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EDITORIAL

Disciplina.matrimonial ·
Hai tempo que moitos cristiáns, incluídos teólogos e
bispos, comprenderon que o divorcio é un doloroso episodio da vida humana que pode darse entre xente ~e
moita fe e de non poucas ansias de comuñón, tamén
matrimonial. Por isa viñan pregóando que, se ben o
principio da indisolubilidade do matrimonio tiña que
manterse, a praxe pastoral perante un eventual fracaso
habería de ser comprensiva e misericordiosa.
Parece que ultimamente varios bispos alemáns entre eles o famoso teólogo Walter Kasper, promovido ó
episcopado polo actual Papa-, solicitaban dos párrocos
unha praxe pastoral comprensiva; que d~ixasen, en
derradeiro termo, a resolución á conciencia do cristián
que, en tal dolorosa situación, quixer retace-la súa vida
e achegarse ·á plena participación eucarística. É unha ·
liña de tolerancia que xa abrira Paulo VI.
Pero Roma reacciona por boca doutro teólogo alemán, o cardeal Ratzinger, que funciona coma ese can
chamado Cérbero que garda os internos e non permite
saír del ós que entrasen. E así, os que padecen a infernalidade dunha ruptura matrimonial, han quedar definitivamente no abismo. O interno sempre é eterno, se non
para Deus, si para eses que no nome del talan. O pé,lpa
apoiou o dictame do Cancerbero.
En Israel o matrimonio era asunto familiar que nada
tiña que ver co templo. A lgrexa non coñeceu xurisdicción eclesiástica ningunha sobr.e os que ían casar: non
existiu matrimonio canónico practicamente ata ese
século XI no que a lgrexa quixo levar un control exhaustivo sobre a sociedade.
Sería de esperar que o sacramento do matrimonio
fose un signo de liberación e non un xustillo que oprime.
Alguén poderá afirmar que Xesús se opuxo ó divorcio, e
isa é certo. Claro que isa tamén o sabía san Paulo e a
lgrexa primitiva que sinalaban casos de excepción á lei
da indisolubilidade. E tamén o saben ps que hoxe optan
por unha disciplina eclesiástica máis liberal.
A actitude de Xesús foi liberadora e, se falou contra
o divorcio, foi porque daquela a causa era totalmente
inxusta por unilateral: soamente o home podía toma-la
decisión de divorciarse e por motivos ben triviais, e, a
muller, repudiada a termar do asunto.Xesús, evocando
a arde da creación e propugnando a estabilidade da
parella, está sinalando, coma sempre, un ideal que difícilmente se pode codificar e aplicar dun xeito xurídico
sen levar canta de cada caso concreto.
A non ser que o sábado sexa máis importante có
ser humano. Daquela non habería máis remedio que
apeitar coa opresión dunha relixión que, polo visto, pode
seguir dictando ardes e cánones coma se o Home de
Nazaré morrerse dunha gripada. Pero o certo ~ que
morreu de· marte matada por se enfrontar cunha sacrosanta lei que a el no lle pareceu, nin tan de dereito divino, nin tan lei natural como reivindican ós inquisidores
con tal de amarrar ben a arde establecida, sobre todo
en cuestións nas que anda por medio o sospeitoso
sexo.
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O TRASNO
Daniel López Muñoz

Eminentísimos ouriños
Un bo amigo de IRIMIA
predicaba un día á xente moza
poñendo unha imaxe do que
non debía se-la Igrexa. E non
tivo que remexer moito na historia, senón que lle abondou
con botar man do vixente dereito canónico e lembrar un artigo
que di algo así como que os leigos, no caso de ler durante
unha celebración¡ débeno facer
desde abaixo, sen ascender á
zona reservada ó presbítero.
Exemplar imaxe dunha idea de
Igrexa piramidal, sotaneira e
cutre.
A saída foi paternalmente
chamado á orde por unha autoridade: non debías dar máis
argumentos en contra da lgrexa
que xa o fan dabondo os medios
· de comunicación.
Esa concepción de non
meterlle rollos á xente, será ben
intencionada, pero, desde logo,.
é unha das actuais pedras de
escándalo coas que tropeza
toda persoa adulta, honesta e
intelixente que se achega á
Igrexa. É magoa que neste pontificado non se aplicase á Igrexa a mesma vara de medir que
se usou cos países do Leste de
Europa, que non esixise un na
súa casa a mesma transparencia, glasnot, que se lle pediu a
outros. Ese escoller-las tebras
da adhesión inquebrantable,
antes ca luz da cmnuñón crítica, é unha cousa, machiño, que
se pega como a peste e acada a
quep. menos se espera, prngres
incluídos.
E así pasa que hai quen

deixa de repartir IRIMIA porque non podo darlle ós fregueses unha revista que é critica
coa lgrexa, aínda que a min me
gusta. Hai quen renuncia a trasladar á comunidade un conflicto coa autoridade, 'p orque a
xente non entende estas cousas
e pode con.fundirse. E así. .. mil.
Chégase así a. curiosas
situacións de radicalismo escorado de certos .cristiáns: radicais en todo menos coa Igr~xa á
· que hai que disculpar ata as
máis groseiras actitudes inhumanas no .seu interior, para non
escandalizarás ovellas. Beeeen.
Moi ben.
A unidade é un valor, pero
é un valor máis. Unidade si,
pero ¿a custa de todo? ·Non
desde lago a custa da xustiza,
dos dereitos humanos, do anuncio do Deus gratuitamente
regalado. ¿Seica haberá, por
exemplo, 'que quedar caladiños
coma parvos cando os neoconservadores conseguen reafinnalo principio de excomuñón para
os divorciados que intentan
reface-la súa vida? Anda que.
non hai xente á que excomungar ... anda o que custa esquecela imaxe de Xoan Paulo II
dando a comuñón a Pinochet, o
Gran Torturador deste século.
Se mexan por nos, é mexo,
ten olor, color e sabor do que é.
Aínda que sexan uns ouriños
eminentísimos e reverendísimos. E non podes dicir que
chove, diante de tales evidencias dos sentidos, inciuído,
sobre todo o común.
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Manolo Regal Ledo ·

, Con p~rmiso ·

· As ap.arencias enganan

que ·semana tras semana . Os nenos son a miña vida. Coa avoa
tiven algtjns roces, pero hoxe entén.,
tivo a r~sp~J?.S.abHida~e _de .
dome bastante ben.
vos acompanar nesta ·paxma
To.ñ a: ¿Que.me toca a min? E
. de IRIMIA, ten hoxe honra de vos
¿que hai dicir .......-------poder presental:" a uns bo.s amigos
eu? Eu chámogue "duran~e non sei canto tempo me
Toña.
nos van a acompañar nesta tarefa.
"Estoulle · moi
Son todo.s eles membros dunh~
enf~rina . ·¿Non
familia que vive nunh~ ·parroquia,
ve como me
vila ou cidade cálquera de Galicia.
trema esta man? ......__ _ _ _ ____,
Chámanse Marcelo, o pai, A~elina,
Menos
mal que
a nai, Tucho,' filio de 16 anos, Sll·
·
o
meu
fillo
non me deixa. Os nenos·
via, filla de 9 anos, e Toña, a avqa,
son o de~o, pero que ninguén íne
nai de Marcelo.
.
Hes faga mal. ¿Coa nora? Coa nora
Como podedes supoñer, so~
lévome ben; vaia~ por veces bótolle
persoax.es en ,parte m.oi Teais, e en
algún rosario, q'u~ lle fai, falta pero
parte un pouco de ficción. Eles vanirnos trampeando. Non s_ei para· que
rtos axudar .a entrar nas .cousas da
me trouxeron para este-pobo, ¡co
vida con siiixeleza e realismo. Douben que estaba eu na miña casiña !
lles ·paso xa neste momento, e invf.;
¡É así a_vidai
to~os a esco"üa-las presentacións
Tucho: Teño 16 anos. Estou
que · de si mesmo eles vos queren ·
facer. Con perilliso.
·
facendo
o i-----::::;,.-----.
segundo
curs.
o
Marcelo: Teño 42 anos. Estou
e~ s ado
e o a ,.---------:.----.
de For~ación
Profesional.
Avelina. So.n
Gústame o fúto breiro_. Procebol , tamén me
do dunha aldea,
gusta candó vou
onde tra'balla· pata a 1 aldea nos '---.-.L.-----=>~---'
mos de labregos,
veráns, pásoo moi ben 'cos amigos
bastantes anos.
dalí, coa bicicleta e cos animais· e ·
Viñémonos
para este·pobo porque parecía que - bichos que Vexo. A miña irmá é tmha
repugnante~- non a dqu qujtado de
p.0derianios levar melio;r a vida
enriba de min. Cos meus pais hai de
aquí. Gústame andar, en grupos e as
todo; aínda 'antonte me aborre~eron
cousas de Xesús. Na aldea partici'. moit<:>, pero síntome ben na casa. ¿As
pabá nun grupo do Movemento
pícaras? Bo, non me fales . .
R11ral e .aquí no pobo tamén me
Silvia: Eu teño 9 anos. O meu
xunto ·cun grupo cristián que hai na
irmán é ,urt tolo. Á miña avoa quéparroquia. Eu e a muller levámonos
roa moito . Os
moi ben; os nenos dan aigo de guer - - - . - - - - ' : : = - - -.....
· meus .pais son
rra, pero van ben. A miña nai algo
moi .b os. Para o
raiante, ·anda .rnoi .~astidiada; eu
· ano que vén 'vou
quérolle moito.
face-la Primeira
. Avelina:· Pofa eu teño 38 anos.
Cómullón. Teño
· Podo dicir que son unha muller bas.
unha amiga J).a
tan té feliz. Cando casei, paseino
escola que se ..___ _ __..31.Jll-----'
mal; ·tive:r:i que me af~cer ó aire da
chama Lucía. Gústame moito ir ·
casa do meu hom~, e ,custoume. ó
xogar con éla· a coa Susaria. Tamén
·meu home qüérolle moito, anque ás
nos xuntamos para face-los deberes.
veces non cadramos na maneira de
;sen, pois unha vez presentados
ve-las causas. Vou ós grupos _c anda
estes nosos amigos, ·ata a· próxima ·
el. A ·min iso de andar en grupos
quincena. Abur.
sempre me gustcm, xa desde nena.

O

a

Domingo 32 do tempo ordinario
Me 12, 38-44 - 6 de novembro
- Xesús era un home crítico, e aprénde.:.
nos a nós a ser críticos tamén. Ser críticos
quere dicir olla-las cousas con fondura, no seu
verdadeiro, e logo dici-lo que vimos con sin1 xeleza, con vóntade de colaborar ó crecemento de cada un, da comutiidade, do pobo.
· - Os letrados por unha parte, pola outra a
viúva. Os fachendosos e os sinxelos. Os amantes das :aparencias e os que andan en verdade.·
Os prepotentes e os marX.inados. Os elegantes
· do Fondo Monetaiio Internacional ou da ·Curia
Vaticana, e o pai de familia que· busca traballo
e fai o que pode por non ter máis fillos.
- O letrado e a _viúva non se sitúan unicamente en difererites sectores da sociedade.
eada. un de nós levamos dentro alma de letrado e alma de' viúva po·b re e · xenerosa. É moi
do\do sinalar co .dedo cara a fóra.
- Xesús chufa ·á viúva pobre, porque coa
súa cativa esmola entregaba algo clo seu propio vivir. _H abía moito amor.,nas pesetiñas que ·
botaba. E o amor é o que dá a medida xusta
das persoas, e non, a aparencia lustrosa e . as
palabras encan~adoras. No medio de nós hai
moita xente como a viúva pobre.

.C ara

aunha terra nova

Domingo 33 do tempo ordinario
· Me 13, 24-32 - 13 de novembro-:-.Non se deben entender ó pé da letra as
.palabras de Xesús. É un xeito de falar. que
indica que aínda aquelo que parece máis asentado se virá abaixo para da:r paso á novidade
de Deus. '
. - Xesús e os··primeiros crisliáns soñaban
con algo novo e diferente sobre tocio para os
pobres e desprezados. Tamén nós participamos dese mesmo soño. Pero atopámonos cada
día con murallas enormes ·de insolidariedade
que impiden qu~ as cousas avancen axeitadamente. Esas murallas están en nós mesmos, e
están tamén na organización da sociedade .
-.:. .Este non é -µn Evanxeo· para metemos
medo n~ corpo; máis ben quérenos convidar á
loita e á esperan~.a. N.on hai cousa que se resista á forza do Espfrito. Todos podemos superarnos e supera-las cousas que' nos negan a
irmandade na famil~a, na comunidade cristiá,
. na Igrexa, ho mundo. O Pai, paciente e eficaz,
invítanos á confianza, á serenidade, á resistencia.
'

....

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

É DE AGRADECER .cando as
FEIRAS E MAGOS·l)~5 ·
xeadas nos ·meten nas casas, o
TOS enchen dun arreambiente cultural dalgúns pubs
cen do especial estos
.ou "cafés e tabernas musicais":
días de novembro e os
que ~ai nas cidadt?s, onde pQdecamifios estrados c.oa
m os disfrutar de actuacións
caída da folla lévannos
. musicais espontáneas ou progra.ás feiras de Santos, a
, madas, cun nivel moi agradable,
Monterroso, Gontán,
así "A Casa das Crechas" ou "A
Betanzos ... Mais son
Casa do Patín" · en Compostela,
os magostos os que fan máis comuriidade nas ,aldeas e cidades
o ."Clavincébalo en Lugo, "A
do país. Un mes cheíño de folclore e tradicións, sobre de todo en
Gaita G~leira" ou o Pub Dublín en Vigo.• sen esquecer "El Male~
Ourense onde o San Martiño fai renacer as yellas raíces cun
eón". En Ourense podemos pasar polo '.'Café Latino" ... .
rexurdimento cultural do que salientamos o Outono Fotográfi~o.

CASA.·

CRECf5~S

O PREMIO XERAIS DE NOVELA e o Premio '~Merlín;' de literatura
para nenos van ser fallados na noita
do cinco de novembro no Ferrol, polo,
que os días anteriores terá lugru:: unha
"semana literaria" con conferencias e
exposicións· sobre o libro galego.
Xer~s cunipre quince anos de activi, dad~ e para o Premio foron seleccio- .
naqos dezasete orixinais ..

-~"

~MANA DE

Á CTIVIDADÉS

I'

F

R

R

.

L

r o 2 S dr N(lvc mb ro

C'llN'l'IW ' l .TU l~A I . M UN I ll'AL
Rl\11 '1111cl1pcl 11 A r~ n n 1, s/ 11•·

. AS V ~ORNADAS
DA RADIO PÚBLICA LOCAL
pof?.en ó descuberto
os moitos problemas .
destas emisoras sempre a ·carón· da nova
máis cercana. Xa
contan con . estes
medios os concellos
~ de As Pontes, que
aparece na fotografía, Fene, Oleiros 1 Cerceda, Negreira, Maceda,
Ponteareas, A Pobra, Quifoga, Sada, Arteixo, Tui, AHariz,
Culleredo ... , .con máis ou menos fortuna. o ·s centros locais de
Corcubión e Ribadavia, un día silenciados, queren. volver ás
ondas, xunto con outros doce concellos que están a prepara-las
suas instalacións.
·
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En .. "......... .... ...... .... a ....................... ~de ................. ~ .. :de ,199 ............. ..
Atentamente

. A PAZ PODE CHEGAR A ANGOLA, despois ·dos acordos
entre o gobeino de Xosé Eduardo dos Santós e .o· grupo Unita, .
en~arzados nunha guerra dende hai vinte anos e que custou ·a •
'
'
vida a cincocentos mil angoleños nun estado de dez inillóns de
cidadáns. Co ·ápoio da ONÚ acadan este novo acordo, despois
.de fracasar nou'tros, co_a teima .de comparti-lo poder entre
'ámbalas faccións. Na fotografía o .saúdo da paz entre ámbolos
dous líderes en maio do noventa e un, despois das eleccións;
todo volveu a violertcia.

NO MES DOS DEFUNTO& tr.aeinos unha fotografía de
Lobato, publicada no libro da Deputación dá Coruña: .El
fin de Finisterre, e que nos transporta a un dos ·cemiterios que
dan vida á Costa da Morte, unha paisaxe cuberta de cruces que
nos falan ás claras da .mestura vida e morte no noso mundo
mariñeiro.
Xu~xo

A PELÍCULA "A :
O PAi MIÑO non só
é cástigado por Lugo,
METADE DA VIDA"
tamén antes de fundirde Raúl Veiga; baseada
.se co Océano está a
nun conto de Méndez
Ferrín acaba de ser _
pad~ce:r moitA.s desfeitas: areeiras, a consestreada nestes días en
Santiago ·na Mostra
trucción de dragados
Imaxe 1990-1994, e
p~ra o pas~
dos
"ferrys", a posibilidade
dentro duns días partidunha presa en Cela,
, ci.pará 1.1º Fesüval de
os resíduos que seguen a verterse no río, etc. Non só están a
Cine de Gales (13 ó 21 ·
· de novembro) ,na sec.: queixarse os ecoloxístas, sofren tamén os máis de mil pescado~
res galegos 'e portugueses que andan agora a recoller angula,
·ci ón de "Novo Cine
· · lamprea, salµi~ns ... Un.has setecentas cincuenta b~cas desta
Internac~onal". Algúns
. dos actores son María
xente de ámbalas duas beiras do Miño acarician cada día as ·
· augas dun río que une e non separa: Na fotografía, uns ap~e
Bouzas·;_Evaristo Calvo, Ernesto Chao, que aparece na fotograllos típicos da comarca.
fía ...
.

.

· A CONSELLERÍA
DE
'
.
.
-~
FAMILIA, MULLER I E ,
XUVENTUD.E quere achegarOS CURSOS DE
FORMACIÓN
se máis á mocidad~ . ofrecéndo- ·
OCUPACIONAL
·lÍe algúns medios de informa.FOMENTAN AS
PROFESIÓNS MENOS
éión, por unha banda a montaSATURADAS
xe da Rede Galega de Información e . Documentaci6n
Xuvenil coa creación de oficin~s e Puntos de Información
Xu'venil, espallados por todo o
país,_ e por outra banda está a
~ · pu.b licar un Boietín Xove de
Información e Emprego Xuvenil no que ·ofrece un abano de
posibilidades en todolos eidos da actividade dos mozos e
mozas.

HAI .QUEN DEA MÁIS ...
Os investigadores do Instituto de Investigación. Mariñas de Vigo descubriron
. que as augas "residuais da
cocción do mexilón para
conxelados ou conservalos
e que son moi contaminantes, poden converterse en
proteínas para pepsos ou
~cidos aplicables a varios
.sectores alimenticios ... En
Galicia danse máis de trescentas tonelafias de m~xilón das que dous tercios pasan pola
cocedura que desprende millóns de litros de augas que agora
poden aproveitarse.
·
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POLÍTICA

. Os votos dos alemáQS
Os alemáns .acaban de elixir un
novo Parlamento. Como .vén sendo
habitual,. case tódolos partidos en
competición proclama os seus bós
resultados. Os democristiáns nas súás
Por Tintxu
variantes federal e bávara ácadaron o
prirri.eiro posto, anque perderon moitos votos. Os seus aliados no goberno, os liberais .do FDP, finalmente acadaron .
preto·do sete p6r cento,-moito menos do que tiñan, pero conseguen sobrevivir, cando selles pronosticaba a desaparición.
A oposición s_ocialdemócrata.(SDP) s~biu, pero non conseguiu desbanca-los democristiáns. Mentres tanto os e~olo
xistas e mailos comunistas renovados acadaban Ut:J.ha boa
representación.
Ou sexa que seguiiá gobernando al coalición "tripartita (as
dúas versións democristiás e mailos liberais ), cunha maioría
axustada dunha ducia de deputados na cámara baixa, mentres os socialdemócratas dominan a cámara alta, que en Alemaña ~en a~plas competencias, sobre todo nos asuntos que ' .
.
aquí chamaríamos autonómico.
O panorama político cambiou bastante e a dereita non
ten x~ a ampla maioría acadada no momento da reunifica-;
ción e da euforia. Agora na antiga Alemaña do Leste hai
moita xente que está de volta dos. rriilagres do capitalismo,
que poucas melloras econórhicas e sociais Hes reportaron:
Por iso os comunist11s renovados acadaron resultados da orde ,
do vinte por cento, que chegaron ata preto do corenta en
variqs distritos de Berlín, os que Hes outorgaron dereito a
entrar•no Parlamento, ·nun sistema electoral que esix{( un
cinco por cento dos votos para iso, pero levanta tal limitación cando os eand1datos dun partido se impoñan polo
menos en tres distritos.
O descontentó expresouse no oeste do país sobre todo a
través da votaeión .ós ecoloxistas, grupo qué superoú moito_s ·
dos riscos infantís que tantas polémicas' inten;ias e e:x_terna~
suscitaron.
Os socialdemócratas, que gobernan.xa en varios estados en
coalición cos ecoloxistas e cos que os comunistas renovados
pretenden colaborar de xeito crítico, seguirán na oposición.
O sistema electoral ·alemán está deseñado para asegurala estabilidade políti~a e os cambios de gobemo chegan seínpre polo xogo das alianzas p·arlamentarias entre diferentes
partidos. Por iso, .se chegou a falar dun goberno de coalición
entre deinocristiáns e socialdem~cratas, cando se prevía a
desaparición política dos liberais. Pero finalmente o electorado seguiu a recomendación dos democristiáns de prestarlles votos propios para mante-la represéntación liberal.
Haberá que ver· como evolucionan as diferentes corren- ·
tes políticas e se .a difícil colaboración entre as tres forzas da
oposición Hes permite ser alternativa nun futllro pióximo ou
ata que punto os tres grupos gobernantes saben dar confü:mza
de futuro ós alemáns e· consolidan o papel predominante que
manteñen no proceso de construcción europea.
nnMIA
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INTERNACIONAL

Haití: o difícil camiño da recOnciliación

.
S

egundo o Informe ·
' de Amnistia Inter-.
naciqnal, en 150
· países do m_u ndo, de
tódolos reximes · e ideolox.ías, estanse a violalos dereitos humanos .
'Haití sufriu a vulneración dest~s dereitos
pradicamente en .toda a
súa historia coma país.

indefensos!, pero a pesar
de todo o presidente
intenta' esa difícil reconciliación entre os haitianos: Os militares golpistas e os xefes -da policía e
das bandas paramilitares
están en Panamá goz_ando
dun exilio dourado e do
diñeiro que levaron de
Haití, a costa dun pobo .
farrtento.
A intervención dos
Datos sobre Haití
senadores de color
Haití é un Estado da
demócratas foi decisiva
~ América central, que
para que EEUU "devollimita coa República
vese" a democracia a un
Dominicana. Pertence
pobo do que foi o seu
ós países pobres e S\lbcolonizador. Agora Arisdesenvoltos do mundo,
tide ten que facer frente
ás portas •de EEUU, un
á miseria, a sectores pri. país. rico e ppderoso.
. vilexiados, a un exército
Nunha superficie de
acostumado a viola-los
· 27.400 Km2 (dous mi'l
dereitos humanos e
Ínenos que Galicia)
mesmo a sectores "inte. habitan 5.743.129 pergristas" da Ig:rexa católisoas (o dobr~ dos galeca, que dtán moi ·calagos ), de relixióñ católidos cando existe unha
ca. O 90% son raza
dictadura e aínda se
negra, o 9% mulatos e
favorecen da súa "custosó 1% de raza branca:
dia" e non escqtiman
País superpoblado e con
esforzos para axudar a
derrocar un loitador dos
problemas de. mortalidade infantil, analfa be ti s- ·Cristopher, Secretario de Estado norteamericano, e Aristide brind?f no. Pal;:léio Presidencial.
de re i tos human os , un
mo, fame, e deficiente
·
·
.
favorecedor dos máis
calidade sanitaria. Exportan a EEUU
máis .humildes foi derrocado min golpe
oprimidos e desfavorecidos.
ban.anas, cánabo, algodón azúcre e cacao.
de Estado o 30 de setembro de 1991.
Aristide presentou un decálogo de
Desde entón e ata hai poucos días, o pobo
traballo para facer irrevocable a democraPoµcas exportación .dt? npnerais.
tízación do seu país: creación d1:1nha
.
de Haití sufnu o medo e a tortura do réxime militar encabezado por Raúl Cedrás.
comisióD: Gle traballo entre partidos polítiMoita dictadura e pouca democracia
Miles de persoas mortas, milleiros de
cos e organizacións cidadás para arializaHaití deixa de·depender de EEUU no
lo tipo de medidas sociais e .económicas,
refuxiados .e rrioitos que perderon as ·súas
ano 1940. Padeceu un réxime policial e
que demanda o país; separación da policía
vidas n~s seus desesperadós intentos de
dictatorial! encabezado por Duvalier, prefuxir do terror e da miseria.
do groso das forzas armadas; descentrali.sidente elixido en l.957. No ano 1991
zación da estrudura do Estado; reforma
ábrese un período de esperanza coa victodo poder xudicial, cooperación coas instiAristide: reconciliación, .democracia e
ria electoral· de Jean·Bertrand Aristide,
tucións financeiras intemacionais, reforxustiza
un cura católico considerado dentro d·a
. ma do sector público e eleccións lexislatiliña da Teoloxía da Liberación. Este
Despois de tres anos de exilio no
vas no mes de decembro de 1995, ás que
intenta romper coas situacións de privile~ . EEUU, B. Aristide regresou ó seu país cos
non se presentará, xa que a Constitución
xio dunha minoría, principalrµente ·do
seus d~sexos de paz, .democracia, segurida- ,. non permite a reelección.
de, xustiza¡e reconciliación. ¡Que difícil se
exército. Este presidente elixidb demoMoisés Lozano Paz.
cráticamente..e defensor das clases sociais
fa~ o perdoar a que~ masa<;rou o pobo, ós

o

..
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Fondo Monetari

REPORTAXE

¿A eficacia .cru
ai poucas razóns para alegrarse de_ que a comunidade
internacional conmemore o 50 aniversario do Acori!,o
Bretton Woods [USA, xullo de 1944], que levou áfundación do Fondo Monetario Internacional (FM/), o Banco Mundial
(BM) e o GATT (Acordo Mundial sobre Aranceis e Comercio). Os
programas de Axuste Estructural impostas polas institucións de
Bretto:n Woods provocaron tanto a Jame coma un brutal empob;e~ ·
cemento do Mundo en vías de Desenrolo, contribuíndo a 'tercei- .
romundización' dos países do antigo bloque lo Leste...

H

Os programas de A.E. contribuiron á desestabilización das
economías nacionais, á ruína · do medioambente e á destrucción -'
da sociedade civil... Son tamén os responsables da distorsión das
raóces fondas da. crise económica, así como a falsificación dos
indicadores sociais e económicos...
A súa actuación contribuíu ó desmantelamento dos programas de sañude e educación'. O seu apoio d proxectos hidrodéctricos e agroindustriais a gran escala, aceleraron os procesos de
deforestación e a destrucción do meaioambente natural, conducindo 'ó desplazamentQ e a expulsión forzasa de varios millóns ~e
persoas ...
[Se "como mostra val un botón", ahí vai un]:
O recente brote da epidemia de peste bubónica e.neumónica
na India é onsecuencia directa -do empeoramento 'da infraestructura sanitaria e da saúde pública que aco_mpañou á reducción dos
preLup tos na ionais, co Programa ·de Axuste estructural de
1991, Pspaldad polo FMI e o BM".
(ECO, publicación do Foro alternativo, 1 de outubro. de 1994).

Como abedes o lectores
de lrimia', veño de chegar
para pasar un ano na capital,
entre a marabunta e o trafego
desta cidade da que din "de
Madrid 6 ceo"; un mundo
plural no 'que se pode atopar
un escaparate de. case todo o
que existe na nosa sociedade
para ben e para mal, o mundo
máis laico e tamén a realidade
relixiosa, o mundo da intelec.,.
tualidade e a "cultura':, a rea:lidade cotián da rúa e a realidade marxinal ata os niveis
· máis baixos dos que da de si o
noso Primeiro Mundo.
Dous foros de debate
No mesmo fin de semana
puiden participar en dous foros
beri difere'nte : O ábado primeiro día de outubro no Foro
do Feito Relixioso, no que un.

teólogo galego como Torres
Queiruga, e outros-tan coñecidos como Gómez Caffarena,
Estrada, Mardones ou González Ruíz, confrontaban en diálogo aberto a súa concepción
do mal e de De~s, con filósofos non crentes ou agnósticos
com0 Javier Muguerza, Ignacio Sotelo ou Santesmases. E
na tarde do domingo día 2 na
mesa redonda que o Foro
Alternativo: "As outras
voces do planeta" organizou
entre dous representantes do
Fondo Monetariomtemacional
(FMI) e do Banco Mundial
(BM) e dous representantes do
Foro Alternativo. O Foro
Alternativo organizou tamén
este fin de seroapa o ''Tribunal
dos pobos", para enxuiciar o
labor do FMI e o BM. ·

"Nós eremos na realidade das pérsoas que marren de fame e infermidades".

Un foro verdadeiramente
"alternativo" co 0,7
como emblema
O "Foro Alternativo"
agrupa a -xente que quere presentar unha proposta diferente
\
a que o chamado "grupo dos
- sete" (G-7, as sete grandes
·potencias mµndiais), que se
reuniron estes días en Madrid
par(!. celebrar os SO anos da
fundación do FMI, xunto con
numerosos representantes
doutros países. ·A maior parte
da xente que prganiza o "Foro
Alternativo" pertencen ás
Organizacións Non .Gobemamentaís (ONG) que traballan
na defensa dos dereitos e a
promoción do Ter~eiro
Mundo. O seu slogan ·máis
repetido con ocasión do 50
aniversario do FMI, foi estes

días: "50 anos abondan". Ese
mesmo. domingo día 2, este
·foro xuntou amáis de 10.000
persoas nunha manifestación
para .denunciar a responsabilidade da·s políticas do Banco
'M1:1ndial e o FMI na pobreza
global do mundo e a· tj.estrucción do medioambente; e ó
longo da semana, unha das
organjzacións, a Plataforma
polo 0,7% chegou a xuntar
preto de 300 tendas de cam- ·
paQ.a no Paseo da Castellana,
fronte ó Ministerio de ~cono
mía, para reivindicar o envío
desa porcentaxe dos Presµ- ·
postos do Estado para axuda
gratuíta ós países. do Tercefro
Mundo; así mesmo, o sábado
. pola mañá fixeran unha longa
cadea humana de máis de .
2.000 persoas desde ese

io Internacional
1el.do mercado?
'.'Campamento de solidarieda- .
.de: ata o Congreso dos Depu- .·
tados. Como é coñec~do,- o
Gobemo so se comprometeu a
destinar a estes fines o 0,3%
dos Presupostos do próximo
ano. Entre os líderes da Plataforma do 0,7% destacan o
xesuíta Javier Repullés e o
teólogo de orixe galego Xulio
Lois, ade~ais dalgú~ inxeñeiro, ·catedrático ·de economía,
etc. Todos son conscientes do
. signo. de solidariedade que
representa~ía o tr.u nfo desa
lo.ita, nos pobos de España e
respectó 'dos outros dous ·país·es de Europa, que tampouco
chegan a esa porcentaxe.
A desfachatez dos ricos
e a verdade dos pobres .
Na aludida mesa redonda,
sentáranse .ª dialogar un exipcio
e un ·rioxano polo FMI-BM, a ·
carón dun pacifista belga e ·
unha muller indú ecoloxista,
cadaquén cunha boa formació~
universitaria, moderados polo
coñecido personaxe da TV José
Luis Balbín. Non era difícil
supoñer de que lado estabamos
a meirande parte dos que enchimos a reborcia:r o .amplo local
no que foi o act~. Con razón .o
sos datos sobre todo da reali- .
español que pertencía ó FMI
dade-. do seu país, a lndia; "nos
(H. Puentes) dixo ó cmmezo da · eremos. na realidade das persosúa primeira expo.sición que se
as concretas que morren de
sentía coma o's do Milán cando
fame e enfermidades", 9ixo _·
v.eñen xogar ó Bemabeu, e Baltamén. denunciando a análise
bín insistiu en máis dunha oca- . da realidade e-:o discurso triunfal foito desde as estructuras ·
.sion que .non _se esquecera que
de poder mundial. O que que-·
estes eran os invitados. Non
ría contrastar esta indú graduahoubo problemas.
da en Ciencias Físicas era o
A postura · da indú (B.
discurso ·sobre a recuperación
Shiva) e o.belga (P. Galán), foi
e o crecemeJ).to da ec.onoinía
.clcqa e contundente: As ·instituque fixeron os representantes
. cións monetarias mundiais credo FMI e o BM, que se reafjrarori a desestabilización dos
maban na .idea de que ambas
países pobres. "Cando todo o
institucións buscan a solución
,poder converxe nuns poucos,
.
dos problemas mrnidiais, sobre
so pode levar á corrupción e o
todo
dos países máis pobres, e
colapso mundial", c,lixo B.
conseguindo que
que
foran
Shiva, apoiándose en numeto-

e

macroeconorriía a insolida. riedade dos países ricos, fronte
·a realidade dos pobres. :'Nós,
os ricos, ternos que dicirvos a
. vós, os' pobres o que t~des que
facer", o paradigma do discurso occidental; co que ademais
.. da
cuestión económica , P.
Galán denunciaba a necesidadt+ do respecto á pluralidade
de culturas cos seus diferentes
ritmos de crecerhento; "As
propostas dos países ricos ós
países pobres veñen ser como
· si se puxeran a boxear no ring
un neno contra Cassius Clay".
·A confrontación dos discursos eta evidente. Pero, mentres os enviados dos organismos oficiais viñan. traer a "voz
do seu amo" -o que paga por
lavarlle a cara~,. os que representaban as posturas d;i O~G' s
-manifestaban a postura dos
. pobres, que non teñen forza,
pero si moita máis razón. '
. Polos xornais saberede
que nin .o estado español nin
os demais poderosos do Primeiro Mundo lles fixeron
mojto caso; pero as tendas do
"Campamento de Solidariedade", seguen presentes no
Paseo da Castellana, e manifesta_ron que 'por tempo indefiniiiiiido. Saben que outros
moitos es_tam.o s con eles,
naqueles tres centos de tendas
está un símbolo tan forte
.como as dos israelitas· na súa
longa marcha polo deserto, de
camiño á Terra Prometida.

remitira a pobreza no mundo
nos últimos anos; claro que o
exipcio (L Seragerdin) recoñecía ·o que _chamou "a eficacia
cruel do .mercado", que desertiza grandes zonas do plaheta e
foi incapaz de sacar da pobreza extrema a grán p~rte. da
Victorino Pérez Prieto
población mun- r-------------------.
dial.
• XAQUÍNMARíN•
Fronte a esta Uil.UIJiHl#•i:l•ml!ii¡IMJ·~Mllirl3rlilD
postura, tamén o
belga solidar.i o
denun.c iaba
ó
FMI-BM como
os respóns.ables
do incremento da
pobreza
no
mundo, froito do
. 1#1' .A
predominio da . ·,,-1" ·~. '
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O e ro sete por -cento,.¡XA!
a primeira quincena de outubro
puido escoitarse e lerse en
pegátinas (adhesivos) e octavillas o lema· "0,7%, ¡XA!, que a Plataforma 0,7% P.I.B. A Coruña, da coordinadora de O.N.G.S. (Organizacións
Non Gobernamentais), escolleu coma
berro, clamando pola xustiza cos países
empobrecidos.

N

De urxente xustiza

Voluntariado Social Fonseca; Ecos do.
, Sur; Cqrriunidade Cristiá Vangarda ,,
Ob.reira; Irimia-A Coruña; Comunidade
Cristiá Home Novo; O.~.C.U.S.;
C.O.S.A.L.; Intermón; Comité de Solidariedade Mon~eñor Romero. Acompañounos tamén ,Antón Aneiros e compañeiros de · N arón (Ferrolterra) durante
,.
unhas horas na noitiña do venres.
·
Durante o xaxún púidose ollar un
vídeo sobre a Rad!o Farabundo Martí
(O Salvador) .e escoitar unha conferen- "'
cia de Carlos .Raya co tema Desenvolvemento /nsostible, tennfoando cun animado _coloquio.

Unha gran movida éstá a se desenvolver en todo o Estado español, para
que o Goberno dea cumprimento á
rec~. mendación da ONU do ano 1972, e
. reiterada no 1992 pola Conferencia de
Despedida solidaria .
Río comprometéndose a destina-lo 0,7
Ó remate do Xaxún, tódolos alí prepor cen do seu Producto Intedor Bruto
sentes colléronse da man; formando
(PIB) en concepto de axuda ó desenvolunha roda na glorieta Orzán-Salesianos,
vemento do Terceiro Mundo.
.
animados
polos máis mozos ·que, ó son
A PJa'taforrna 0,7% PIB A Coruña
dunha guitara, en toaron Habrá .un día
e nv
u á organizacións desta cida-en que · todos... e La muralla, poñendo
dc, que dalgún xeito manteñen entre as
así fin ó acto máis importante da Platasúas prim rdiaL urx ncias que o goberforma
.en A Coruña.
n d
spaña cumpra en mái demora
, No~ "querería deixar de destacar .a
' a btiga contraída cos empobrecidos da
· Xosé Peñainaría _Suárez, membro da
terra; non coma unha cuestión altruísta
· Plataforma que participou na movida d_e
ou de caridade, enón corna algo neceMadrid e está disposto a sumarse á
ario, urxente e posible.
folga de fame i.n definida que terá lugar
Nesta convocatoria artellouse entre·
No equipo "0,7%" da Coruña cÓidase a canteira.
na capítal do ;Estado; tamén a Xaime
tódolos tepresentantes das ONGs, adeGarcía Agudín, xa que ·sen a ·súa colamais de rodas de prensa, intervencións
en programas radiofónicos en varias
oídos do Goberno par¡;t que cumpra co boración sería difícil a consecución de
moitos obxectivos; ó padre Eugenio,
emisoras da cidade, envío de comunicaseu c9mpromiso.
Ó xaxún voluntario levouse a cabo · salesiano, e Xosé Rodríguez Pacheco,'
dos a distintas asociacións, organizacións, partidos. políticos, sindicatos,
nas datas citadas no colexio dos Sale- director do Cole xi o salesiáno, pois a .
parroquias, distintas facultades, etc., ata
sianos, no que pasaron ~ noite máis de súa aco1lida foi xenerosa e amable.
Quero facer referencia a Radio
50 persoas, ás que se uniron outras que
u_µ número de 330, confección de pancartas, octavillas, etc. Sobre todo, o que · o día seguinte permaneceron <liante do Coruña SER, en particular a Cándido
monumento a san Xoán Bosco, ata as Barral e ó seu -programa El Co~uñés
foi o centro e núcleo dos actos: un xaxún
12 da noite. Montáronse varias tendas opina, que o adic.ou na súa totalidade a
vo untario dende as 20 horas do venres
de campaña coma reclamo e en solida- este tema, poñéndoo a disposición da
día 14 ata as 24 horas do sábado 15.
riedade cos compañeiros de Madrid, Plataforma o domingo día · 9, nas 2
<liante do citado monumento.
·
horas que .ten de duración.
O xaxún voluntario .
Ademais da xente que se foi
Xa por último subliñar que o Foio
sumando
total
ou
parcialmente,
particiCívico
tamén tivq a ben poñer a debate
Con esta acción intentouse informar
paron activamente membros das - este tema, coa participacióq da Platafore en ibilizar á opinión pública, dando a
seguintes organizacións compoñentes ma entre outrós, na súa primeira mesa
coñece-los obxectivos que se perseguen
ou afíns á Plataforma: Grupo Scout redonda deste ano.
coa doa?:ón do 0,7%, pretendendo ser
Nievy; Asociación Xuvenil Albarán;
unha voz, un berro, un xa ahonda, nos
Anuncio Moroño

ECOLOXÍA

·

A cuali~a~e dunha auga
auga é o líquido elemento esencial para a .posa vida. A auga é
alimento, pero .tamén é o medio
. _de transporte, no noso orga~ismo, de
medicamentos e das enfermidades. Cómpre coñecet como se determina a cualida9e dunha aug_a, dado que a nosa vida precisa de auga de excelente cualidade.

A

Augas puras
I

\

As augas que son óptimas para o consumo chámarise augas puras n~ linguaxe
común, aínda que na liriguaxe científica
non sexa así. Unha auga pura, na terminoloxía científica, non serve para o consumo;
por iso ,cómpre falar do que define unha
auga para o consumo que é a súa cualidade.

·

~índice

de cualidade xeral (l.C.X.)

o concepto de cualidade dunha auga
non é <loado de. establecer, depende do
tipo de auga, é dicir, do uso para ó que se
vai destinar esa auga.
A cualidade dunha auga vén determi. nada .polas distintas substancias que leva .
disoltas. ou en suspensión. Isto quere dicir
que para coñl!ce-la .cualidade dunha auga
cómpre". determinar unha serie de parámetros físicos, químicos, microbiolóxicos, etc.
· Sinalemos que para coñecer se unhaauga é axeitada para un determinado us~.
cómpre determina-la concentración ou 6
nivel que presentan certos elementos, ou
compostos que hai en tódalas augas.
.
Pica pois claro que coñece-la cuali- dade dunha auga implica: 1º coñece-la
finalidade para. que se vai utilizar; 2º analizala coñecendo os seus parámetros definidores e 3º calcula-lo índice de cualidade xeral e tirar conclusións·.
Está establecido por lei, tanto pfil.a .o
MOPU como para a nosa COTOP, como
se calcula o índice de cualidade xeral
(l.C.X.). Empréganse parámetros que os
quí~cos e os técnicos poden .determinar
e aplicar nu:qha ecuación dun xeito '
<loado. O ~esultado é un valor entre O e
100 que se considera· coma unha media
ponderada dos distintos niveis de cualidade. Seguidamente indicamos nunha táboa
cales son os índices e o concepto de cualidade.que lles correspondería.

."Os nosos ríos .comezan xa a estar·enfermos

l.X.C.

Cualidadé

· Excelente
100
100 - ·85
Moi boa
85 - 75
Boa
75 - 60
. Usable
60 - 50 .
Mala
Menor de 50
Pésima
Obsérvesé que cando ·a cualidade
dunh~ auga está por baixo dun I.C.X. de
60 e inutilizable para o consumo e debe
tratarse previamente.
·
As augas utilizables. para o consumo
humano, tanto -doméstico coma n·as
industrias _que teñen que ver coa alimentación, deben te_r índices de cualidade
xeral (l.C.X.) superior a 80.

Finalizarei _h oxe dicindo que, en
xeral, na nosa nac~ón a cualidade dos
nosos rí~s é moi boa. Outro día analizaremos con ·máis vagar esta afirmac.ión; pero adiantemos que os datos
aportados por investigacións realizadas
nos nosos ríos sinalan que os valores
mínimos do l.C.X. (aqueles que se cal·culan nas épocás da estiaxe) están por
riba do 80.
Dito o anterior có~pre engadir que
·os nosos ríos comezan xa a es_tar enfermos e que o seu l.C.X. está a disminuír.
Cómpre pois coidar dos nosos ríos.
Manolo R. Bermejo
1
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OPINIÓN

GALEGO.4: The end· .
brevidade
eño falado as
veces daqueles
artigas de prensa
tan longos que, para
Por X. M. Carba/lo
lelos .dun tirón, algúns tiñan que merendar no
medio, e vénme á mente o que lle pasou a dous
cregos e mpañeiros, a un xa hai moitos .anos, e
ó outro, en tempos máis recentes,
O primeiro quedara o po_bre tatexo a raíz .
dun medo grandísimo que lle metera Únha
ánima do purgatorio á que lles estaba ·debendo
uns sufraxios desde había tres anos. Tatexaba
tanto o bo do señor cura que prendía na fala ~ta
escribindo, causa que se leva moi pouco,' e; polo
visto, cando cadraba cuarto ~recente, ás veces
tense dado o caso de empezar a santa misa ás
sete da mañá e aló palas catro da tarde andar
aínda polo "orate fratres", (que en vernácula signffica: pregade, irmáns, e en semivernácula:
"orad hermanos").
Este señor abacte •obtivera permiso directa, m nte de .Roma para comer un pique, (sen coitelo nin navalla), despois da. epístola. Pero,
com. o fregue'se non gozaban do mesmo permi , ían comelo á casa e despois, xa non volvían.
O gund , xa dixcn que era máis recente e
n s u, primeir tempo de ministerio quería
largarll en cada hómilía ós "amadísimos herman " t do canto aprendera en longos anos de
te 1 'xía. Pero, claro, coqio tanto saber non era
b d dixerir dunha oa atacada, algúns dos
"amadí i mos hermanos" tamén saían da igrexa
dar unha .volta, para favmecer a dixestión, e des- '
pois tampouco volvían, co que perdía o t:empo .
por non dosificar.
Pasados os anos, os fregueses deste segundo
di cían:
-¿V es?, apurous~ moito os tres primeiros
meses a dicimos todo o que sabía e agora xa
leva nove anos repetindo o mesmo.
Pois, como eu non quixera que me pasase
outro tanto, por iso nesta sección tratarei de ir
.dicindo moi pouquiño cada vez, causa nada difí- .
cil; porque. teño un grave inconveniente para
dicir rnoito: é que non sei máis.
Todo pode ter as súas vantaxes; que un
amigo co que consultei estas liñas antes de
entregalas para a súa publicación díxome: ·
· - Se dis pouquiño e ó mesmo tempo .tratas
de non er moi claro e tés capacidade de
e quecer á noiie o que dixeches pala mañá,
pode chegar a ser bastante bo alcald.e ou
aínda '.l.nái .

T
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alici~, A Galiza, non é un país lusófono.
Nin, tampouco, Portugal é un país galegófono. A historia foi tracexanso fJ;onteira · políticas; abfindo foxos psicolóxicos, e
acabou por racha-la U:nidade lingüística·.
Así e todo, os dous idiomas secciÜn~dos
Por Mariar.w Guizán
seguen a ser semellantes. A comuni~ación escri- ·
ta resulta <loada. A oral, 9epende da vo,ntade dos interlocutores. E non
, considero empresa de moito aquel tentar de achegalos o máis posible; ata
onde o permita·a realidade na que galega e portuguis se desenvolven.
Por ese lado, coido de .moiia urxenci~ cultivar todo aquilo que· nos
asemella. E, precisamente, a l.ingua segue a se-lo' naso espello. Q plano
de semellanza. O lugar d~ encontro, de. identificación ... E, sospeito que
non sexan diferencias ortográficas, léxicas ou fonét~c.as as que atrancan a
comunicación.
Dende~logo, non son diferencias lingüísticas as que manifestan moi.to~ galegas -·¡e galegas!- que ocupa~ V alen~a do Minho como leira .propia, campando por comercios e restau'rantes como se de tenderetes
"barato-barato" de atemorizados inmigrantes se tratase. Nin o son tampouco a actitu~e de outros tantos portugueses que seguen vendo o. rabo
do deme castelán detrás de todo "o ·español"; ou que non dan botado
para fora unha vella e ·confusa valoración "do galego".
. Haber non hai distancias - Portugal está aí;" e agora máis aí por autoestrada e qutovía-; pero non hai distanciamento. Existe·certa cuiiosidade,
pero non interesa coñecer. E non é o caso das relacións interpersoais, nas
que a cordialidade .derrete prexuízos; a comunicación, a simpatía, incluso
a amizade, xorden doad"s ~ fluídas. Oufra causa son as relacións colectivas. E,. para empezar por aí, non ~ería perda de tempo ir rachando o telón
das toallas ó quilo, o bacallao "á moda do STOP" e El Corte Inglés,
para atopármonos en espacios máis abertos, entre· cousas que. de verdade
pague a pena.
Pero, 9ue pod~remos nós ofrecer para ese encontro. Que pode Portugal atopar en nós ciue chame a atención ou esperte interese, se máis alá
do xa folclórico "Día das Letras" -e, por certo que, non é hoxe a literaria
unha ma~festación que poida asegurar por si soa a pervivencia dutfha
cultura- pouco máis ternos'; e riin tan sequera damos arrincado cunha literatura de calidade suficiente, homologable e interesante alén dos · nosos
lindeiros.
·
Por riba, nin Galicia nin Portugal están illados deste mundo hostil
dominado por _poderosos remuíños de forz.as que xogan coas nacións
coma o vento ipºvernizo coas follas secas. E, se en Portugal, cunha culÜIra propia deset).volvida, .consolidada e moderna, "persoas que saben do
g.ue falan, avisan que o país está cada vez ~ais periférico... perdeu todas
as. condi9oes de independencia que ntio seja· un conjunto articulado de
i.nterdependencias. Os centros de poder económico, esfifo cada vez mais
a sair_de Portugal.' Somos urna wna .a viver de subsidios, apoios, transferenc..ias, que manten L!n _certo n'ivel de vida mas que matam a cap.acida. de de auto-afirmar;iio histórica ... o país esta portanto numa fase que
anuncia urna profundíssima decadencia e niio se sinte que haja nas eli-·
tes qualquer sentido das gravíssimas tarefas que a sobrevivencia vai exigind9 ... ; a nós,, qué por certo non levamos mellar carreira, de pouco nos
vai servi-la lingua. E galegas e portugtÚ:!ses acabaremos· atopándonos en ·
Euro-Disney, no Jurassic Park, ou arredor dunha mesa do Me Donald's
dando canta dunha hamburgu~sa coma se de manxar divfoo se tratase.
Seguro.
Xa· que logo, que Deus nos colla confesados.

G
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 72)

O croe~ voto

d~

lefté (Xuí 11)

Amón era, coma .Moab, UIJ- pobo considerado
parente dos hebreos, fillos de Lot, sobrino este
de Abraham. Parentes si, pero a vaquiña polo
seu; e xa no deserto lles impediran ós hebreos a
paso polo seu territorio para entraren en Canaán. Agora xa era un reino do que chama~os
Transxorda.nia; o que hoxe chamamos Xordania.

Iefté, o gala~dita, era un guerreiro valente, filio
dunhá prostit~ta. Enxendrárao Galaad. 2E a muller
de Galaad deulle' outros tillos; e tixéro,nse grandes os
tillos da súa muller,•e botaron fóra a Iefté, dicíndolle:
"Non herdarás na casa do noso pai; pois es·filio doutra muller". 3E lisco'u · Iefté de onda seos irmáils, e
estableceuse no país de Tob. E xuntáronse con Iefté
homes ruíns, que saíall'canda el. (1)
1

O cálculo de Abraham resultou
equivocado: lavé non quer víctimas.
Tampouc9 lefté acerta co seu voto,
nin a nosa civilización cando cobra
tantas vidas inocentes.

lefté era Uf1: perigo posible, pero os am~nitas· eran unha ameaza ~erta. Por i~o, . os.
israelitas acoden a el:
4

E acontecen, co pasar do tempo, que os flllos de Amón guerrearon contra Israel. 5E ó ,,
batallaren os flllos de Amón contra Israel, forori os anciáns de' Galaad para traer a
Iefté da terra de Tob. 6E dixéronlle a Iefté: "Ven e sera-lo noso xefe e loitaremos ·contra os fillos de Amón". 7E dixo Iefté ós anciáns de Galaad; "¿Logo vó& non me odiaste~
e me botastes da casa do meo pai: ¿Como é que vides onda mio agora, cando estades
en apuro? (2)°
·Todo, se amaña ben porque os ar:ciáns da tribo de Galaad aceptan as condicións
de lefté.e fano cl!-udillo. Pero o valente xuíz prefire negocia,r cos inimigos:
[ •• ~]

12

E enviOÚ Iefté mensaxeiros ó rei dos flllos de Amón, para lle dicir: "Que hai
entrenó-los dous para que veñas loitar contra mio na miña terra?" 13E responden o
rei dos flllos de Amón ós mensaxeiros de Iefté: "O que ha.i é que Israel se ·apropiou da
miña terra -ó subir de Exipto-, desde o Amón ,ata o Iaboc e o Xordán; agora, pois, .
volvédema e quedamos en paz;'. (3)
·
Non houbo xeito; o rei de Amón resistiuse.a negociar:
29

o

E veo sobre Iefté espírito do Señor [...] 3ºE tixo Iefté un voto ó Señor dicindo:
"Se de certo po-los flllos de Aµión nas miñas mans, 31 0 que saia das. portas da miña
casa ó ipeu encontro, ó volver eu victoriQso de onda os tillos de Amón, será.'para o
Señor e ofrecereino en holocausto". 32E púxose Iefté a batallar contra os flllos de
Amón e entreg~u~os lavé .nas súas mans. (4)
[ ••• ]

¡Tráxica celebración da victória!

·

34

E chegaba Iefté a Mispah, á súa casa, cando súa filia saíu ó seo encontro con
pandeiros e con danzas (e era ela a única filia, pois non tiña el máis flllos nin filias).
35E, ó vela, rachou as súas vestiduras e exclamou: "¡Oh miñ~ nena! Magoáchesme de
verdade, e ti e-la razón .da miña mágoa, pois dei a miña palabra o Señor e non podo
botarme atrás!
[ ••• ]

Su~lime reacción a da mociña, que comprende as razóns pero vai morrer sen

casar, coa desgracia de non descendencia, e que re facer dó ·pola súa involuntaria virxinidade:

Engadiu: "O que che pido é o seguinte: que me deixes doús meses' c~iba para que
vaia vagando polos montes, chorando coas.miñas amigas a miña virxinidade". 38E res~
pondeulle·el: "Vai".
·
[ ••• ] 37

E fíxose costume en Israel 40.que fosen as mozas de Israel laiarse tó.dolos anos
·
·
pola filia·de Iefté o galaadita ~atro días ó ano.
[ ••• ] 39

Xosé Chao Rego

1 Iefté constituía un perigo para a
tribo de Galaad, de Israel, porque
non era de sangÜe puro, senón
mestura de sangue cananeo e mais
hebreo e, por se fose pouco, fillo
de ... Os seus medio irmáns bótano
fóra por dous motivos: porque
teñen medo que se revire contra
eles e tamén quizais porque os
antigos lle tiñan moito medo á
mestura de sangue. doutras tribos,
por culpa do valor ~rucico que lle
atribuían ó vital ·líquido. E marcha
ó desterro ·e xúntase con malas
compañas converténdose en asaltante de camiños. Pero Deus pode
salvar por medi~ de calquera persoa.
2 A Biblia é un relato, unha narración. O estilo oriental é moi retór~
co e ampuloso, falan con moito
detalle e repiten as cousas. Aquí
· éJ?.OS imposible .reprodudr todo o
texto, pero parécenos indispensable que cadaquén faga unha lectura
pola súa conta, sen que se dea
satisfeito polos anacos de texto
bíblico que aquí transmitimos soamente para situar ó lector no ·contexto.
3 O libro dos Xuíces porfía en que
os israelitas tiñan dereitos na
Transxordania, onde reside Amón.
·A resposta de Iefté 6 rei amonita é
que os hebreos non cometeron tal
atropelo contra os amonitas, e que
xa pasou moito tempo e que, en
definitiva, todo está nas mans de
Deus" "Que o ~eñor, o xuíz, xulgue hoxe entre os fillos de Israel e
os fillos de Amón".
4 Estamos perante a forza de lavé,
a entrada do seu espírito no xuíz
para salvar Israel. O costume da
época admitía a monstruosidade de
sacrificios humanos en ocasións
solemnes. Así Abraham entendera
qae Deus lle pedía o sacr:ificio do
seu fillo único Isaac, peroi)eus
am?soulle que eses .tempos brutais
xa pasaran, mandándolle sacrificar, no seu canto, un cameiro.

RlttlA -13

A CARÓN DO LUME

O día que Martiño f ()i ·a feira
O dia primeiro de cada mes hai
feira en Vilaboa. Case sempre os seus ·
país van á feira. Outras vai o avó. A
súa irmá, Mónica, que xa é grande, ·
tamén foi algunha vez. Pero Martiño
nunca foi a feira.
- Se non chove, mañá irás á feira
con nós; Martiño.
Martiño sae coma un foguete da
casa e canta ó seu padriño que. mañá,
· el, Martiño, irá á feira. E cóntao
tamén ó seu can que se chama Capitán. E tamén a un veciño que se
chama Rosendo.
- Alégrome, Martiño. Ti xa es un
home.
Pola noite Martiño non darme:
Co ollas abertos mira a noite escura
¿Cando chegará o día?

1

an<l chega o día o seu pai di
r m nte:
- 1¡
rgu te, durmiñón, irno á
i· ira!

al

Marliño refrega o ollo e bótas f ra da cama e ví te e tan rápido
que p · no pantalón enriba do pixama.
E a mamá ri. O neno non quere
almorzar: quere saír xa.
- Acouga, Martiño. Aínda é moi
cedo.
Por fin saen. Martiño despl.de o
seu padriño desde o coche en marcha.
E despide a súa irmá e o can Capitán.
¡Que contento vai Martiño !
O mundo enteiro ábrese ó outro
lado do cri tal do coche. Aló ó fondo
quedan os altos da Corda. O río xoga
ás reviravoitas coa estrada.
- Mira Martiño. Aí viven ds teus
tíos e o teu curmán Migue~.
Martiño olla as casas de pedra, os
tellado de lou a e mofo, as hartas
pintada do verde claro das leirugas,
do verde azulado dos chícharos, do
verde e curo da verzas, das cintas de
allo e cebola .

. - ¿E que quere dicir .ese sinal,
papá?
- ¡Coidado ! ¡Ollo coas vacas!
- ¿E esoutro?
- Pois que hai que ir a modiño
¿Non ves canta curva?
A feira estoupa de' xente e
coches e animais e causas . Na súa
vida vira Martiño ·un ba°Ibordo tan
grande.

Martiño queda pampa diante ·dµn
pasto cheo de reloxos, pulseiras, apa-·
ratos de música .e moitas causas bonitas .e douradas. Alí detrás está un home moi alto coa pel maura,
- ¿Viches, mamá? ¡un home pintado todo de negro!
- Non te preocupes Martiño. Hai
.moitos. Up.s ternos a pel branca e outros
negra. ¿De que cor é a Pasiega?

e=:>

'

~

- A Pasiega é marela.
- ¿E a Graciosa?
- Branca e negra.
- Pois isa.
Agora están diante dun banco de pedra
cheo de verzas, leitugas, cenorias e moitas cestas cheas de ovos e de pitos e coellos. Tamén
. hai remolachas e mañizos d~ pinos pequen.os.
A súa nai chega cunha bolsa grande de
laranxas.
·
- Eu quera plátanos, mamá.
O &eu pai rosma e di que a súa nai ten boa
gana de ir cargando con tanto peso.
Saúdan a uns veciños que están mirando
no pasto das ferramenta~. Martiño tira e .tira
do pantalón do seu pai e sinala unha navalliña
de cor vermella. E o seu pai sorrí.
Na zona dos animais hai ducias de vacas
atadas. Algunhas teñen o seu becerro a carón.
- ¿Que fan esas vacas, papá?
-Queren vendelas ¿Non o ves?
- Non as vendemos ¡Regalámolas ! - Di un
señor que fuma nunha pipa moi grande.
E Martiño queda un cacho mirando os
ollas grandes, fermosos das vacas. Pensa Martiño que eses ollas están tristes. E non comprende como se pode vender unha vaca.
- ¡Non quera que vendas á Pasiega, nin a
Morita, nin a Paloma!
- Nin a Graciosa. Tranquilo, compañeiro.
Martiño xa non pode coas pernas.
O seu pai leva un montón de paquetes ó
coche.
Mentres, eles sentan nunha mesa de
madeira moi longa.
A Martiño gústalle o polbo. A súa nai
corta trozos pequenos. E o. seu papá bebe un
viña .escuro e berra e ri cun veciño.
O run run do coche adormece a Martiño.
Loita por manter os ollós abertos e esmaga o
nariz contra o cristal. Ó outro lado ábrese o
mundo enteiro.
Aperta forte contra o peito o' estoxo grande de pinturas.
Oe dicir á súa nai:
- O Martiño adormeceu.
Juan Antomo Pinto A.

CARTAS
1

Ql!J.eridos amigos:
Mándovos unha aperta
desde Barcelona... e pouco máis
que urlha breve noticia para que
saibades por onde ando.
Cheguei o día 26 á noite,
lago qunha viaxe de 16 horas
en tres desde A Coruña. Lembrei que nas primeiras viaxes
que fixen a Barcelona de pícaro para ese mesmo percorrido
botaba aquel tren chamado
"Chari.~ai" nada menos que 36
horas: son lago 20 horas de
aforro. Nalgunhas causas é
evident~ que os tempos mellaran... así quixera mellorar eu
en disponibilidade para Deus~
Déronme acollida ~unha
parroquia de Cornellá, a de
San Miguel, onde viven tres
curas (agora comigo xa somos
catro ), párrocos de cadansúa
parroquia pero pretiño unhas
das outras e moi poboadas. Os
meus compañeiros chámanse
Gregoiri Manso, Emilia Almodovar e Joan Sanmartí, os tres
moi aoolledores.
'Os dous pri1
meiros xa os coñecía de vello.
Eu teño liberdade para adicarme ó estudio de modo que non
collín ,ningunha responsabilidade '¡pastoral coma crego
aínda que estou ofrecido para
facer substitucións cando precisen de min e poida. Este ano
o meu traballo principal vai ser
o estudio, e .estou con moitas
ganas de facelo: quer'o que
sexa un exercicio de humildad e (acoller con respecto o
herdo que moitos sabios e
pobres entregados nos deixaron), de acción de gracias polo
que supona de regalo e de boa
noticia e por tanta xente que
fai posible que eu me dedique
1

1

este ano a este labor, de
paciencia polo que supoña de
esforzo, de servicio para que
medre a alegría do evanxeo.
Cornellá, onde vivo, é
unha cidade c.on algo máis
familia que Lugo: anda polos
90.000 habitantes. Teño boa
combinación de transporte á
Facultade: 50 minutos desde
casa se vou en metro e algo
menos se vou en tren de Renfe
que son roáis escasos.
En casa a maiores dos
catro que vi vimos adoitan
comer de mediodía máis cregos dos arredores: teñen esto
coma casa central para as súas
reunións, xantares, e servicios
coma fotocopiadora, fax, ordenar etc. A min só me toca practicar a cociña ás noites, pois ós
mediodías ternos unha cociñeira que nos fai o traballo.
·Esta semana que levo aquí
dediqueina maiormente a enterarme do plan de estudios que é
un chisco complicado, a falar
cun par de profesores, a xestionar a matrícula, e a convivir coas
familias das miñas dúas irmás de
aquí, Maricarmen e Magdalena.
Quero dicir que aínda non principiei a fincar no estudio ... (ata
hoxe que comezaron as clases)
nin a facer visitas ós vellos amigos aínda que casualmente xa
fun enc<?ntrando algúns.
Esto acábase e o tempo
tamén. Tomade nota do meu
enderezo: Xosé A. Miguélez
Díaz. Parroquia de San
Miquel. Carrer Feliu i Codina
4. 08940 Cornella. barcelona.
Telf. (93) 3764356.
Xa vos contarei máis causas. Unha aperta.
Xosé A. Miguélez Díaz
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FALANDO CON XEITO
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Xesús Ferro Ruibal

Citos da auga (6)
¡Bo día de zonchos!
Se os labregos aprecian, no seu tempo,
a boa choiva, a xente da vila, en cambio,
nunca quere que chova, e, se ha de chover;
que chova todo pola noite e despois que
pechen as discotecas. Para a xente da vila
a choiva é sempre mal tempo.
No campo, que depende da choiva
para que moitos traballos sexan productivos, pénsase distinto. E por iso din O mal
tempo, no seu tempo, é bo tempo. Por iso,
se chove, ás veces élles coma cando na
vida dos estudiantes se monta unha folga.
E din, coma tal, ¡Bon día de zonchos!
(de asar castañas) ou ¡Hoxe nin monte
nin xebra! (de non facer tr~ballos duros).
Por iso ven mal a xente vilega que

Quere o sol para a eira e a chuvia para o
nabal. E iso válelles tamén para ironizar
obre os que queren disfrutar de tódalas
vantaxes sen ningún inconveniente.
Con todo hai formas de chover que
tampouco son boas para as prantas. ¡Mira
que mane ira de cho ver ! di se cando
chovc co n forza e sen parar. porque a
ch iva, para er benefic ios.a, qu ere ser
1 aina.
and chov c n forza, en certos
as ·, p d estr ga-las prantas en floraci n.

o chan mollado pola choiva pode ser
metáfora doutras cousas. Coma tal, Facer
unhas papas, se está mollado, que se di
do que baila n;rnl; do que só move os pes
pero sempre no mesmo sitio. "Se está
mollado, fas unhas papas". E tamé~ pode
ser símbolo doutras realidades diferentes,
coma naquela copla transparente.
Eu pidinllo a unha nena
na cabeceira do prado,
respondeume a picarona:
Está o campo mollado.
Hai dous ditos, presentes en cantigas,
que espero que alguén nos explique.
Dinse das tellas. E dise que botan a auga
do revés ou que deitan auga sen chover.
¿Calé a-intención? Védeas aí: ·

As tellas do teu tellado
botan auga do revés,
cumpre con outro rapaz,
comigo cumprido tes.
As tellas do teu tellado
deitan auga sen chover,
xa me olvidaches por outro,
que inda te ha de aborrecer.
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O CANTAR DO IRIMEGO
l. O escritor quemáis vendeu
nestes días, non é broma,
évos don Karol Wojtyla
o santo padre de Roma.

2. Publica un libro tan bo
e tan sabio, abofé,
que todo o mundo o merca
mesmo sen.saber o que é.
3. Parecen cousas do demo
que lle chaman Marketing:
a xente funciona ás cegas
e fai todo o que lle din.

4. Nunca se veti que un papa
infalible a boca chea
para fala-lo falible
descendese tan á area.

5. O Vaticano, tan sabio
tiña o costume perenne
· de reservar para o Papa
un discurso máis solemne.
6. E agora ·vén o polaco
que a tododeus despista
respondendo ás preguntas
que lle fai un periodista.
7. ¿E is to será bo ou malo?
¡Ou regular, eu que sei!
Disque é unha manobra
dun
mbro do Opus Dei.
8. ós galegos retranqueiros
en Galicia lles escoito
que o falar non ten cancelas
¡e este Papa fala moito !
9. Algúns teólogos pensan .
que é un asunto moi serio
posto que perde prestixio
a función do maxisterio.
10. O perigo está en que á xente ·
non lle resulta posible
saber se é unha leria·máis
ou se quer ser infalible.

Ú . Para o irimego évos
·un motivo de ledicia
que vaia esmorecendo
a importancia pontificia. ·
12. Un mal choio é que se escoite
a voz do Papa ahondo
coa idea de, se el f ala,
"díxoo Blas, punto redondo".

13: Porque no pobo cristián
-no c,atólico, por certo-,
sobran dogmas e consignas
falta diálogo aberto.

