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ENTRAR NO OUTONO ·

-EDITORIAL

O TRASNO
Daniel López Muñoz

Cavilacións outonizas
Os poetas cantaron a primavera, que din que o sangue altera, e precisamente por iso estase convertendo
nunha estación ambivalente: de vida, por suposto, pero
tamén tempo no que as enfermidades e mesmo a
morte roldan ós que non resisten o embate tan vizoso
dunha natureza que rebenta.
O outono é outra cousa, tamén ter:npo de cambio
que afecta, como a primavera, á estabilidade psíquica
dalgunhas persoas. Estación romántica na que a caída
da folla evoca o solpor ·da existencia e mesmo a morte.
Pero foi un parente pobre, porque nas rexións europeas
setentrionais só .había dúas estacións -inverno e veráne logo, engadíuselle-la primavera. Vai gañando terreo
na apreciación pública e a súa forza simbólica é gran- •
de.
Dende o aspecto máis visible', é o tempo en q~e
principia un ano -o académico-, que pon en marcha
moitos esforzos. Pero tamén dá comezo o curso do
labrego: é a hora dalgunhas sementeiras e ·da medra
dos froitos no seo da terra.
O antropólogo Manuel Mandianes Castro considera
que os galegas. ternos unha percepción do tempo en
dúas metades de acordo cos períqdos anuais da serpe;
unha primeira, que iría de outubro a finais de abril,
dominada pola referencia ó cocho, animal oculto debaixo do lar: tempo ctónico ou telúrico, é dici~, da serpe
oculta no seo da terra. A segunda metade é o tempo
das colleitas, cando o réptil reaparece na superficie e o
traballo se realiza ó aire libre.
En efecto, af vén san Martiño coa mata do porco. E
aí veñen as ánimas -tamén elas ocultas e amparadas
no luscofusco outonizo-, gozando de todo un mes no
que tamén fai presencia unha festa familiar de raizame
funeraria: o magosto.
Estamos na estación da intimidade, pasado o tempo
no que se viviu cara a fóra; a luz .do día devala e a mourén temperá das tardes convida a unha vida domé.stica
que vai ter un cume supremo coa morte do mesmo
outono no intre de entrarmos na invernía: o Nadal.
Nin frío nin quente, a morneza do outono convida á
serenidade, e a caída das douradas follas e mailo
espectáculo das árbores espidas, que pregoan unha
terceira idade da natureza e dos mortais, estimulan a
unha aprendizaxe para o serán humano.
Outono é un tempo de advento, de ir sementando a
esperanza de Alguén que está a vir, de Algures a on~e
ternos que marchar. É o tempo en que os cristiáns pregan ó ceo que caia o orballo e que as nubes se descompoñan e fagan chover ó Xusto.
Debería se-lo Mes de María; no ventre venturoso
dunha Virxe escolleita vai xerahdo unha Nova Humanidade, unha criatura nova que non pode vir senón polo
prezo da morte do home vello. Tamén , á Humanidade
lle caen as follas. Pero volverán as esturas andoriñas
anunciando unha nova primavera.

Realmente.intolerable
Estaban todos alí escoitando a El-Rei das Españas na
Asemblea do Fondo Monetario
Internacional e Banco Mundial.
Arrepeiteados, ben perfumados,
engominados e impecables,
mentres pensaban s~cretamente
nos seus contratos millonarios
blindados e no paso seguinte no.
devecido ascenso no escalafón.
E niso que dous tipos estraños, con pintas de montaiíeiros
curtidos, empezan a gabear por
aquelas estructuras metálicas
da sala de congresos. E velaí
que os polis encargados da
segmidade non os dan cachado,
que agatuñan mesmamente
coma arañas, ment:res os xefes
de seguridade, pampos de todo,
miraban para eles con pavor,
convencidos de que cada
~edio metro de avance daqu~
les _tolos, implicaba unha alancada na perda do adorado postiño de libre designación. ·
Contemplaban os donos do
mundo, demudados, violáceas
as fazulas, os move.rpentos
daqueles quixotes montañeiros, ignorantes aínda d~ que se
trataba de dous militantes de
Greenpeace. Eles, tesos homes
de finanzas, tan convencidos
do irremediable que resulta
esto de que o planeta avance.
cara a un colapso ecolóxico . .
"Intolerable, Intolerable, esta
ousadía" pensaban a coro ...
mentres aqueles rapaces utópicos, desafiaban . ós francotiradores que protexen o sistema e

despregaban ~ súa pancarta:
WORD BANK: NO $ FOR
OZONE DESTRUCTION.
(Banco mun.dial: nin cadela
para a capa de Ozono).
Intolerable, seguían pensando a coro, pero máis forte,
eles, santiños, que os días
anteriores declararan a solidariedade económica coma pecado nefando, e subiran ós altares o máis egoísta dos liberalismos, esa fórmula máxica de
búscate la vida tío, dita con
palabras difíciles de sabios
banqueiros, que máis vale que
a xente non entenda o que
dicimos. Eles, tan sensibles,
que aproveitando o momento
de crise da esquerda, santifican coma verdades científicas
o despido libre, os salarios de
miseria, a supresión dos servicios públicos de sanidade,
educación, protección social.
Intolerable, berraban en
silencio, cando Peter Monis e
Jhon Mead, empezaron .a esparexer desde as alturas falsos
billetes de dólar rna foto de
Frankenstein. · T~r que .aturar
ese espectáculo deplorable,
eles que con tanta eficaCia, nos
anos oitt:>nta, espremeron ós
países pobres co asunto da
. débeda, conseguiron transferir
enormes recursos dende o sur
ó norte e_lioran unha guerra
non declarada contra os pobres
do mundo.
Pobre xente, o que tal tivo
que aturar. ¡Intolerable!.
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

O Arcebispo que virá
ase parece un pequeno
insulto poñemos a falar do ·
arcebispo que virá para
Santiago de Galicia -¡sabe Deus
cando!-, ó tempo que en Madrid se
está celebrando a asemb_lea do
Fondo Monetario Internacional e
. do Banco Mundial, no 50 aniversarío da fundación destas institucións. Estase a xogar coa pobreza e
incluso coa miseria d€ millóns e
millóns de persoas, ¡e nós parámonos a soñar cun arcebispo !
Igualmente case parece outro
non menos insulto poñernos a
falar do arcebispo que yirá para
Santiago de Galicia -¡sabe Deus
cando!-, ó tempo que os inculpados polo caso "Nécora" seguirán
de contado comendo boas panzadas de nécoras, e centos e miles
dos nosos mozos e mozas arruinarán as súas vidas no consumo da
droga. ¿Que vale, a par disto, o
nome dun arcebispo?

C

fi~ador,

un Espírito defensor dos
pobres, .un Espírito de irmandade,
un Espírito que cohesione en esperanza de futuro a ~n pobo fráxil
como é o noso.
'· Non vale resignarse
É difícil que os crentes normais poidamos influír algo na
elección dos nosos bispos. , E is to

O que vale un arcebispo
Non é igual ter un _arcebispo
que crea a fondo en Deus e na
xente ca ter un arcebispo frío e distante de Deus e da xente. Non é
igual ter un arcebispo entregado ós
intereses dos pobres ca ter un arcebispo entregado ós intereses dos
ricos. Non é igual ter un arcebispo
que respecte a presencia do Espírito de Deus alí onde gratuitamente
apareza ca ter un arcebispo apegado a unha única maneira de entende-ias cousas da fe: Non é igual ter
un arcebispo amante da cultura de
GaliQia ca ter un arcebispo que
mire con sospeita todo o relacionado coa nosa identidade galega.
E poderá o lector seguir
poñendo comparanzas similares.
·Un arcebispo pode axudar moito a
que colla forza de Espírito unha
Igrexa amortuxada como é a nosa
en Galicia. E o que en definitiva
Galicia lle pide á súa Igrexa é que
aporte algo do Espírito que no seu
día animoú a Xesús de Nazaré: un
Espírito valente, un Espírito paci-

non é andar con espírito de Cristo.
Na Igrexa hai visións e intereses
que non sempre responde ó que
Xesús quería. Na Igrexa hai moito
afán por controlar desde arriba a
elección de bispos. Con todo,
tamén é certo que alí onde hai
unhas comunid~des cristiás preocupadas, activas e constantes,
pódense facer cousas importantes
que fan cambia-las previsións.
Non ~ale resignarse, cómpre loitar.
Por iso desde esta p~xina de
Irimia, e aínda desde toda a revista, invitamos ós lectores cristiáns a
que non durma.n o sono da desilusión cara ás cousas da Igrexa,
senón a que se mobilicen como
poidan; cada un desde o noso
recanto xeográfico e desde as
nosas posibilidades podemos facer
oí-la voz do pobo de Deus que
debe ter algo que dieir na elección
dos seus bispos.

Todos cegos pobres de pedir
Domingo 30 do tempo ordinario
Me 10, 46-52 - 23 de outubro.
- O cego pobre de pedir, do que hoxe fala o
Evanxeo, pode estar moi ben representado nos
nosos tempos polos millóns de persoas que
desde o Terceiro Mundo se· achegan ás portas
do Primeiro Mundo reclamando xustiza e sanidade.
.- Pero non estaría ben pensar que só eses
sos os pobres, anque eses o sexan especialmente. Todos pertencemos á condición de pobres
cegos de pedir. Que somos tales demóstranolo o
feito de que vexamos ás persoas de que falabamos antes, e vivamos tan tranquilos. Moitos
somos pobres e cegos de corazón e de solidariedade.
- Recoñece-la nosa pobreza, aeeptala con
paz, converter esa aceptación en forza que
nos eonstrúa en irmandade, eso é o que Deus
nos regala coma don e nos demanda coma
tarefa.
- Xesús é o símbolo vivo do que escoita o
berro dos pobres; acólleos, poténciaos, libéraos.
Xesús invítanos a face-lo seu camiño: todos
xuntos devolvéndonos mutuamente a esperanzas de vivir coma irmáns, a través de feitos diarios de amor solidario.
Lonxe ou preto do que Deos quere
Domingo 31 do tempo ordinario
Me 12, 28b-34 - 30 de outubro.
. - O primeiro é o amor. Sen amor non hai fe
cristiá. E o primeiro amor é o de Deus. Nese
amor eremos, ese amor recibimos, nese amor
nos criamos, con ese amor mantemos diariamente o noso amor.
- Lago vén o noso amor, coma resposta
simple e agradecida. Algo marabilloso, coma <?
amor mesmo de dous namorados. O noso amor,
cando quere ser ·cristián, acolle co mesmo e
idéntico abrazo ó Pai do ceo e ós irmáns da
terra.
- Todos sabemos moi ben cales son as cous_as na~ que o amor se manifesta vivo e real:
compartir, solidarizarse, facer coma nos as as
alegrías e mailos traballos dos outros, sobre
todo dos pequenos, pobres e pecadores.
- Por riba do amor non hai nada. O amor así
vivido é moito máis importante cás ofrendas,
cás misas, cás peregrinacións, cós rezos ... ) ca
todo. Quen anda en amor, anda preto de Deus.

l~IMIA
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrad9

¿ONDE ESTÁ A XUSTIZA? Berran nestes días en
moito s puntos de Galicia,
sobor de todo nas súas costas ... O xuízo do Caso Nécora tivo demasiada publicidade e pouca eficacia para soluciona-lo problema real do
narcotráfico ... Un tercio dos
acusados foi absolto e a meirande parte deles non vai ir á
cadea. Mentres tanto, a droga
egue a entrar polas nosas rías, agora moita heroína ... ; e ante
esta desfeita, a sociedade segue a mobilizarse e a xuntarse en
asociacións para loitar contra a droga, porque están a· vivir na
súa carne as súas secuelas, así o Salnés é a comarca con máis
enfermos de Sida.

AS
ELECCIÓNS SINDICAIS que escomezaron o quince de setembro
van durar ata o
deriadeiro día
do vindeiro ano,
e van se-las últimas que teñan
un período electoral prefixado;
despois realizaranse en cada empresa cando rematen os catro
irnos de mandato dos delegados ou me.smo ·prorrogalos, o que a
preparación dos el@ctores e dos eli:xidos vai ser máis complicada
nun país no que existen máis de doce mil empresas pequenas e
mQi poucas con máis dun delegado.

TAMÉN
FOXEN
ALGUNHAS DAS
EMPRESAS MÁIS
TRADICIONAIS da
nosa economía. Primeiro foi a Corporación Noroeste e moitas
outras empresas que
. Lán a deixar ó no o país sen estructura empresarial ... Despois
f'oi Uni n eno a, que e tá endo engulida por outra empresa
sila n Madrid, co escándalo de que a compañía galega está a ser
favo r ida p la Xunt con grande axuda coma o plan Mega de
el trifi a i n rural, e p~.ra colmo, outra entidade con fortes raí. s gal ga , o Banco Sim ón, tamén pasa a mans portuguesas.

UNHA CAMPAÑA DE SAÚDEE
SEXUALIDAD E
vai ter lugar nestes
meses. convocada
pola Comisión de
Muller do Consello ·
da
Xuventude
Galega. Están a
prepararse mediadores/mediadoras
en sexualidade
para montar talleres informativos polo país. Para máis 'información: teléfono 981- 56 28 05.

AGASALLA IRIMIA
¿Aínda non sabes qué regalar neste Nadal? Dá o golpe. Márcate un tantazo orixinal.
¡Déixate de perfumes! ¡Con IRl~IA non o abandonará o desodorante!

<
-w
l!HMlA

_A

Recorta e envíanos a: IRIMIA Apdo. 980- Santiago.
Quero 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 pag~) ·
Banco ou Caixa de aforros .. .. ...... .... . ............................................................................................... .......... ........... .
Domicilio da Sucursal .. ......... ... ... ....... ...... .. ......... ................................................................................................. .
Vila ou Cidade .. ... ...... ... ...... .......... ..:... ....................................... .. ................ Provincia ..........................................
Titular da cta./libreta . .. ... .......... .. .. ....... ............. ... ....... ....................... ..............·...................................................... .
Nª cta. ou libreta ..... ....................................._; ························· ···················· ·· ·······: ·······························¡····················
Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo a miña conta, os recibos que ó meu nome lles sexan presentados
o seu cobro por IRIMIA.
En ........ .... .... ... ... .... a .... ... ................. de ..................... de 199 .............. .
Atentamente
I
(1) Sinalar cun X

WOLE SOYINKA, Premio
Nobel de Literatura, non puido
asistir ó Parlamento Internacional
de Escritores que tivo lugar en
Lisboa, Capital Cultural Europea
. neste ano ... Este escritor de Nixe. ria está a sufrí-la persecución dos
militares daquel país debido ó seu
espírito. comprometido e crítico
contra as inxusticias que está a
sufrir o seu país, mesmó adulterar'Ldo con fraude al últimas eleccións e pechando ·na éadea ó verdadeiro vencedor, o demócrata·
Abiola ... Soyinka non para ata
que a liberdade sexa unha realidade en Nixeria.

ALEMAÑA celebra nestes
días eleccións presidenciais
nun clima de expectativa,
20 l -·-·············-·-··-·············-···:
xa que este Estado está a
i 16,3
15 ~ .
converterse no "motor"
i
dun capitalismo que segue
10 ·.·
· 10
a favorecer ós que xa teñen
máis
.. . Catro anos despois
5. ¡ .
da caída do Muro de Bero ~.¡
. lín, as ·diferencias sociais
1990 91 . 92 93 94· . 95
seguen a ser moi fortes~ na
Alemaña do Oeste o paro
está polo oito por cento, mentres que na outra Alemaña chega ó
quince. Sete millóns de cidadáns viven na pobreza· e un millón
non teñen vivenda ... No gráfico adxunto podemos ve-las diferencias aínda máis grand.es entre España (cor gris) e Alemaña
(cor negra) no número de parados.
25
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O CONGRESO INTERNACIONAL DA FAMILIA vai ter
lugar os días vinteseis, vintasete
e vinteoito de outubro, organizado pola Xunta e co lema: "A
Familia: Un reto cara ó futuro",
no Pazo . de Congresos de Compostela ... Hai ca~ro eixos para o
traballo: "Sociedade e familia",
"Política e lexislación relacionada ·coa familia"; "Educación e
familia" e "Saúde: Desestructuración familiar e respostas" ....

GALEUZKA foi un pacto que se firmou hai sesenta e un anos
entre Galicia, Euskadi e Catalunya para defende-los intereses
destas tres nacións. Dende aquela houbo unha corrente de solidariedade entre ámbolos dous pobos: Euskadi e Galicia, e así Castelao lembraba: "Nunca esquecín o intre no que biquei a Árbore de .
Gernika ..." ródolos anos hai unha xuntanza de escritores coa
mesma teima: estudia-los problemas das súas literaturas e que ten
lugar en Vitoria na de.r:rnd~ira semana deste mes. Na fot9grafía
unha escultura de Chillida, do que ~e vai facer unha exposición
en Compostela, que xa conta con algunha obra súa.
·O FANATISMO SEGUE
A FACER ESTRAGOS,
sobor de todo nos países
islámicos. O cantante de
"rai" arxelino Ch.eb Hasni
foi asasinado e a escritora
Talisma Nasr~n tivo· que
fuxir do seu país, Bangladesh; mentres tanto o cantante Matub, da etnia dos bereberes, está secuestrado en
Alxeria. Os bereberes sofren
a marxinación da súa cultura
e lingua en tódolos países do
Magreb. Son doce sécul'9s de
costas á lingua árabe, dun
. corenta por cento da súa
. poboación .que se sente afincada no tamazight. .. Na fotografía o cantante Hasni, asasinado polos integristas.
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CAMPO

O Parque Natural
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LIBROS
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27891 CERVO (Lugo)
·Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04 .

O CASTRO DE SAMOEDO
15168 Sada (A Coruña)
. Teléf.: 981 - 62 09 37
Fax:
981 - 62 38 04
Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88
Provenza, 274
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Zurbano, 46
2801 O MADl=11D
Teléf.: 91 - 310 48 30
Habana, 20
32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 o~ 26
Fax:
988 - 37 09 28
'Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax:
981-353716
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

O mosteiro de Caaveiro, situado no corazón das fraguas, agarda á restauración que o converta no grande centro de recepción dos visitantes

proposta de declaración das Fragas do
Eume coma Parque
Natural ten xerado non pouca
polémica e, máis en concreto,
oposición. Nas reflexións que
seguen .queremos d~ixar patente a nosa posición q respecto
dese tema.

A

O valor das fragas
As · fragas do Eume teñen
un extraordinario valor natural
e cultural Nun país coma o
noso -Galicia- onde a longa
historia de presencia humana
que é típica de todo o Atlántico
europeo levou a unha defor~s
tación antiga que eliminou os
bosques naturais e onde, por
tanto, ternos moi poucos bosques autóctonos, os ·poucos que
nos quedan teñen unha enorme
importancia: son o reflexo de
como era antigamente o noso
país, · son refuxio de moitas
especies en perigo .de extin-

ción, son un símbolo de identidade coa nosa Terra . .Son, ademais, lugares de enorme beleza.
Responsabilidade colectiva
Conserva-las fragas do
Eume é pois responsabilidade
de todos. Pero esta responsabili dade tórnase eri urxencia
.ante a comprobación de que
estes bo.sques marabillo.sos
están sendo destr~~dos a un
ritmo vertixinoso, por mor da
introducción de eucaliptos,
pola apertura de pis tas sen
sentido, por actuacións municipais e privadas irresponsablés.
A COI?-Servación e protec'ción das Fragas do Eume esixe
a redacción dun documento
que a planifique, o Plan. de
Ordenación dos Recursos
N aturais das Fragas do Eume.
Este documento, sen embargo,
naceu rodeado pola polémica,

J

das Fragas do Eume
en parte polos seus propios
defectos:
* O documento non con- ·
templa unha política de compensacións ós propietarios
das Fragas.
* O documento non contempla un plan de desenvolvemento económico para
unha comarca de vocación
agro-gandeira que estivo historicamente ·abandonada da
preocupación dos poderes
públicos.
Entrar en diálogo

Estes defectos son moi
graves e deben de ser subsanados pola vía da negociación
entre a administración da
Xunta de Galicia e· os afectados. Señ e-1J1bargo, non son
motivo suficiente como para
opoñerse á creación dun Parque Natural, senón que deben
ser un a'cicate para esixir
como deben se-las características .deste Parque. O futurn
Parque Natural debe de ser

negociado entre todos, e non
ten sentido opoñerse sen máis
ó mesmo, porque esa postura
é tirar pedras ~obre o propio
tellado, é opoñerse a algo que
pode ser un instrumento
extraordinario para o progreso da zona e dos que nela
viven.
Efectivamente, un Parque
Natural é, en si mesmo, un
foco potencial de desenvolvemento económico. O Parque
vai atraer visitantes, que
deben deixar diñeiro na zona
que beneficie os seus habitantes, en forma de postos d@
traballo en vixilancia, información ó público, construc-.
ción de infraestructuras,
venda directa de productos
agrarios e artesanai~, consumo no sector servicios, etc. O
Par9ue Natural sería tamén
un argumento p~a conseguir
investimentos económicos
nunha zona que ata o de
agora non foi merecente de
atención.

,1

Que traia beneficios

Os Parques Naturais teñen
atraído recursos económicos a
comarcas pouco atendidas en
Europa, e teñ~n sido unha
fonte importantísima de recursos en moitos países de todo o
mundo. Por tanto, os Parques
N aturais non só non son prexudiciais senón que póden ser
extraordinariamente positivos.
Por iso, non ten sentido
opoñerse a que se faga un Pa,r-_
que Natural nas Fragas do
Eume. O que haberá que facer
é negociar, entre os propietarios das fragas, os habitantes
da comarca, e a Xunta de
Galicia, para deixar claro que
ten que haber, antes de nada,
.unha política de compensacións económicas polas limitacións que poidan establecerse nos usos do territorio. E
para que os beneficios do .establecemento do Parque redunden, antes de ninguén, nos
habitantes da zona.

Por Carlos Vales
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Vinte anos de experil~

ENTREVISTA

un anterior número de Irimiafaciamos unha pequena e
simbólica homenaxe a un amigo que se vai por pouco
tempo: o cura de Romariz, colaborador e auténtico
impulsador na sombra, nos seus primeiros tempos, desta revista. A Xosé non lle van as grandes homenaxes pero si a conversa
calma e tranquila sobre a vida. A súa sensibilidade é o seu
mellor regalo e o noso mellor brinde. Comprobade, se non,
cómo logo de vinte anos nesa Montaña que cantara. Noriega
Varela, ten moito que comunicar: porque soubo le-la vida e
escoitar ós humildes. E igual que o poeta de Mondoñedo, Xosé
Antón Miguélez Días, lucense de 48 anos formado en Barcelona, tamén poeta e escritor, vaise agradecido e namorado dunhas parroquias nas que, segundo di, gustaríalle morrer...

N

- Xosé, resulta sorprendente comproba-lo profundo agarimo co que
sempre falas das xentes das túas parroquias da Montaña ¿Pero que é o que
teñen? ¿Non hai nelas malicia coma en
todas par.tes?
- Como din por aquí en todas partes
hai can descalzos e toda a terra é país,
pero en xeral esta xente da montaña é
moi boa. Son verdadeiras na súa humanidade: o mal e o ben aparece sen trampas.
on moi acolledoras: desde hai quince
anos v ñen tódolos .ano grupos do País
Vas o facer campo de traballo e non
cansdn d p ndcr r a capacidade de acÓ11 ic.la das x nt s de Ab dín. Son moi agra-

Na última Asemblea de amigos de Encrucillada, Xosé Antón falou de nacionalismo e lgrexa.

decidas. Son resistentes coma o gando
oeibo que se cría nos seus montes. Son
afectuosos. Son críticos e intelixentes.
Son moi pacientes. Son ledos e amigos
das festas. E tamén son egoístas e covardes, caciqueiros e tramposos, desconfiados e individualistas. En fin, en conxunto
xente marabillosa, moi consciente das
súas faltas e por iso humilde e de fácil '
convivencia. Xente cos mellores valores
dos pobres que non desprezan a ninguén
e teñen enorme comprensión coas debihdades dos demais. Xente con gran sabedoría dos que eu aprendín moito e nunca
abondo. Xente que ten en si unha enorme
cultura, non tanto a dos libros coma(a que

"Coido que este é o único si_
tio onde as celebracións son animadas por xente do pobo. Son labra dores e labradoras ... Darío de Montouto, Henar de Labrada (na foto), Augusto de Candia, Isabel de
Cabaneiro e moitos máis ... "

dá o cultivo da convivencia milenaria e
da loita por ·sobrevivir. Unha cultura
riquísima en humanidade que nunca agradecerei abondo te-la sorte de compartir.
Xente que é unha verdadeira fonte de
auga viva para gusta-las ledicias de Deus,
son unha Biblia viva ...

- Ti que es un home de letras, con
libros publicados, confundador de
revistas galegas como Encrucillada e
Irimia, conferenciante, ¿ Cres eri serio
que aprendiches deles?
- ¡Canto! De vellos e de nenos. De
borrachos e analfabetos. Hai xente intelixentísima, moito máis ca min, e se tivesen as oportunidades para o estudio que
tiven eu daríanme a min e a moitos cen
voltas. Esa xente non parou de estudiar na
vida e por iso é moi culta ·aínda que bastan tes non saiban entender moito os
libros. Son sabias no elemental.
- Cóntanos algo deses tesouros.
- Hai que dicir que algúns deles están
ameazados pola cultura domin~nte, qµe é
cada vez máis a urbana e capitalista, pero
aínd_a perviven preciosos teso uros nese
mundo rural. Por exemplo en ser conscientes do parcial que é sempre a visión
de cada individuo. Nas xuntas veciñais ou
concellos hai veces que berran e resulta
difícil dialogar pero encontras moitísima
xente que che di "se cadra falo mal pero
a min paréceme que ... " e remata dicindo
"se falei mal non me fagades caso".
Estas expresións indican unha grandísima
cultura que xa me gustaría ter ·eu e que
estives~ máis espallada. Esa conciencia
da complexidade das perspectivas e da
limitación da linguaxe humana é a que se
popularizou.co tan sabido "Deus é bo e o

~ncia

como crego rural

demo non é malo", que rnáis que relati. vismo desconfiado indica a prudencia do
verdadeiro sabio.
Póñovos outro exemplo. Se viñan á
casa rectoral pedir algo (algún papel, ou
información ou concertar un acto litúrxi.co) era raro que non houbese un longo
preámbulo de moitos minutos nos que
·non che falaban daquelo ó que viñan:
antes saudaban, preguntaban qué tal ían
as cousas, falabamos do tempo e dos traballos e só ó final expresaban o seu.
desexo. Esta capacidade de non antepoñer a súa necesidad~ e de darlle campo a
que ti te expresases ou á novidade distinta á deles é para min síntoma dunha
grandísima cultura. Dunha cultura pacífica, aberta ós out.ros, na que o propio
ego é recatado :g.ara considera-la alteridade: unha marabilla. Por iso .nesas
parroquias de 'Abadín ou Pastoriza
nunca se principia a falar sen dar o
saúdo dos bos días ou do que corresponda ...
. En Abadín e na comarca da Corda a
xente maior sabe morrer e ten unha cultura da morte en moitos aspectos adm1rable: contan con ela, educan ós nenos a
asumila, saben acompañala e facer dela
vida ...
Non remataría se falase da amizade
ou do sentido de humor. Pero por abre- ·
viar dígoche que admiro o sentido realista da vida, a conciencia de que en todos
están presentes as paixóns básicas de
s.eguridade, de poder, de posuír, de satisfacer... Por iso cóntase moito coa capacidade de fallo e de deterioro que poden
te-las cousas e as xentes. Este realisrrio
maniféstase doutro modo na austeridade
de vida coa co.ociencia do que é necesario e do que é superfluo· >unha muller
díxome un día para agradecerme un
pequen o ·favor "que nunca lle falte nin
pan nin sal". Iso é xenial ¿quen se para a
agradece-lo sal co barato que está? Pero,
polo menos ata que chegaron os conxeladores, o sal foi un elemento imprescindible da vida. Nesas aldeas aprendín algo
que me parece que é o gran segredo da·
vida: agradecer todo, e agradece-lo máis
pequeno;

- Seica creaches fama de cura político e nacionalista... ·
·
- Apoiei ó sindicato labrego que tiña
presencia entre os veciños e que me

parecía máis honrado. Colaborei en
mobilizacións agrarias. Algunha rara vez
denunciei abusos de poder. Quizais nalgunha escasa ocasión servín de tempero
para evitar algunha cacidada. Qxalá fose
un cura político pero coido que o fun
demasiado pouco. Todos somos políticos
e o mellor é decatarnos <liso e exercelo
conscientemente para respectar _máis ás
persoas e amalas mellor. Coido que

- ¿De que estás especialmente orgulloso dentro do teu labor relixioso destes vinte anos?
- Orgulloso de nada, contento e agradecido de moito. Quizais ás veces axudei a un
trato fraterno cunhas relacións de irmáns
entre o cura e a xente que algúns expresaron
dicíndome: é unha pena que marches, xa
non ere-lo cura senón un veciño máis.

Unha moi boa parte do tempo do equipo pastoral dedícase á mocidade.

nunca se é ahondo político, como nunca
se ama demasiado. Podemos ser malos
políticos por manipuladores, caciques,
demagogos ·ou superficiais pero non por
ser políticos. Moitísimas veces, maiormen te nas primeiras eleccións, viña
xente preguntarme a quen habían votar e
sempre me neguei a darlles ningunha
receita. Por coherencia cunh<;l concepción de esquerdas coma a miña, nunca
usei os actos litúrxicos para apoiar' ningún partido concreto, cousa que si teñen
feito a miúdo, e con descaro, curas e bispos de dereitas. Dóeme non ter sido máis
político. Pero non me arrepinto de respecta-lo proceso e a liberdade de cada
persoa.

Quizais a galeguización da liturxia e
un ton ledo e comunitario en moitas das
celebracións relixiosas.
Pero coido que o máis destacable ,
(froito de todo o equipo pastoral e en boa
medida dos veciños implicados e de
Manolo Regal) é a experiencia de que en
bastantes destas parroquias hai celebracións cristiás estables animadas por xente
das parroquias os domingos que non vai o
cura.

- ¿Fai a xente de cura? ¿Din misa
por libre?
- Simplemente fan de cristiáns animado s pola fe e para coidar a fe e a
comunidade. Len ·o evanxeo, oran e=::>
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e toman comuñón que se consagrou nas eucaristías de cando está
presente o cura. E non penses que é unha
novidade: nalgunha parroquia principiou
a facerse no ano 1986 e continúa. Na
igrexa católica é unha praxe común en
América Latina, África e nalgunhas
' (nós tivemos a idea
rexións europeas
polo que nos contaron 'se que facía na
N ormandía francesa, falta de clero e cu ns
leigos ben comprometidos), pero en Galicia non se facía ata que principiou en
Abadín. Aínda hoxe coido que é o único
sitio onde estas celebracións son animadas por xente do pobo e autóctona: non
son monxas nin xente especialmente
estudiada. Son labradores e labradoras ....
Darío de Montouto, Henar de Labrada,
Augusto de Candia, Isabel de Cabaneiro
e moitos máis, no vos e maiores ... ·

- ¿Hai mulleres facendo de curas
ou presidindo o que Hes toca ós curas?
- Non fan de curas: fan de cristiáns.
Comprendo que pode resultar chocante
chegar un domingo de Ramos a unha
parroquia e ver que a comunidade fai a
bendición do ramos e a procesión presidid s p r unha muller que despois repartirá a c muñón. A altarnativa era ter a
igr xa p hada and non a i tía o cura
ou abrí la. pt u, e p r abril a porque igre-
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xa somos todos e non só o cura. Hai
unhas orientacións da Congregación
romana do Culto animando estas celebracións e tamén as respalda e anima o noso
bispo Gea, que presenciou algunha.

- E xa que falas do hispo Gea, non
parece que un home coma ti sexa moito
da súa corda, ¿como foron as relacións? ¿que opinas dos seus posicionamentos tan controvertidos?
- A comuñón na Igrexa é ~a caridade,
no amor, e iso quere dicir que non é unha
comuñón ideolóxica. Os grandes apóstolos San Bernabé e San Paulo discutiron e
non se entenderon: ¡separaráronse por
cuestión doutro santo, o ~vanxelista Marcos! Tamén con San Pedro tivo problemas Paulo, pero mantiveron a comuñón.
Se a miña fe me capacita para amar ós
inimigos ¡como non vou s er capaz de
amar a un irmán coma o bispo Gea ! Pero
iso non quere dicir que coincida con el
nos seus posicionamentos políticos ou
nalgúns pastorais ou que deba facelo por
se-lo meu hispo.
É bonita a súa aposta pola vida, que
comparto, pero iso é despois moi compli- '
cado e comprometido: a nivel de coherencia persoal, por exe:mplo, se defendela vida tamén defendera-lo idioma galego, cousa que el non fai a pesar de que se
1

compro:meteu a facelo publicamente e
que o Concil~ Vaticano II llo esixe.
Pero, sobre todo, defende-la vida como el ·
quere, implica pensar nos millóns e
millóns do Terceiro Mundo, e eu non lle
.. vexo unha ,postura coherente ou profunda
nos ~eus escritos con respecto a estes problemas e a cuestiona-la sociedade dominante.
E defende-la vida ta:mén quere dicir
respectar ós que pensan distinto ca ti,
darlles campo no xogo, admitir humildemente a discrepancia. U nha cousa é que
sexa malo blasfemar e outra que ·haxa qué
castigar penalmente a blasfemia. Unha
cousa é que sexa malo abortar e outra que
teña que estar castigado pola lei civil:
outra cousa é polo dereito da Igre:Xa
cousa que me parece incuestionable. O
meu bispo é l~vantino: está afeito á claridade mediterránea, pero aquí estamos
acostumados ás néboas atlánticas. Xesucristo para defende-la vida ofreceu e
sacrificou a súa pero non reclamou para
ninguén penas e castigos, q revés, defendeu ós inculpados coma no caso da adúltera.

Redacción

..
TERCEIRO MUNDO

Fondo Monetario Internacional ·e Banco Mundial
·50 anos de opre_sión

N

estes días estase a celebrar en
Madrid a reunión das instituc~óns
Bretton Woods (FMI, BM, GATI).
Estas institucións ultimamente 'asumen a linguaxe das ·ONGD (Organizacións Non
gobernamentais para o Desenvolvemento)
·respecto a ecodesenvolvemento, pobreza ou
participación · popular pero promoven proxectos de desenvolvemento sen participación
local, sen respecto á dignidade dos pobos e
danando gravamente o seu medio ambiente.

¿Cando e por qué nacen?
O Fondo Monetario Internácional
(FMI) e o Banco Mundial (BM) nacen en
1944 en Breton Woods (EEUU) pouco
antes de que se acabase a II Guerra Mundial. Ámbolos dous son institucións da
ONU.
O ~MI nace para evitar crisis económicas internacionais coma as que hóubo nos
anos 20 e 30. Está integrado por 170 países.
O. BM (chamado o principio Banco
Internacional para a Reconstrucción e o
Desenvolvemento) nace inicialmente para
reconstruí-las infraestructuras e as industriás
europeas destruídas pola guerra. Pero na
década dos 50 orientouse a préstamos para
.promove-lo desenvolvemento noutras zonas
do mundo. En 1960 establécese unha rama
do Banc_o', a .AID (Axuda Internacional o
Desenvolvemento) para a concesión de préstamos en condicións máis favorables. Está
integrado por 169 países.

¿Córiio funcionan?
No FMI cada país paga unha cota e ten
dereito a solicitar préstamos por varias
veces o valor da. súa cota. A ponderación do
voto está en función das súas cotas; así os
10 países máis ricos posúen o 55% dos
votos. O Director Administrativo é tradicionalmente un cidadán europe_o.
No BM a ponderación de voto tamén é
proporcional á forza económica do país
membro, así en 1992 os 5 países máis enriquetidos reunían o 43'65% dos votos. O
presidente do BM é tradicionalmente un
cidadán dos EEUU.

Balance ~estes 50 anos.
Salvo excepcións, a política levada ;:i
cabo por estas ih_stitucións contribuíu a
agranda-las difer~ncias entre o Nórte e o
Sur empobrecido.

Porque o FMI e o BM son elementos
cl;:ives na crecente débeda externa nos países
do Sur, impoñendo a estes uns "plan<?s de
·axuste" que implican a devaluación monetaria, a conxelación salarial, a liberalización
de prezos, a apertura económica a investimentos estranxeiros, os recortes dos gastos
gobernamentais en saúde e equcación; non
en defens.a, a privatización das mellores ·
empresas públicas as multinacionais, etc. E

to, en programas de saúde, educativo~, de
conservación do medio ambiente. Supervisados por ONGD' s.
Reforma do comercio internacional, de
forma que os países do Sur produzan para
eles mesmos e non de cara ó Norte. Incremento dos prezos das materias primas.
Concesión coma mínimo do 0'7% do.
PIB por parte dos países do Norte para o
desenvolvemento do Sur; debeiía estar xestionado por un organismo ~imilar ó BM
supervisado por ONGD's.
Anulación e prohibición do comercio
de armas ós países empobrecidos.

O GATT, un acordo contra o Sur
En 1944, iniciouse a formación do
Acordo Xeral sobre Aranceis e Comercio
(máis coñecido polas súas siglas en inglés,
GATT), en 1947 foi ratificado. As negociaci~ns sucesivas, chamadas Rondas, conseguit;on a reducción ou supresión de barreiras
~rancelarias_ a ce1tos intercambios.
O GATI propiCia a sub titución de cultivos tradicionais por cultivos de exportación destinados ós países do Norte. Cultivar
café, cacao ou algodón implica grande
investimentos en fertilizantes e maquinaria
que hai que importar do Norte a prezos cada
· vez maiores e pola contra, a materia prima
vale cada vez menos. En Abril de 1992 un
para saír d~sta trampa da débeda externa (é
Kg. de cacao custaba 140 pts; un ano desdicir, eterna) .máis préstamos e máis planos
pois 100 pts.'
·
de axuste.
A producción no Sur aumentou nos
Porque se destruíron as pequenas ecb-:
últimos anos, e sen embargo, os seus ingrenomías de subsistencia, reemprazándoas
sos reducíronse; pola contra EE.UU., Xapón
por monocultivos (que lle interesan ós p~
e a Unión Europea acaparaban 'en 1981 o
ses do Norte) para a exportación 'tpara
51 % do comercio mundial, a principios dos
poder obter divisas), destruíndo <lesa forma
90 xa era o 76%. Isto fai que lles sexa
ecosistemas e dando orixe á emigración dos · imposible facer fronte a un endebedamento
·p equenos agricultores cara ás cidades ou · propiciado desde o Norte. O pago da débeda
cara ó Norte. ·
de Mozambique supón o 350% do que proPorque como quen pag;:i máis -ten máis
duce.
votos, a economía do mundo decídena os
A última negociación foi a "Ronda
ricos, e polos resultados que se ven, a favor
Uruguai".
O aspecto <leste acordo que máis
.
j
dos neos.
- afecta ós paíse~ empobrecidos é a liberación
N~stes 50 anos as tremendas desigualdo comercio agropecuario. A progesiva elidades Norte-~ur aumentaron. Estes e outros
minación das medidas proteccionistas sobre
mecanismos de opn~sión son os que permiestes productos dará un empuxe maior á
agricultura industrial das grandes empresas,
ten que cada ano moffan máis de 40 millóns
en detrimento das pequenas industrias famide persoas coa f ame.
liares tradicionais. A liberalización total dos
,Alternativas mínimas para un ~undo
investimentos poñera os países dependentes
máis xusto
destas aínda máis nas mans das multinacioAnulación da débeda externa ou connais.
versión da débeda en fondos de investimenXesús Ál varo Arceo Beiroa
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OPINIÓN

POLÍTICA

GALEG03:
''Miniñas da
Cruña, falade
galego ...."

800.000 millóns
· para o 95

Por Mariano Guizán

A

.s da Coruña e Betanzos; ás de Lugo e Mon-

doñedo; ás de Muxía e Marín; ás de Navia de ..
Suarna e Vilanova de Arousa ... .As miniñas e
miniños de calquera recuncho de Galicia tería hoxe
que dirixi-los seus versos o vello Pondal: Falade
galego. Falalo e es.cribilo.
Velaí o que, segundo teño para min, debería ter
sido -e coido que non foi-, o primeiro, o prioritario,
obxectivo da política lingüística de calquera goberno, academia, instituto, sociedade ou asociación
que teña a Galicia, ou ó seu idioma, coma razón de
ser.
E como, polo visto., nese sentido a situación non
ten mellorado como para troca-las prioridades, o dito
egue aí.
De pois, e aquí este despois non pode significar
mái adiante, senón ó mesmo tempo1 hai que procuraJa cualidade, a coherencia, no uso da 1ingua (Bate nos
miolo , case que dá ganas de chorar con vergoña
al! a, a preguiza lingüí tica ó uso, incluso das, digam , lit
ncien iada ne ta leria ).
guram nl , p n o eu, que a chave do asunto
starfa n a ptar dunha vez unha norma que faciJi t n o trán ito fluído da ideas -se é que as hai-,
dende a corredoira á vías rápidas da comunicación,
e que, ó tempo, non desconce.rten á clientela volun'tario a. ·
E ·o caso é que esas normas haber hainas.
Temo , poñamo por caso, unha normativa ortográfica que . leva anos aí servindo, coitadiña ela, tanto
para aturar , con toda dignidade, coma calq u era
outra, textos da máis varia e plural importancia,
interese e cualidade;, como de pretexto para liortas
lingüí ticas, herba ventureiras, malnacidas, coido
eu , da semente irada de fustracións políticas -mal
ano, aquel 1977, o das primeiras eleccións xerais- e
non do cultivo sereno e reflexivo de invernadoiro
especializado.
Pero, e cadra, é hora xa -e o tempo voa- de
tomala en serio, revisala e, quizabes, encarreirala, sen
complexos, ó encontro coa Lusofonía nunha delicada,
paréceme a min obra de enxeñería, na que será precio a entar ben os alicerces -os terreos de ribeira son
fraco e lamacento -, non vaia acontecer que cando
d am
hegado ó outro ladq do Miño se nos esborralle a ponte por e ta beira. ·
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ai moitas familias ·galegas que
non chegan a uns ingresos dun
millón de pesetas ó ano. O
salario mínimo está por debaixo de tal
• Por Tint.xu
cifra e hai bastantes familias que teñen que conformarse con
menos. ·Seguramente a gran maioría non sabe que cada ·unha das
aproximadamente 800,.000 familias galegas dispón dun millón
de pesetas a maiores. Bueno, dispor quen dispón delas é a administración autonómica, que contará no 95 cuns 800.000 niillóns
de pesetas de presuposto, cant~dade ~go superior á que xes?onou este ano.

H

Por iso é importante o debate dos presup.ostos, que ocupará ·
a actividade política galega ata final de ano, empezando pola ·
elaboración do proxecto pola Xunta, rem~tado neste momento,
ata a aprobación polo Parlamento. tódolos. cidadáns nos veremos dalgún xeito beneficiados por estes fondos, anque será moi
difícil que cada familia perciba directamente unha cantidade
determinada dos mesmos, fóra das cen mil que cobren os seus
ingresos da administració~ autonómica ou local (a esta van destinados unha peseta de cada vinte ·dos presupostos da Xunta) ou
aquel.as que se beneficien de becas, prestacións, sociais ou subvencións a diverso tipo de actividades.
A administración galega vai gasta-lo ano que vén uns 350
mil millóns en pagar ó persoal, o que nos atende (ou d~satende)
nas oficinas· e tamén ó que nos trata nos centros sanitarios ou
imparte ensino no sistema docente. Nesa cantidade inclúense
tamén os gastos de material, luz, teléfono, limpeza e similares
das instalacións que nos prestan os servicios citados.
A Xl.lnta fará chegar a outras institucións (públicas e privadas) uns 190 mil millóns de pesetas, para prestar outros· servicios, sobre todo para servicios educativos, s~nitarios e sociais,
ademais dos fondos xa citados para concellos e deputacións.
Por todo iso resulta moi importante que nos fixemo~ en
como se administran os nosos cartos, dentro dos servicios que
acabamos de citar, e a que se dedican os 160 mil millóns que
está previsto investir en obras novas feitas pola Xunta ou por
outras institucións ou particulares que recibirán subvencións:
estradas: portos, escolas, modernización de industrias, etc. Por
certo que as restriccións económicas fan que este apartado de
investimentos e subvencións baixe nun oito por.centono 95.
Os fondos para pagar. todo isto veñen dos impostos, unha
mínima parte dos que recada a adi;ninistración galega e, sobre
todo, dos estatais. Este diñeiro chega a través dos presupostü}
estatais, da Seguridade Social ou de fondos europeos, á parte da
débeda contratado cos bancos.
Estas magnitudes económicas xustifican unha actitude de
interese dos cidadáns pola xestións das institucións e de vixilancia cara ós que dentro delas teñen o deben de xestionar honestamente e. en beneficio de todos. Xustamente é a xestión deste
diñeiro unha das primeiras responsabilidades das novas institucións e o éxito ou o desacerto ~na mesma debe s,e-Jo crédito ou
descrédito dos gobernantes.
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Xosé Chao Rego

As árbores non son monárquicas (Xuí 9)
1

E foi Abimélec, filio de Ierubaal [o xuíz Guideón], a Xequem, onda os irmáns da súa nai, e
faloulles· a eles e a toda a casa paterna de súa
nai deste xeito: mnicide, por favor, ós oídos de _
tódolos señores de Xequem: ¿Que vos parece
mellor: que manden en vós setenta homes
-tódolos tillos de Ierubaal-, ou que mande en
vós un só home? E Lembrádevos ·que eu son
óso e carne vosa". ( 1).

---~ -.

Cidade-Estado, edificada sobre dun outeiro,

Xa quixeran facer rei a Guideón ( 8, rodeada de murallas. Un pequeno rei cananeo gobernábaa. Tal quixo ser Abimélec, tillo
22 -23 ), pero este recusou tal honor e de Guideón.
díxolles : "Será lavé quen mande
sobre vós". Pero un dos seus 70 fillo~, Abimélec, trala morte de seu pai principia
unha campaña electoral, como vemos. Mesmo argúe insistirido en que é da propia raza, anque fose froito dun matrimonio mixto, dun israelita cunha cananea.

E os ir~áns de súa nai contaron todo isto acerca del ós oídos de tódolos señores de
Xequem; e o corazón deles púxose do lado _de Abimélec, pois dixeron "é noso irmán".
4
E déronlle setenta ciclos de prata do templo de Baal-Berii, e con eles contratou Abimélec a homes miserables e falsos, que foron detrás del. (2).

1. Xequem estaba na fronteira sur
do territorio da tribo de Menaxés.
Abimélec era un dos 70 fillos do
xuíz Guideón, que, entre moitas
mulleres tiña unha concubina cananea, non israelita, que lle pariu a
Abimélec. Nese punto central de
Palestina os israelitas entran sen
enfrontarse militarmente cos cananeos, e manteñen tan boas relacións cos indíxenas que ata dispoñen dun santuario central onde se
concentrar para facer alianza.
Como os cananeos tiñan reís locais
-de cada cidade formábase un Estado-, algúns israelitas devecen por
este tipo de goberno monárquico.

3

Vaise salvar lotam, o irmán máis novo:

E chegou á ca~a de seu pai -a Ofrah- e matou a seos irmáns, tillos de Ierubaal [Guideón]: setenta homes sobre a ·mesma pedra. Pero sobreviviu lotam o filio máis novo de
Ierubaal, porque se agachara. (3) 6E xuntáronse tódolos seos señores de Xequem e ·de
Bet-Miló e foron e proclamaron rei a Abimélec onda a aciñeira da estela que hai en
.Xequem. (4).
5

Contra esa mentira debai:Xo da aciñeira sagrada, unha fábula sobre a vontade
das árbores e sobre o perigo da monarquía:

7E informaron a Iotam, e foise poñer no come do múnte .Garizim, e dispuxo a súa voz
para falar ben alto. E dixo: ''Escoitádeme, señores de Xequem, e que Deos vos escoite.
tamén a vós: 8Puxéronse en camiño as árbores para unxir un rei para elas, e dixéronlle
á oliveira: ¡reina sobre nós! 9E respondeulle-Ia oliveira: ¿E hei de renunciar eu ó meu
aceite, coque se honraron deuses e homes, para me ir abanear polas árbores". (5).
Un percorrido fai a fábula polas mello'res árbores:

ºDixéronlle entón a~ árbores á figueira: ¡ven reinar sobre nós! 11E respondéulle-Ia
figueira: ¿E vou renunciar eu á miña dozura e ós meus saborosos froitos, para me ir
abanear polas árbores? 12E dixéronlle as árbores á vide: ¡ven reinar sobre nós! 13E respondéulle-Ia vide: ¿E hei de renunciar eu ó meu viñQ, que fai poñer ledos a deuses e
homes, para me ir abanear polas árb~res?
1

¡Pero se a silveira non dá sombra -é inútil- e ademais, pincha e nela prende o
luníe con facilidade: é perigosa!

Daquela dixéronlle tódalas árbores á silveira: ¡ven reinar sobre nós! 15E díxolle-Ia silveira ás árbores: se con sinceridade me unxides para se-lo voso rei, vídevos acubillar á
~iña sombra·; pero se non é así, que saia Jume silveira que devore os cedros do Líbano.
14

Iotam tivo que fuxir e del nunca máis se soubo.
efémero, morreu de mala morte:

En cambio Abimélec,

e

rei local

Chegou Abimélec ata o forte, e preparou a Ioita contra el; achegouse ata a
mesma ,ent,rada do forte, para prenderlle Jume. 53Daquela unha muller chimpou unha
pedra de moer e fendeulle o cranio. 54E chamou axiña Abimélec polo mozo que lle
facía de escudeiro e díxolle: "Desenvaíña a túa espada, e mátame, para que non digan
de min: matouno unha muller". E traspasouno o escudeiro e morreo.
[ ••• ]
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2. A cousa pasa a ser grave e lixa
un pouco a limpa traxectoria de
Guideón, que foi ambiguo e permitiu estas circunstancias. Abimélec mesmo bota man do tesouro do
santuario de Baal-Berit (Señor da
Alianza), en Xequem, onde estaba
gardada a arca da alianza, pa·r a
pagar mercenarios que asasinen ós
seus 69 rnedio-irmáns .
3. A matanza cruel quere revestila
o infame Abimélec de carácter
ritual, de sacrificio, realizado
todos sobre unha soa pedra, especie de altar,_ que erguían os hebreos
sobre a i:iarcha par render culto.
4. Unha estela ou pedra ergueita
conmemorativa e unha aciñeira,
árbore sagrada tradicional xa mencionada noutros lugares da Biblia
(Xén 12, 6 e outros). Todo está
montado para que pareza unha
elección procedente do alto, do
mesmo Deus. Pero ...
5. O poema ou fábula é antigo e
Iotam non o inventa, pero aplícao
a este caso con moita sabedoría.
Expresa o desacordo dos nómadas
coa monarquía e leva consigo esta
lección: as árbores máis preciosas
de Palestina, boas traballadoras,
funcionan ben sen un rei. As
mellores non teñen tempo para ser
raíñas, pero só a ruín silveira -Abimélec- apeita cruelmente co labor.
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NOSOUTRAS

Por cada muller •••• hai un home
- Por cada muller forte, cansa
de ter que aparentar debilidade ...
hai un home débil, canso · de ter ·
que aparecer forte.
- Por cada muller cansa de ter/
que actuar coma unha parva ...
hai un .home agobiado por
ter que airnrentar sabelo
todo.
- Por cada muller
cansa de ser calificada
coma "femia emocional"... hai un home a
quen se lle negou o
dereito a chorar e a
ser delicado.
- Por cada muller
catalogada
coma
pouco feminint;t cando
e mpit ... hai un home
qu e ·ve obrigado a
c mpetir para que non
e dubide da súa masculinidade.
- Por cada muller
cansa de ser un obxecto
sexual. .. hai un home preocupado pola súa potencia
sexual.
- Por cada muller que se sente
atada polos seus fillos ... hai un
home a quen se lle negou o pracer
da paternidade.
- Por cada muller que non tivo
acceso a un traballo ou a un salario satisfactorio ... hai un home que
debe a umi-la responsabilidade
económica doutro ser humano.

bil. .. hai un home que non aprendeu os segredos da arte de cociñar.

hai un home que redescobre o
camiño da liberdade.

- Por cada muller que descoñece o mecanismos dun auto]Iló-

- Por cada muller que dá un
paso cara á súa propia liberación ...

(Extraído da Axenda Latinoamericana 1994)

ACTUALIDADE

Axente do P.P; fixo moita festa
cªndo o tribunal do Caso N aseiro
declarou müas as probas presentadas
· polo Xuíz instructor e absolveu ós
acusados.
A cuestión era que a acusación se
apoiaba en escoitas telefónicas que,
se ben deixaban clara a trama de
corrupción nas finanzas conservadoras, atentaban contra o dereito á int~
midade nas comunicacións telefóni. cas dos encausados.
Aquelo sentou un precedente que
hoxe se vol ve contra a sociedade en
xeral cando se apli~a ás. tramas do
narcotráfico. Resulta imposible trincar ós presuntos natcos se non e
usando ·métodos que atenten cohtra a
súa "intimidade" telefónica e financeira. Ql.!te ninguén espere atapar a
Oubiña ou Charlín enlarafuzados de
coca na cuberta dun cargueiro panameño.

CARTAS

·

Benqueridos amigos e amigas:
Na portada do nº 442 da revista
pregúntase se "¿Sobra xente ou falta
xustiza?'.'; desgraciadamente a resposta
é que falta xustiza.
Na Conferencia do Cairo, unha
vez máis, o Norte (Unión Europea,
· Norteamérica e Xapón), volveu a
manipular informativamente un acontecemento para seguir oprimindo os
pobos do Sur.
Nos países do Sur, salvo excep cións, non existe superpoboación; en
Latinoaméric.a hai na actualidade unha
implosión (descenso) demográfica,
froito das campañas dos EE.UU .
África subsahariana segue a estar moi
pouco poboada, gracias á escravitude
que durante séculos practicámo-los
~uropeos e as guerras, prüneiro de liberación e despois civís, nas que tamén
loitaron, e seguen a .loitar, con armas
do Norte. Soamente se pode falar de
superpoboación nalgúns países, sobre

todo no sureste asiático, p'r ecisamente
os que están a consegui-lo despegue
económico a base de moito traballo e
poucos salarios.
¿Por que no Sur nacen máis rapaces?
- Nos países do Sur ter un filio é
. unha garan~ía de futuro, dous · brazos
máis que poden traer diñeiro ou leña ...
e que can~o os anos pasen poderán coidar ós vellos.
- Nestes países empobrecidos a
mortandade infantil é moi alta de modo
que hai que ter 5 fillos para que che
vivan 2 ou 3.
- A p~breza xera máis rapaces, e
non ó revés, por exemplo, hai 50 ano~
en Galicia era nonnal familias con 6 ou
máis fillos, hoxe raro é o caso que
chega a 3.
¿Por que o Norte quere controla-la
demografía?
- Aírrlla que as densidades de poboación sexan moi parecidas tanto no

Norte comá no Sur, nos países enriquecidos as taxas tenden á baixa, mentres
no Sur tenden á alta, e se non hai xustiza haberá migracións, que serán moi
difíciles de conter. Como é ben sabido, ·
aínda que non apareceu ppr ningún
lado en Irimia, despois da Conferencia
os países do Norte seguen a te-lo dereito de impedir a reunificación familiar.
- Tamén un país cunha demografía
forte ten máis posibilidades de progreso,
como se pode ver no sudeste asiático.
Con estas consideracións o Váticano estivo onde tiña que estar: de lado
dos empobrecidos da terra.
É unha pena que moitos<cristiáns caesen na trampa da manipulación de información imperialista, pois, como dixeron
nun comunicado 4000 ONG's europe~, a
Conferencia foi "10 días de aborto e 10
minutos de desenvolvemento".
Fdo. Xesús Álvaro Arceo Beiroa
Ortoño (Ames-Santiago)
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Ditas da auga (5)
Hainas coma chuvias
A choiva é tan habitual no· naso
clima, que xa se toma coma referencia do
que é frecuente e abundante. Hainas ou
hainos coma as chuvias, quere dicir que
abundan, que hai moito <liso. E xa dixen
noutra ocasión que, cando un ca¿telán ,di
¡Salga el sol por dond~ quiera!, un galega di ¡Por min, que chova!, quere dicir,
xa estou afeito, non me importa.

Está mexando o de arriba interpreta
a chuvia como mexo de Deus. Lémbrese
que no XVIII poetas casteláns chamaban
a Galicia el orinal de España, como testemuña a defensa que fai o Cura de Fruíme.
Claro que_a teoloxía popular dos refráns
manifesta que Deus molla os xustos e, os
pecadores, o mesmo polos días que palas
noites.
E por iso, igual que din ledos os
nasos campesiños, cando as terras están

secas e necesitadas de auga, deixa chove r, qu~ chove ouro, ou ben, ¡O que
chove é puro! tamén din ¡Dio-la dea!,
que m~llor estaría ¡Deus a dea!
Que na aldea se considera positiva a
choiva, demóstrao o feíto de que chama
Auga do ceo a auga de chuvia, c;ando se
mantén clél{a nas coviñas das rochas onde
beben-os paxaros, e da que algúns pensan
que ten unhas virtudes especiais. .
'A choiva é algo inevitable. Can9o
chove, chove e non lle har que facer. Por .
iso en Galicia hai moitas maneiras de
expresa-la resignación ante esta eventualidade irresistible, que é unha maneira .
intelixente de calle-la causa con humor.

¡Hoxe naceu un escribán! Úsase
cando se desata un temporal de auga, frío
e vento.

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Hoxe ós irimegos quera
éontárlle-lo que fan
dous moi ilustres enfermos:
Wojtyla e Miterrand.
2. O presidente de Francia
ten na próstata un cancro
e, valente, o francés
tamén pretende ser franco .
3. Con valor inusitado
manifestándose forte
anuncia que vai morrer
e non lle ten medo á marte.
4. Non demitirá, pois el
seica está a velas vir:
non lle importa morrer,
senón deixar de existir.
5. Aínda que nolo pareza
o que di non é parvada:
·coma agnóstico el pensa
que despois da marte, nada.
6. E polo mesmo non teme
ó que haxa no alén;
dálle medo interromper
unha vida a todo tren.
7. Karol Wojtila, o papa, ,
un gran crente, abofé,
tamén se amasa valente
pois quere morrer de pé.
8. A diferencia consiste
en que desta é máis humano
o falar claro do Elíseo
có segredo vatic'ano.
9. Xa o vello refrán di
nestes irónicos termos:
os papas poden morrer,
mais nunca estar enfermos.

10. O naso respecto ó Papa
especial nesta ocasión,
e ó Presidente de Francia
a nasa admiraci.ón.
11. E en canto ó·Vaticano
p~ece unha desgracia
que prive sobre a verdade
a razón da diplomacia.
12. Pero en ámbolos dous casos .
unha actitude vital:
vivir de pé ata o extremo
pois ·se é árbore mortal.
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