partic ularmente das relacións con algunha empresa
coma Unión-Penosa, que ~en unha participación moi
imp rtante en planos coma o da Mellora Eléctrica de
Galicia ou de residuo sólidos, ou mesmo coma redactora de estud io bás icos para o Plan Hidrolóxico de
Galicia.
Xustamente esta relación entre a Xunta e Penosa
fora xa moi duramente cuestionada polo xornal "La Voz
de Galicia", empresa competidora en varios grandes proxectos, coma o de creación dunha rede de cable para
toda Galicia, ~un amplo grupo no que teñen intereses a
Xunta e mais Penosa.
O BNO acusou á Xunta de manter unha política
tolerante con respecto a actuacións externas que prexudican a Galicia, como é o atraso das autovías, ou o desmantelamento da rede ferroviaria. Os nacionalistas non
aceptaron as propostas da Xunta _sobre o desenvolvemento estatutario.
Toda a opo sición fi xo fincapé nunha crítica de
fondo á política da Xunta con respecto ós medios de
comunicación. Miguel Cortizo e Xosé Manuel Beiras
insistiron no dominio da Xunta· sobre algúns medios
pú blicos ou privados, por vía de presión directa ou
mediante contratos publicitarios ou doutras axutlas institucionais.
A resposta de Manuel Fraga foi moi pouco concreta,
limitouse a unha declaración de principios sobre a sú'a fe
na liberdade de prensa. Pero xa se coñece aquel vello
principio de que a fe sen obras non ten valor. E as actuación da Xunta en favor da liberdade informativa son
moi e ca a .
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O ·s ector do

nea xa que as productividades
sabido que a modificafran'cesa, alemana ou italiana
ción da P.A.C. (Política
por hectárea son moitísimo
Agraria Común)_ veu
máis altas cá española, onde o
condicionada por razóns de
orde interna comunitaria, sinala- · viñedo veu ocupan'do tradicionalmente terras de secano, e en
damente orzamentais, e tarrién
Galicia frecuentemente terras
por razóns externas, pr.esións
de ladeira. O viñedo no Estado
internacionais nas negociacións
Espc;tñol
(EE) tíñase que cultimultilaterais do GATT. O antevar eh rabioso secano por estar
rior, que é certo para sectores
prohibido o regadío. Nos países
clave na alimentación humana
nórdico·s da U .E. en cambio
·coma os cereais ou o lácteo,
está autorizado o regadío, co
. onde ademais se daba a circuns_que a productividade é moitísitancia de existiren países fortemo máis alta porque adoiian .
mente exportadores deses profacer uso desa posibilidade adeductos que se crian directamenmais de contaren cunha climate prexudicados pola política
toloxía máis favorable prá proagraria comunitaria, non o é
ducción de cantidade, aínda que
para o viño, xa.que neste caso a
non
de calidade.
modificación da Organi.zación
A falta de calor leva a que
Común do Mercado (OCM) que
as zonas productoras máis
rexe o sector vitícola veu condisetentrionais teñan dificultades
cionada exclusivamente por
pra acadaren grao de madurez
razóns de orde interna.
preciso prá elaboración do viño.
En efe~to, a única razón que
Cando probamos vagos de impulsou a citada modificación, ·
varias castes de uvas, podemos
fo i o cr.ecente desequilibrio
percibir, ademais doutros 'comorzamental, debido a que os
poñentes que e:n,tran no sabor, o
excedentes de viño non deixan
· de medrar por causa da continua
grao de dozura que teñen. As
castes
máis doces van dar lugar
baixa !1º comsumo per cápita,
a viños cun grao alcohólico
moi acelerada nos últimos anos.
Actualmente o excedente apro- ' máis alto, así que se ademais de
xímase ós 40 millóns de Hl (é
contar cori .peor clima se rega, o
dicir uns 4.000 millóns de litros)
que se fai é diluí-lo azucre que
por ano, o que orixina un gasto
teñen os vagos, e con acios dese
ás arcas comunitarias duns . tipo non se pode elaborar viño
1.500 millóns det"Ecus. A maior
que mereza tal nome, é dicir,
parte dos excedentes transfórque sexa o resultado da fermenmase en alcoh<;>l. Unha pequena
tación alcohólica dos azucres
. proporCión deste é usad<? prá
contidos nas uvas. Para soluciofabricación de bebidas alcohólina-la papeleta, a U.E. au~orizou
cas, pero a maioría non ten saída
a engádega de azucre co fin de
no mercado, o que orixina que
incrementa-lo gl\ao alcohólico
case dous tercios do gasto se
desas bebidas. Tal práctica reci.empreguen en destilar, almacebe o nome de "chaptalización", ·
nar e vender eses excedentes.
e no EE ·está prohibída.

E

o

, Na Europa comunitaria existen grandes diferencias no
sector do viño ·

A situación na Unión Europea (U .E.) é bastante heteroxé-

As razóns da oposición española

Polo .apuntado ata aquí ben
_podemos albiscar cales foron
os principais puntos de fricción

·vi:ño ante o cambio da P.A.C.
As ·posturas na mesa de
negociación son ·ben coñecidas:
oposición frontal española,
apoiada polos países do Sur, e
· . aprobación polos -.países pro~
ductores do Norte. Os representantes do E:g argumentan que se
non se perrnitisen as· dúas ptác:-·
ticas aquí prohibidas, non habería excedentes, e que se en vez
de lles engadir azucre lles enga- .
disen mosto· concentrado proce.dente das áreas comunitarias
máis ricas en grao alcohólico,
solucionába:se o problema dos
excedentes do viño.
A p~incipal medida contemplada no proxecto de nova
OCM para dimi'nuí~la producción é o arrinque de cepas. O
problema español é que debe
reduci-la súa producción en
7' 7 millóns de ID, e que a prin- ·
cipal zona productora, a Mancha, é tamén a principal zona
\.
excedentaria xa que é aí onde
,
hai que recorrer á transformacións masivas en alcohol. O
~~;·>~
dramé¡l é que, debido ó clima
tan extremo de boa parte desa ·
·rexión, cunha pluviometría
. · na discusión do proxecto de
entre .outras causas porque
moi baixa, non existe práctica- _
nova O.C.M. que se . está a
están presionados polo sector
mente ningunl\a alternativa
discutir nestes meses. Os
da remolacha que teme perder
viable á actual producCión vitíun importante mercadq para o
.Estados do Norte (Álemaña,
cola. Tamén se verían afectaseu azucre. Os mesmos EstaLuxemburgo e Francia),
das Estremadura, Murcia,
defenden a chaptalización,
dos e mais Italia defenden a
Valencia e mesmo Andalucía.
practica da rega. O
O caso galego
EE oponse a ámbfl. las dúas cousas,
A pesar de que en Galicia
pero, ata ·Ó de
nunca se adicou un canado de
agora, de xeito
~iño pra ser -transformado en
infructuoso, xa que
alcohol, e que por conseguinte
figuran contemplanunca se lle ocasionou unha
das na proposta de
cadela de gasto ás huchas
modificación da
comunitarias, a posición das.
OCM que a Comicooperativas vitivinícolas galesión lle presentou
gas, cun peso significativo no
ó Consello de
sector, é contraria ó proxecto
Ministros comuni:
por pensáf que as prexudica, xa
tario prá súa discuque este contempla a posibilisión e aprobación
dade de que os vi.pos de cualise procede.
dade producidos en rexións

determinadas (v.c.p.r.d.) "poi- .
dan" quedar exentas da abriga
de destilar. Ese poidnn quere
dicir que quedará ó arbitrio dos
Estados Membros (EE. MM) ·
tal posibilidade, o que supón un
·factor de incerteza . Parece
· absúrdo, por outra parte, establecer unha medida de "café
para todos" nesta cuestión, xa , .
·que carece . de sentido destilar
un viño de cualidade demandado polo mercado en canto .existan viños sen demanda. Son
estes últimos os que debe~ían ·
ser obxecto de destilación obrigatoria quedando os v.c.p.r.d.
exentos, e para tranquilidade do
sector este extremo debería
quedar recollido no Regulamento comunitario en vez de
deixalo "óquellepete" do EE
MM.
Nalgunhas zona~, e entre
elas Galicia, producíron e e
estanse a producir moito abandonos de superficies vitícolas,
pola sinxela razón de que non
existe sucesión para os viticultores idosos. Por outra banda,
estase a producir unha reconversión varietal, consistente en
substituir as castes de fóra,
máis productoras, p9las autóctonas, de mellor cualidade pero
menos .productivas. O resumo
deses dous fenómenos é que se
es·tá a dar unha diminución da
producción global de viiño en
Galicia aínda 'que .nalgunha
zona en concreto estea a
medrar (rra Denominación de
Orixe Rías· Baixas). Pero no
proxecto comunitario non se
contemplan esforzos e realidades como a galega, xa que se
condiciona calquera actuación
· ó abandono definitivo , e os
nosos vellos que deixan de producir non constan coma tales
cesantes.
Elíseo Xabier Miguélez Díaz.
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Cuba:: ·re.voltJ

REPORTAXE

O país soñado

Algo anda a cambiar

propagandística. Por sorte, a linguaxe
oficial tamén está cambiando. Fálase
de ~ emigrantes. Recoñécese a "c.u banía" dos .que yiveri 'en Florida~ Téndense fios que mañá poden ser pontes.
.
O "periodo especial,., -que entrou en
· vigor tralo desmoramento. do bloque do
Leste, co que Cuba tiña·a principal relación de intercámbi'o- significa qu~ moi-

stiven tres veces en Cuba. As
¡DeJ;Ilo de ieriqueiro ! Vou ·a metatres viaxes foron tan distintas ·. de de cái:niño e aínda non fal~i do 9ue .
como inesquencibles . Pero pai
me cómpre.
· un nexo común: A fascinación ante o
O pobo cubano está a pasar unha
cará~ter cubano, a súa extrema bonc~.a
grave situa~ión de escas~za. É dicir,
de, e a exhuberancia da terra. Calquera
está a vivir agota peor que ·hai uns
sitio en Cuba parece bo para estar e
anos. 'A crise dos balseiros foi, sobre
ficar e un entende
o ·engado sentido
por centos de
miles de galegas
• :XAQVÍNMARÍN• .
que encontraban
alí o paraíso negado aquí, o Avalón
céltico, a ma da
Eterna Mocidade. ·
Nesta última
viaxe, un percorrido de mái.s de tres
mil quilómetros
que me permitiu
c ñec r a Hla de
punta a punta, en
padriñado turístico .nin oficial ·
(para· empezar, a
viaxe foi nun
vello carro ruso .
que se avariou
s~riamente catrQ
veces), tamén eu
tiven varias veces
a sensación de
que estaba no país
soñado. N este
tempo florece o
framboián, esa
árbore meiga de
..,,
pamela vermella. Só esa grande mata é
tas, moitísimas familias, ocupan o día ·
todo, unha manifestación e unha ·ressuficiente para enxoiar un país. Os catina
"conquista do pan". En Sierra Maes-·
posta a esa necesidade. Hai outra~
vos levaban flores mariposa, co seu
estiven .con campesiños ~ que non
'tra
dimensións, pero esa é a fundamentaL
arrecertdo de bolero ...
tiñan sal para o qtl.do. A economía é, en
Quen se arrisca a botarse ao mar ao
No.n se pode falar de Cuba sen · xeÚo ·como eu vin en Cojimar (La . grande parte, irreal. Os s.a larios non
ustraerse .a ese (eitizo. 'É a nosa
teñen valor, e o sopo de moitos adultos
Habana) e Los Cangrejitos (Sá~tiago) .
Galicia Tropical, coa chuvia, Ó veré porque .consideta que vive nun infer- · é· ser cantineiros de hotel ou acadar
dor, o mar e .... dez os quince graos
algún·choio no que se "pegue" o dólar.
no. Chamarlle verme ou indigno·é prode mái e palmas en lugar de eucalipCando estiven alí, ·os refonllistas -;
pio de mentes seri'ámente avariadas,
to .
racionais; chamarialles eu- do réxime
por roáis que se explique nunha guerra

E

¡ .,
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1ción e crítica
formulaban a necesidade da reimplantación do mercado libre ~atnpesiño.
Agora chéganos da nova do restablece. mento en forma de "mercado agropec_uario". Era algo urxente. _Esto u _seguro

cauta unha .parte das súas posibilida- ·
des de desenvolvemento. Pero querer a
C4ba· stgnifica tamén dese.xar o m~llor
par4 o seu pobo e non a adhesión
· inquebrantable a un ideal abstracto. ou

de que é uríh.a medida que vai paliar
moito a escaseza alimentaria_. O~ camp~'siños e~_taban indignados pala prohibición. As ortodoxias, no capitalismo e
, no estalinismC?, nunca entenderon ql!e
un campesiño non ·pode con verterse
nun peón, niµ do terrateniente nin do_
Estado. Os campesiños foron deci.sivos
rio triunfo da·revolución e o seu aporte
é fundamental na econmpía cubana.

a Hn líder. Os gobernantes, por moi
heroico e meritorio que sexa o seu
pasado, deben ~star sqmetidos á crítiéa
e á ·posibilidade de perder o poder
cando a súa xestión é ineficiente. Ser
un grande guerreiro non significa ser
un bo g?_bernante. Cuba é, sobre tqdo,
u.nha .humanidade de once millóns de
habitantes. Gobernar esa humanidade
por medio dun partido único e do caúdillaxe é un anacronismo e, desde
lago, moi pouco ".r~volucionario".
Vou poñer outro exemplo '. que
afecta ás liberdades. O único xornal
que os cubanos poden ler é o voce~o
do Partido Comunista, Granma. Malo
coma a fame. Un sistema que non se
confronte con voces críticas está condenado a burocratizarse e a morrer.

Aínda queda camiño · --------~-·

Paño este exemplo para ilu.strar a
miña reflexión: Os problemas de Cuba
nqii son. só ·causaqos por factores
externos. Querer a Cuba é loitar contra
o ,·' bloqueo" dos USA (embarg<?,
segundo lei estadounidense), que

Por Manuel Rivp.s

1

Os logros da revolución .non deberán ser iJ:icompatibles, ben a contrario,
coa efidencia económica e co respecto
ás liberdades básicas. Criticar as grandes deficiencias · néses eidos non é só
~ un deber de conGiencia senón tamén o
mellar servicio que se
pode prestar
ao pobo que ·hai 35 anos derrubou
unha tiranía, afirmou a súa dignidade e
soñou coa utopía.
Creo que hai que estar con Cuba
fronte á prepoten~ia do poderoso veciño. Pero ~n nada fortalecen a posición
cubana, nin axudan ao pobo, os
''apoios incondicionais".

lle

Manuel Riva .
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INTERNACIONAL

A superpoboación
encabezados polo Vaticano, opuxeron
n dos grandes problemas internaobxeccións ós apartados~ máis polémicos
cionais é o da superpoboación. A
{dereitos reproductivos, aborto ... ). O procomenzos <leste mes de setembro
grama proposto e aprob~do defende políreuniuse no Cairo a III Conferencia Munticas para estabiliza-lo crecemento demodial° sobre Poboación e Desenvolvemento,
organizada pala ONU. Alí confluíron dis- , gráfico, facilitando o acceso de métodos
de planificación familiar a toda persoa·
tÍntos paíse~, culturéj.s, ideol9xías e relique d~se'X:e limita-lo tamaño da súa famixións, o que dificultou o consenso.
lia, promocionando a autonomía e igualA situación demográfica mun~i~l
dade da muller. Os valores relixiosos e
Segundo datos da ONU,
hoxe vivimos no planeta T"erra .
5.660 millóns de per'Soas. Se
segue o ritmo actual, den.tro de
cincuenta anos, poderiamos chegar a ser entre 10.000 e 12.500
millón dt? habitantes. O 74% da
poboación do mundo vive unicamen te en 23 dos 1,9 2 Estados
existentes. Así pois, a problemática increméntase progresivamente e é preciso atallala da
mellor maneira posible.

U

coma un estado .de .benestar físico, mental
e social e defendéronse diversas formas .
de familia. Deféndese a tradición -e a cultura de cada Estado, sempre que non atenten contra os dyreitos humanos universalmente recoñecidos.
Valoración '

Observolise nesta Conferencia o que
algúns chamaron "novo integrismo" •ó

Poboación e Desenvolvemento

pr blema da superpoboaci n vai conexionado co desenv lvemento, educación, distribución de recursos, importancia
do dereitos individuais, diversidade de culturas, estructura familiar, o papel da muller, etc.
Neste momento non existe
unha adecuada distribución da riqueza do
mundo. Así, un 20% das pers,oas do
mundo consume o 80% da riqueza: Nos
países desenvoltos (Europa, EEUU .... ) a
muller vai acadando progresivamente o
:re pecto ós seus dereitos e o seu acceso á
cultura e ó traballo, xunto a outros factores, fai que exista un control da natalidade. Esta situación é diferente nos países
menos d~senvoltos, nos que se une un
aumento da poboación coa escaseza da
'recur os económicos para que eses individuos poidan vivi~ dignamente._
As conclusións da Conferencia do
Cairo

O 182 países participantes no Cumio
do Cairo, aprobaron un documento para
frear-lo crecemento da poboación nos
próximos vinte. ano . Uns trinta países,
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referirse á posición do V aticap:~, aliado
éticos f6ron tratád~s en igualdade cos
en ocasións cos Estados islámicqs. · Cerderitos humanos:
tamen te a realidade humana paree~ ir
Para logra-la aprobación do documento· os países "'pfogres" (Unión euro- · moi por diante destas anquilosadas
ideas. É certo que a riqueza está moi
pea e ·EEUU) tiveron que renunciar ó
mal reparti~a, mais tamén é certo que
recoñecemento · dos dereitos sexuais dos
somo& demasiada xente. Nos países
adolescentes, facilitándolle-lo acceso <?s
pobres
a poboación medra, sobre to.do
servicios de planificación familiar. Do
porqu.
e
existe falta de información
mesmo xeito mitigáronse as. referen'cias á
sexual,
derivada
da ausencia de cultura
homosexualidade ...
1
e
da
miseria
económica.
Non se trata de
No referente ó aborto acordouse que
as mull~res ,
esterilizacións,
senón
de
que
en ningún caso se debe promover coma
e
os
homes
de
tódolos
países
teñan os
método de planificación familiar, e, en
· xetal, fíxose presente unha chamada de . medios e a información necesaria para
que poidan ~escollú, poidan decidir
atención sobre o problema sanitario dos
libremente. ¿Por que tanto medo á liberabortos en malas con.dicións e sobre a
individual~ dereito humano funda- ,
dade
necesidade de dipoñer gun asesora.mento
mental?
médico e de planificación familiar, para
evita-la interrupción do embarazo.
Falouse de "saúde reproductiva"
Moisés Lozano Paz

O NOSO TABOLEIRO

"Somos pedras vivas''
Rom~xe . en Aguiño
arios centos de fregueses de
Aguiño, chegados en sete autobuses e. varios automóbiles particulares -a parroquia que participa en
maior número dende a primeira Romaxe,
prorromperon nun entusiasta aplauso
cando o seu párroco, don Francisco, recollía o ramo de mans dos organizadores da
Romaxe no monte de Santa Cruz. En
Aguiño celebrou a segunda Romaxe e hai
anos que se anunciara unha nova visita a
esta parroquia mariñeira. Era unha débeda que agora se intenta pagar.

V

A razón duo lema

"¡Miña casiña, meu lar!", di Rosalía,
que noutro poema afirma: "Quen ten casa
de seu ten media vida". A .casa de Irimia
principiou a construírse coas pedras do
Pedregal de · Ir~ mia ; agora iremos ás
rochas do Couso, do mar de Aguiño , a
seguir na procura desa rocha fundacional
dos cristiáns, que é Cristo.
Cando os primeiros ·cristiáns estaban no medio do mundo pagán hostil,
seri e.asa de seu e marxinados da sociedade , a primeira carta de Pedro dilles
que eles son pedras vivas · para a construcción da casa dos cristiáns, a súa
comunidade.
A c~sa da fe cristiá en Galicia está en
transo de ser construída por todos: Pero
tamén a casa do mundo. Por iso o próximo medallón de Sargadelos presenta o
debuxo dun canteiro labrando na pedra,
cun fondo mariño e de gaivotas.
Novo cruceiro no adro da igrexa de Aguiño: Xexús Cristo; pedra angular; nosoutros, pedras vivas.

Teoloxía da pedra

A referida auga, impropiamente atribuída a Pedro, elabora toda unha teoloxía
da pedra, como se pode ver no capítulo 2.
Pala de que nosoutros somos pedras
vivas para construcción do templo espiritual. E que a pedra angularé Crito.
En realidade , o elemento pétreo é
fre".uente en tódalas relixións porque a
pedra, pola súa durén e consistencia, é un
símbolo moi axeitado para evoca-la soli-·
dez da fiúza en Deus. O apóstolo Simón
ve cambiado o seu nome no de Pedro pedra-, porque a súa función é ser alicer-

ce da construcción da comunidade eclesial.
Estas ideas bíblicas poden ir preparánd ono s á celebración da vindeira
Romaxe, o día 9 de setembro. O cruceiro
recente e orixinal que a parroquia de
Aguiño colocou hai meses no adro do seu
templo é unha boa imaxe suxestiva.
E, por suposto, se nos habemos de
ser .pedras e canteiros ó tempo, non habería que esquecer aquilo que di o salmo
126:
Se o Señor nonfai a casa,
en balde se esforzan os canteiros.

OPINIÓN

GALEGO 2: Non está
o forno para bolos
Onde van xa aqueles "europeos" ... Os Coloquios de Parroquia . Illa no mar tenebroso dos
anos 60 e 70. Causa de úlcera de
Por Mariano Guizán
aparato dixestivo dalgún xerarca
do aparato político daquel tempo ..
Certamente, a cousa prometía unha Galicia máis vizosa
da que polo de agora leva agramado. Quizáis só fose _un
espellismo; ou, se ~adra, sería que con(tra) Franco pensabamos mellar. Non o sei. E ademais, tampouco é que haxa
moito escrito sobre daquilo ... Mágoa pensar que causas
coma esa poidan ficar, sinxelamente, para remoer nostalxiaS'.
Pero, o caso é que nunha daquelas· xtintanzas, en
Poio -non lembro a data-, o Antón Santamarina facía
unha lúcida análise da situación da nosa lingua e do seu
escuro porvir, na que, teño para min, concluía que, malia
as dificultades, el era optimista ó respecto, e se non non
estaría alía perde-lo tempo.
Pois ben, neste verán que acaba de pasar, estando eu
xa cos pés na casa e a cabeza en terras de lecer, batín na
prensa (LV de G, 917/94) cunha nota marxinal dando
razón dunha conferencia do mesmo Santamarina, agora
director do Instituto da Lingua, e na que se salientaba que
conferenciante amasaba o seu pesimismo pola perviv ncia do galega, pois "a medida que a sociedade gale-

ga se vai modernizando, vaise faciendo monolíngüe ou
bilin üe, pero sempre en prexuízo do galego ... e que nos.
último · anos perdeuse o bloco compacto e monolíngüe
?n galego, que estaba constituído pola poboación rural,
pero que ó acudir ó medio urbano troca a lingua".
E, por se a cousa non fose xa dabondo para días de
relax, como outra nube moura aparecía en forma de titular: "Según una encuesta hecha entre el alumnado del

Instituto "Camilo José Cela" de Padrón el gallego pierde
un cuarenta por ciento de uso en las dos últimas generaciones" (L~ de G, 1317/94). Tendencia que de afirmarse,
tal como semella, suscita interrogantes, de preocupante
re posta, polo que vai acontecer nas próximas xeracións.
Máis que nada porque, se como se ten dito e repetido,
nunca houbo en ningún gobemo a máis mínima vontade
de mante-lo idioma coma sinal identificador da nacionalidade galega, tampouco a sociedade civil sente'tal responabilidade. El). parte, porque "a sociedade non ten a lingua galega coma súa" (Alonso Montero, O Correo Galega, 1417/94); en parte, porque os que a ternos como tal
entímonos tan dono , tan señores e propietarios en excluiva, que rematamos por facer dela un pandeiro.
Queimamos enerxías, ¡¡tiramos cartos e estragamos un
tempo, que xa non dá para moito, en empachosas liortas
ortográfica que acaban por aborrecer á clientela. E total
para que sexa a galiña a que coma o millo, ou o milho o
que coma á galinha, aian as cantas polo mesmo se, como
hai tempo ven avisando o Alonso Montero, "o galego estú-

dia e ada vez mái, pero sefala cada vez menos".

1
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 70)

O día de Madián .(Xuí 7)
Na tradición bíblica "o día de Madián" é
· lembrado coma unha gran xeira de victoria
de lavé. Este capítulo 7 do libro dos Xuíces é
particularmente interesante porque nel aparecen, conxuntadas, dúas tradictóns: unha
que relata a batalla coma unha hábil estrataxema do xuíz Gitideón, a outra cunha inter·pretación relixiosa: lavé dirixe a batalla,
dicíndolle a Guideón o que ha facer.

E ergueuse Ierubaal -que .é Guideón- e todo o pobo
co que contaba e acamparon onda a fónte de Harod;
e o campamento dos madianitas estaba ó norte deles,
na terra cha. (1).

1

Os soldádos de Israel beben na fonte e o
xuíz Guideóh fai a escolla entre os que
se manteñen ergueitos sen se anicaren.

En-Hdrod significa "Fonde do tremor",
topónimo que lle vai servir ó escritor para
facer un xogo de palabras: escoller ós soldados valentes, sén medo, porque os que- treman non teñen sitio no lugar do tremar.

E dixo o Señor a Guideón: "A xente que tes contigo é abondosa de máis para que eu entregue
ós madianitas nas súas mans: non sexa que se poña a runfar Israel diante de min, dicindo:
salveime eu por min mesmo. 3E agora fai o favor de c~municar ós oídos do pobo o que segue:
Quen teña medo e trema, que se volva e arrede do monte de Galaad". E volvéronse vintedous
mil homes do pobo e quedaron dez mil. (2).

2

O "xeneral" lavé -a ·quen logo se lle ha chamar Señor dos Exércitos é aínda un deus
guerreiro, que vaifacer, El mesmo, a selección dos combatentes. (3). .

E dixo o Señor a Guideón: "Aínda o pobo é numeroso de máis: fainos baixar á auga e probareichos alí; e cando che diga: este irá contigo, el irá contigo;· e de todo o que che diga: este non
irá coµ.tigo, ese non irá". 5E fixo baixar ó pobo á auga; e dixo o Señor a Guideón: "A tódolos
que lamban a auga co~ súa lingua -coma a lamben os cans- xuntaralos á parte dos que se axeonllen para beber". (4).

4

Este foi o resultado da estratexia:

6E o número dos que lamberon na man foi de trescentos homes; e todo o resto do pobo axeonllouse para beber auga. 1E dixo ·o Señor a Guideón: "Cos trescentos homes que beberon lambendo, ·vouvos salvar, e porei ós madianitas nas túas mans; e o resto da xente que vaia cadaquén para o seu sitio".
A xente retirouse ó campamento. Guideón escoitou que un soldado isrQ.elita lle estaba
contando a outro un soño de que· un molete de pan roldaba ata a tenda de Madián e
derrubábaa. De acofdo ca prestixio que tiñan os soños, Guideón tomouno coma sinal
divino, e actuou:
[ ••• ] 15E. aconteceu que, cándo oíu Guideón o relato do soño e inaila súa interpretación, posternouse, e de contado volveu ó campamento de Israel, e dixo: "Erguédevos, pois o Señor. puxo nas
vosas mans o campamento de Madián". 16E distribuíu Gúideón os trescentos homes en tres corpos, e puxo trompetas nas mans de todos eles, e mais.canecos baldeiros e fachos para as bocas
dos canecos. 11E díxolles: "Ollade para min, de xeito que fagades coma min. Velaquí que cando
eu chegue á vangarda do campamento, o que eu faga habédelo de facer tamén vós. 1ªCando eu e
mais tódolos que estean co.migo toquémo-la trompeta!, tocaréde-las trompetas tamén vosoutros
-os que esteades ar-redor de tod~ o campamento-, e bradaredes: ¡Por lavé e por Guideón!".

Tal estrataxema, co conseguinte· estrondo nocturno ó fenderen os canecos, sementou o
pánico entres os madianitas, que fuxiron. E a xente quixo facer rei local a Guideón.
Disto falarémo-lo próximo día.

Xosé Chao Rego

1.- A situación ben a coñecemos:
os hebreos que entraran en Canaán
polo de-serta, foron convi vindo
pacificamente cos cananeos. Estes
asentaban na chaira, adicados á
agricultura mentres que os hebreos
andaban palas montañas pastoreando o rabaño. Pouco a pouco ós
hebreos -xa formando o pobo de
Israel- falles devecendo convertérense en labregos e foron ocupando
a chaira; ás veces de xeito pacífico,
outras mediante pelexas. Neste
caso contra unha tribo tamén nómada: os madianitas, antigos amigos
dos hebreos.
2.- O número de soldados é moi
avultado. Tampouco non eran soldados, senón xente do pobo armada
moi rudimentariamente, porque nin
guerras eran: liortas de pequena
escala. A diminución progresiva na
selección dos combatentes obedece
a un dobre motivo: un, d tipo
pragmático, realizar unha razzia ou
incursión rápida e nocturna con
pouca xente pero ben adestrada. O
segundo motivo é teolóxico: recoñecer que a victoria non era de Guideón, senón de lavé.
3.- Certamente que na revelación
de quen é Deus vaise dando unha
progresión moi singular: dende o
deus guerreiro ata o Pai de Xesús
Cristo hai unha gran distancia.
lavé, un deus singular dun pobo
concreto, vai ir senda revelado
coma o Deus do Universo.Con todo
fariamos mal en desprezar toda a
humanización que se fai de lavé na
Biblia. Trátase dun deus tenro, ,
garimoso, anque demasiado indentificado, aínda, cos intereses dun
pobo concreto.
4.- Sorprendente xeito de s~leccio
nar. Os que beben sen perder
tempo, sen se axeonllaren na beira
do regato, serán os guerreiros máis
rápidos. O importante é subliñar
que, debido ó pequeno número ~e
combatentes, e para que estes non
presuman da victoria, esta correspóndelle a lavé.
l~HIA
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CARTAS

Carta aberta ós 3:migos e lectores de "Irimia"
Benqueridos amigos, un saúdo agarimoso desde Vallecas:
Coido que esta é unha carta necesaria
debida . Debida coma agradecemento
polo agarimo que me tedes manifestado
tantos amigos, particularmente nos últimos días. Necesaria para aclarar varias·
cousas, pois a confusión, mesmo en cousas . moi sinxelas coma este caso, pode
medrar ata se converter
nun nó que -:n.o n hai
quen o desfaga.
No último número
da revista p oñiades
unha páxina feí ta con
agarimo e humor, que
eu acollín dJ;l ¡nesm a
maneira : "Váisenos o
Tori". O que máis me
gustou foi unha foto
miña coa Biblia erguida
por riba da· cabeza e o
pé de foto : "Este libro
tráco de cabeza".
Tamén vo agradezo
qu des de a información obre a "xornada cul tural'.' que se
fixo en Xove sobre "A nova lgrexa galega", con ocasión da miña ausencia desa
parroquia; moitos enteraríanse por esa
canle, o que é unha satisfacción para os
que organizaron tal xornada e para min
mesmo.
Pero a páxina podía prestarse a confusión, por varias razó n s_. X a polo
mesmo título. Podía prestarse, e prest9u- .
se, á mala interpretación de que eu me ía
desta lgrexa, ou do exercicio do meu
ministerio, ou .. . á Cochinchina; ó primeiro tamén poderían prestarse as palabras
sarcásticas do bispo integrista, moµ. señor
Lefevbre; que en paz estea. Pero non é
así. Atópome moi a gusto de cura e co
traballo que fago, aínda que moitas cousa non exan como me gustarían, nin a
miña lgrexa tampouco; e, as veces, ese
traballo se me· faga moi costento e eu me
vexa moi contradictorio . Xa dixen na
miña despedida das parroquias de Xove,
A ~egueira e Penas Agudas (na Mariña
lugue a) que non eta un "adeus", senón
un "ata logo"; aínda que o alcance desa
ata logo" non estivese na miña man,
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podía ser ta.rl só .un ata logo por un ano e
reintegrarme ó cabo á parroquia, ou unha
despedida definitiva .dela, aínda que
seguisemo s 'véndonos e tratándonos
como amigos (alí quedaron as . miñas
cousas).
·
Eu voume tan só por un· ano para
facer en M~drid algo importante, pero
que a maioría non saberán o que é: o

"Ano Pradosiano" . Trátase dun ano de
formación no carisma ou espiritualidade
da "Asociación de Sacerdotes do Prado",
na que estou desde hai anos con outros
amigos coñecidos en "Irimia'-' como Xosé
Antonio Miguélez, ou Manolo Rodicio,
que anda desde hai un _par de anos entre
os pobres do Ecuador. Esta é unha asociación de curas que, insertos nas súas
lgrexas diocesanas , queren vivir a súa
vocación saéerdotal cun particular compromiso de seguimento de Xesús Cristo e
de atención ós pobres e á súa realidade,
para serlles máis útiles na evanxelización; coidan tamén a vida de equipo, da
que andamos habitualmente ben -escasos
os curas.
Esta asociación foi fundada por un
cura francés no século pasado: Antonio
Chevrier ( 1826-1879) , que .traballou
toda a súa vida no barrio da Guillótiere,
na bisbarra obreira da cidade francesa
de Lyon. Hoxe está espallada por moito s p aí se s do mundo ; sobre· todo en
Europa, pero tamén en América, África
e As ia. Os curas do Prado sempre se
caracterizaron polo seu compromüm coa

•

realidade dos pobres e dos obreiros, e
por unha intensa.espiritualidade baseada
no estudio de Evanx:eo e na oración,
sempre aten,ta á realidade,- Desde as
súas limitacións e cativezas, tentan
desde hai anos ser fieis os espírito do
seu fundador-, q-ue escribiu o que f'oi
descubrindo nun libro: O Sacerdote
segundo o Evanxeo ou o Verdadeiro
Discípulo do Noso
Señor Xesús Cristo.
Del dixo o popular
bispo Pedro Casaldá·1iga que Antón Chevrier "é ese verdadeiro
discípulo ... Fíxose
pobre para evanxelizar ós pobres, e com.partiu con el~s a condición dunha vida
desposuíd_a ... Apaixonouse por Xes.ús
Cristo e por Xesús
Cristo apaixonouse
p9los Pobres". Por
esta opción pastoral
polos pobres e a clase obreira, a Casaldáliga parécelle Antón Chevrier, .con
razón , UI). exemplo de cura máis
"actual" que o do Santo Cura de Ars,
contemporáneo seu, aínda que este estea
xa canonizado hai rnoitos anos e o P.
Chevrier sexa "só" Beato.
'Desde--que coñe~ín isto, fun coidando
que o conipromiso que quería ter con
Galicia e cos pobres podía verse afiuzado
desde a realidade <leste grupo. E así o
sigo considerando hoxe, por iso me atopo
moi a gosto con el. Este ano será para
. min unha ocasión de afondar nunha espi.,.
ritualidade que considero moi ,boa e .
aprender a ser un ·pouco máis "discípulo
de Xesús Cristo" nos ineus feítos e nas
miñas raíces máis fondas, como quería
para os cregos o P. Chevrier, "para facerse máis útil para os pobres".
Non é por casualidade que vaia vivir
con outros tres compañeiros da Asociación nun pisiño cativo de Vallecas, no
arrabalde de Madrid, onde hai unha meirande proximidade á realidade do.s marxinado s. Tod.os deixamos o traballo que
estabarhos a facer con· ilusión nos ~

,

E:) nosos lugares de orixe, para compartir e estudiar xuntos este ano. Non
irnos conseguir outro título · académico
que o de aspir~tes a ser un pouco mellor
discípulos de Xesús Cristo.
Finalmente, quero dicirvos que é
. certo que barallei seriamente a posibili-

dade de irme uns anos a traballar nun
país sudamericano, entre os pobres; pero
os amigos fóronme insistindo tanto no
que ternos que facer nestes momentos en
Galicia os que· andamos na procura
dunha nova Igrexa verdadeiramente
galega, comprometida coa realidade do

seu pobo, que xa case desistín daquela
idea; aínda que sigo disposto e quero ser
dócil ó camiño do Espírito, que fala pola
xente, por vós, e sobre todo polos máis
pobres.
Victorino Pérez Prieto

Sobre ~ páxina de Tori
Benqueridos amigos e amigas de Irimia:
Teño <liante de min a páxina de
"Actualidade" ·da revista
440 titulada
"V aise o noso Tori".
Non sei quen foi o autor, pero pare- ·
ceume de tí:ffi mal gusto (por non utilizar
. outros adxectivos) que non podo deixar ·
pasa-la ocasión sen expresarllelo ós máis
directamente responsables da súa publicación.
O meu des gusto (confirmado polo
sentir e a opinión de varias persoa'S e
comunida~es cristiás coas que casualmente a comentamos). ten varios motivos:

nº

l.~ O *ular é aqibigüo e ata adulterador

da realidade: Case que parece da-la
' sensación de que se busca crea-la
imaxe do Tori "perseguido". Tori pon
se vai; só marcha uns meses para
Madrid, a participar no Ano de Formación que a Asociación rlo :pr~do
aconsella realizar ós curas que a ela
p~rtencen.

A súa marcha, temporal xa que logo,
non é obrigada (nin polo tanto dictada

por r.linguén, como parecería querer
Lerebvre e Gea representándoos ... Nin
indica-la ilustración da dereita); a súa
nós somos tan "bos"(as cousas irían
marcha foi demandada simplemente
seguramente doutro xeito se así fose),
ppr el mesmo e concedida a quen pernin eles, se cadra, son tan ruíns (ou
tence conceder na actual estructura
alomenos non somos nós quen para
facer ese xuízo).
eclesial.
· Fronte·a uns medios de comunicación
Pá~inas coma ·e sta crean conflicto
xeralmente tan adictos á manipula- · innecesario nunha Igrexa xa ben chea
ción informativa, 'I rimia deberá destade conflictos reais e de non <loada solucar, paréceme, por ser unhaz 'v oz ben
ción. Non levan máis que a xerar receos
apegada á verdade.
e a alonxar de Irimia ós sectores máis
"A verdade faravos libres", di Xesús
críticos e desconfiados co noso xeito de
entende-la fe e vivila. A alonxamos uns
no Evanxeo de San Xoán (8,32) e
Paulo recórdanos que o amor "sempre . d9s outros. E este non parece se-lo
dinamismo do · amor, que no canto de
se alegra coa verdade" (1 Cor 13,6).
A fidelidade á verdade (con tódolos
distanciar e qividir, tende a acoller e a
unir (sen evitar por iso o conflicto ,
problemas epistemolóxicos e sociais
claro).
que entraña) vólvese así un bo termóPáxinas coma esta en nada axudan a
metro do amor co que andamos a
ir creando irmandade na· Igrexa; en nada
face-las cousas.
axudan á maduración dunha estructura
2.- De novo apare_cen os "bos" e os
eclesial máis comunitaria.
Unha aperta e gracias por ese cachi"malos" da película, ~un es.quema
ño de Igrexa que chamamos Irimia.
maniqueísta que necesitamos tanto ir
superando todos: os "bos" (¿eu-nós-os
Tereisa Ledo
dy Irimia?), con Tori coma estandarte
Romariz-Abadín-Lugo.
e a Biblia á·cabeza, e os "malos", con
f

Aclarando a marcha de Victorino
A Tori, a quen queremos moito .e
quixémolo despedir -ata logo- con
humor. Por iso botamos man dun par
' de chistes improvisados e dunha figura
-mons. Lefébrve- que, por patética,
, resulta simpática, sen ánimo de ofen:der a ninguén.
Seguro que o chiste era malo. A súa
misa está na expresión do fotografado e
no contraste entre a Igrexa que soña un e
a que soña o outro. Citamos un bispo.
¿A cal dos dous soños se achega máis?
~en,

Coa Irimia de agora hai o ·problema de que é un producto confesante,
pero leigo, feita por leigos. Por iso ás
veces movémonos con claves humorísticas e desmitificadoras. Fuximos moi
a propósito de calquera dramatismo.
Non consideramos que o dramatismo e
o transcendentalismo sexa mellor vehículo da verdade e do amor, có humor
e, mesmo, a ironía.
Por iso, ás veces, non calculamos
ahondo os equilibrios e sutilezas nece-

sarias e habituais para falar dos conflictos e desencontros que hai na Igrexa.
Que perdoen os ofendidos e ofendidas pola nosa secular brutalidade.
Recoñecemos que neste caso non
demos acertado, pero o noso erro -confesado-, non nos parece merecente
dunha innecesaria dramatización. Así o
ve o mesmo Victorino.
A Redacción.
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Citos da auga (4)
A pan e auga
A pan e auga quere dicir "sen outro
alimento que pan e auga". Comunmenté
aplicase ós xaxúns por promesa ou castigo. Ofrecínme a pan e auga la San
Andrés de Teixido.' !Quixera, bendito
santo, !me deses Logo marido. En Caritel,
que cae lonxe de Teixido, cantan así !\(ove
días levo andando, /nove noites que non
durmo, !pra chegar ó San Andrés, /que
está no cabo do ·mundo; e cóntanme as
vellas que de mozas fan a pan e auga que
pedían polo camiño.
Claro coma auga dise do que é transparente, clarísim~, evidente, do que non
·precisa explicación; pódese aplicar ó
carácter da xente. Eu son clara coma a
auga, !nacín na fonte sen lodo; !eu son
boa para o mundo le o mundo éme falso
en todo.
Darse tanto por alguén coma a auga
da bogada que vai polo río abaixo é
amo ar indiferencia e desinterese por
a lguén e os problemas que poida ter.
aseme tanto por ti !como a auga da
bogada, !que vai poi-o río abaixo; /para
.
riba non vén nada.
Non pelar na primeira auga, paréce-

"Se Mahoma non vai a
montaña, a montQ.ña vai a
Mahoma". Esta imaxe de
Xoán Paulo II, que xa non se
pode anicar para bica-la terra
croata; e teñen que lla
achegaren nunha cunea,
resulta patética. Resulta
emocionante a forza de
vontade deste Papa. Ferido de
morte pola enfermidade. Que
o Vaticano insiste en que non
pasa nada soamente nos fai
lembrar este refrán romano:
"Os papas poden morrer, pero
non enfermar". Contrasta esta
táctica ecretista coa
franqueza coa que o
presidente de Francia,
Fran9ois Mitterrand afronta a
úa morte, próxima. Ambos
enfermo teñen a me ma
fortaleza: morreren de pé,
coma a árbores.

me a min que é ser asunto que non se.
resolve á primeira e alude ós pitos,
capóns e galiñas que non dan a pluma
más que con auga fervendo. ,
Poñe-.lo pé na auga clara é ser persoa de vida honrada, coa que podemos
contar porque respon9.e. As mociñas de
Lubeira !ninguén lles ten que decer;
/poñen o pé na auga clara !que astra o
rei llo pode ver.
Non se lavará con toda a auga do
río dise do que non pode rehabilitarse nin
recobra-lo creto perdido.
Quere-lo sol na porta e a auga na
horta é .ser persoa comenenciuda que
quere tódalas avantaxes e ningún inconveniente. "Ti quére-lo sol na porta e a
auga n4 harta".
Non dar unha sede de auga é ser
persoa, tacaña. En cambio, Non ter Uf!ha
sede de auga é vivir na extrema pobreza.
Aínda que os ·lectores de Irimia non
se animan a explicar aquí o que .eu non
sei, sigo preguntando c~a . esperanza de
que alguén nos explique a todos que é o
que significa o dit9 Non ser lavada con
auga do río.

O CANTAR DO IRIMEGO
1. ¡Que hai de ti -ai, ti- Haití
illa pobre, a túa xente
a máis miserenta e triste
de todo ese Continente.
2. Onte fuches masacrada
por un cruel dictador:
foi papá Doc Chevalier:
hoxe non che vai. mellor.
r
3. Nas primeiras eleccións
da historia o pobo pide
que o gobeme un relixioso:
Jean-Bertrand Aristide.
4. Aristide esperanzas
sementou para a nación
no nome da teoloxía
que din da liberación.
5. A este_ex-frade salesiano
que aínda segue sendo cura
botárono os militares
deixando ó pobo en tristura.
6. Van aló máis de tres anos
e o presidente no exilio
vai ós. Estados Unidos
pedindo axuda e auxilio.
7. Cón atraso in~xplicable
o Tío Sam intervén:
¿é amor á democracia
ou será que lle convén?
8. Hai xomalistas que acusan
e con moita mágoa o digo
que o gobemo de Aristide
tampouco foi limpo trigo.
9. Algúns din que o que lembran
de varias actuacións del
non é un gobemo fecnndo
serrón vinganza cruel.
1O. Paret:e que o Capital
argalla esta gran aldraxe
pra que este home dos pobres
teña unha mala imaxe.
11. Os que a Aristide coñecen
falan del con emoción:
pequeno home, xigante
de cabeza e corazón.
12. Queren o seu desprestixio
mentres Tío Sam decide
por Cuba e por Haití,
pois é dono do Caribe.

