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Unha idea revirada sobre 
·o Estado d·e dereito. 

Amedo e Domínguez, ó remate, falaron. Estes dous 
antigos policías están condenados por ser membros 
activos dunha banda criminal, organizada pola policía · 
española para· combate-lo crim·e con máis crime. Pero 
agora, pola razón que sexa, decidiron confesar que non 
era só asunto nin .idea deles, que os seus superiores 
sabían, consentían e impulsaban os GAL, que toda . 
aquela cadea de mando do ministerio do Interior está 
enlarafuzada en secuestros, atentados, etc ... 

Afa aquí non hai volta de folla: un Estado de dérei
to ten sistema$ para trata-lo crime e a corrupción, 
mesmo se atinxe a un dos seus poderes, como ne~te 
caso, o poder executivo. Para xulga-lo crime están os 
xuíces e, se hai unhas testemuñas e uns indicios tan 
claros, non vale estender unha manchea de sospeitas 
sobre o xuíz Garzón: haberá que aterse , ós feítos e 
recoñecer que hai moit? fariña. 

Sen embargo a primeira r~acción de moitos cargos. 
socialistas, capitaneados polo ministro Barrionuevo; foi 
outra. Tal é a postura de Franc_isco Vázquez. O alcalde 
da Coruña, tan amigo out ras · veces desa expresión 
Estado de dereito, fai un fraco favor á democracia insi
nuando que hai que botar terra sobre este tipó de 
asuntos y .no poner en entredicho a quienes protegen a 
/13 sociedad, comprometendo ademais publicamente mi 
respaldo y el de· mi piudad a esos defensores de la 
sociedad de los que seiqüe ninguén nos debe defen
der, fagan o que fagan, e empreguel') os métodos que 
empreguen. 

¿En no me de que novas no·rmas se pode facer que 
a xente teña a máis mínima dúbida sobre a maldade 
de montarse unha banda criminal con cargo ós fondos 
reservados, con cargo ó~ cartas públicos? . ¿Que nova 
idea de democracia hai neses gobernantes que aspi
ran a facer e desfacer sen control e sen respecto á lei? 

Chegouse a usar-lo dato d_a recente historia de 
Garzón, cos ' seus saltos de xuíz a gobernante e de 
gobernante a xuíz. A crít}ca iría polo aquel de que, no 
seu paso polo ministerio do Interior, seica serinformou 
de causas que non é elegante ou ético (!), sacar agora 
á luz . . Parece ser que non hai tal, que todo arrinca 
dunha confesión recente e interesada deses dous indi
viduos, pero se tal houber, o fallo non estaría en s·acalo 
agora a luz, senón en non facelo antes: un crime é un 
crime e unha corrupción, unha corrupción. E calquera 
pacto de silencio ~obre a existencia de feítos criminais · 
é, a súa vez, criminal. 

A cuestión de fondo é a revirada concepción de 
Estado de dereito que semellan acubillar aqueles carg.os · 
públicos. É o Estado da aparencia: o que pon en perigo 
o Estado non é a existencia de feito_s ~ tramas corruptas, 
senón o feíto de que tales tramas saian á luz. 
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Daniel López Muñoz 

O Rei L~ón prepara as .. municipais 
Son moi amargadas e 

intelectualoides as opinións 
dos críticos adultos sobre os 
contos e películas_ infantís, 
especialmente da casa Disney. 
Non. quixeramos caer nesa 
manía de ver pantasmas per
versas e manipuladoras en 
cada personaxe, 'en cada situa- · 
ción, en cada lance da trama. · 

,Sen embargo, a medida 
que se vai creando clima elec
toral, coas ·municipais aí á 
volta, noµ podo evitar relacio
nar este clima pree]e~toral, 
eses .ditos e feítos dos proho
mes e, se é o caso, promulle
re-s~ que manexan os fíos e 
largan os grandes discursos; 
non podo, digo, evitar relacio
·na]o co esquema do Rei León, 
último producto ·da factoría 
Disney para os nenos e nenas 
do planeta. 

O rei león bo e lexítimo· 
gopemante do conto, ten tra
zos raciais de branco integra
do é ben educado. O león 
opositor, á parte de ser intri-:. 
gante e tramposo: ten ·caracte
res físicos de. negro inmigran
te, marxinal. O rei bo e lexíti
mo goberna sobre os· ammais 
todos e, como non, impón a 
orde e a prosperidade. O león 
opositor, cando acada o 
poder,_ faino con violencia e 
mentira e da súa xestión nace 
o caos, a misetia, a desorde, a 
inseguridade. O reí lexítimo, 
incuestionable e encantador, 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA.· 

está apoiado polos animais 
nobres e · simpáticos, pQla 
xente de orde, pero ·quen 
apoia ó león negroide, oposi-· 
tor, trampulleiro, son as hie
nas que viv~n nas marxes da 
selva, mal considerad ... as, que 
sobréviven coa prea e restos 
da sociedade animal, e, ade-

. mais, con acenos e formas 
que re·cordan ás pandillas 
marxinais das grandes cida
des. 

Para min que certos alcal
des e presidentes están por 
pedir á distribuidora que a 
película de Disney permaneza 
en pantall~ ata as eleccións 
municipais da primavera que 
vén. O discurso da película 
acáelles de marabilla. De 
momento Fraga xa d·eixou 
caer que estas elecci~ns eran 
tan importantes· co.ma as 
municipais do 31, ás que, xa 
se s¡:i.be, seguiu a negra repú
. blica, á que, á súa vez, seguiu 
a guerra civil, que deu, lugar á 
dictadura: 

Vamos, que non lles 
coincidíu nada ben. Cadrou, 
sen embargo, a súa· estrea co 
Nadal e, xa que logo, con ese 
relato revolucionario no que 

' se afirm~, unha vez máis, que 
gracias a Deus, contra tódalas 
falcatruadas e manipu1acións 
dos p'oderes deste mundo, a 
liberación vén das xentes 
humildes de condición e cora
zón. 
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BOA NOVA 

O Medo Don é bo 
-

' ·. Marcelo (pai): ¿Que, Tucho, que 
· . che pareceu ª· explicac_ión que 

.· nos deron no Centro sobre como 

van 'queda-las clases de Relixión? 

Tucho (fillo): · Non sei, papá, eu ·nori 

entendo moito; eu só. sei que . as ,cláses de 

relixión case sempre .son ·uri aburrimento, 

e iso qµe este ano ternos a D. Carlos, que a ·. 
min me gusta moito. Había rapaces que 
non estaban indó a clases de relixión, e 
este ano volveron. 

Avelina (nai): É que D. Carlos éche 
D. · Carlos. Chega con velo ·como vive el, . 
como se arrima ós pobres, como dá a cara 
polos alumnos que teñen problemas fami
liares. Non me estraña nada que saiba falar 
tan ben de 'De-qs e de Xesús,, ~ que vos 
gusten as súas clases de relixión. 

Tucho: Non, é que máis ca clases 
parece que están escoitando a unha persoa 
que che conta o que el vive todo convenci
do. É superguai. A min gústarrie moito, e 
anque non poñan obrigatoria a clase de 
relixión, eu penso seguir indo. 

Marcelo: Pero, ¿entendichys ben 
como van queda-las cousas? 

Tucho: Coido que si. No erisino 
Infantil, Primario e Secundario a clase de 
relixión valerá para todo, . coma calqúera 
outra; p~ro .no B.acharelato as calificacións 
de RelW.ón non influirán para as axudas ? 

. estudio e para a selectividade. · 
Avelina: Moi ben; e ademais que os 

nenos que non queirah ter relixión terán e:p 
Inf ~til, Primaria e Secundaria unha clase 
sobre aspectos· da vida sócial e cultural, e 
despois unha clase sobre as manifesta
c;ións históricas, artísticas e· culturais das 
diferentes relixi9ns . / 

Tucho: Papá, e ¿por que o que· daba a 
charl1'.l dicía que os bispos non . estaban· de · 

: acordo con isto? 

Marcelo: Pois non cho sei moi ben. 
Quererían .que mentres os que estudian 
relixión teñen relixión, os outros tivesen 
outra clase que puntúe. 

.Tucho: Pois non o entendo, ¿que 
máis d;:í? 

A velina: Que máis dá, non, Tucho. 
Os bispos e moitbs país tamén queren que 
os rapaces vaian a clase de relixión case 
como á forza. 

Marcelo: Tampouco é· iso, A velina. 
Anque_ ~ min hai algo que non me cheira 
nada ben. En toda esa postura dos bispos 

' eu vexo coma ·un medo á Iiberdade, e o 
convencemento de que os rapa~es, se non 
.é por presión, non van ir ~ clase· de rel~- · 
xión. E a min iso ·non me parece nada ben. · 

A velina: Anda, . iso é o que che eu' 
di.cía: h,ome. Eu xa non estou nada de 
acordo coas clases de relixión na escola. 
Deberían dar clase de cultura relixiosa 
para todos, e que fose obrigatoria e pun
tuable. Pero despois a ~ormació11 cristiá 
nas parroquias. 

, 

Ma:rcefo: . Xa, pero iso supón máis - · 
esforzo; iso supón tamén máis convence
mento nos mesmos país e en toda a comu
nidade cristiá. 

A velina: Claro que si pero aí é onde 
se había notar se realmente somos tantos 
os que queremos ensino relixioso para os 
nosos ·tillos. ·segurn que habería menos 
coñecementos relixiosos ,nos nenos, pero 
habería moitos máis nenos· e páis conven
cidos do que eren, do que din; do que 
viven. 

M~tcel~: E falas coma un libro· aber
to. Dá gusto escoitarte. Eu, de primeiras, 
estou de acordo contigo" pero deixa a ver . 
como van indo as cousas. 

CJ 

o 
o 

Manolo Regal l:.edo 

Invitados ás vodas 
Domingo 2 do tempo ordinario 
Xn 2, 1-12- 15 de xaneiro 
_:_ Hai festa de vodas cando casa

mos. Hai festa de \roda cando gozamos 
por vivir en familia. Hai festa de vodas 
cando celebramos algún triunfo dos 
pequenos. Hai' moitas festas de vodas. 
Xesús está en todas elas. e a todas ela • 
nos invita a nós, que somos discípulos 
del. -Para ser cristián hai que estar dis
posto a ir a estas vodas de Xesús. 

- Para estas vodas o viño pono 
Xesús. ·El mesmo se fai o viño destas 
vodas. El é o mellor viño, porque é quen 
máis promove á unión, á alegría, á festa, 
á confianza, a romper co establecido, á 
fantasía que soña e crea o novo cada día. 

- Xesús converteu a auga en viño. 
Porque ten poder para con verte- los 
pobres en xente que cambia o mundo. 
Porque escolleu os pequenos para com
probar que Deus era para el Pai. Porque · 
levanta as ilusións máis apagadas. Por
que transforma a derrota en esperanza 
loitadora. 

O Programa de Xesús 
Domingo 3 do tempo ordinario 
.Le 1, 1-4; 4, 14-21 
- Cando está empezando o ano 

1995, Xesús ofrécenos unha vez máis o 
·seu programa. Non é. un programa elec
toral, é un programa de vida. É un pro
grama de vida porque' é un programa 
vivido por Xesús, que el nos ofrece ós 
seus seguidores para que o viv~os nós 
tamén con el. 

- O programa de Xesús dálle unha 
resposta á esperanza dos pobres, dos 
presos , dos cegos, d0s marxinados .. ., 
dos drogadictos, dos pobres do Terceiro 
Mundo, das nácións e pobos pequenos, 
das culturas humildes coma a galega, 
etc. Xesús, contra todo prognóstico, 
aposta sempre polo pequeno. 

- As comunidas cristiás, as parro
quias, a Igr~xa toda encontra neste pro
grama de Xesús o espello onde se mirar 
'cada día. Xesú,s foi feli~ . se guindo este 
camiño. O Espírito enforteceuno parta 
andar con el. O Espírito de Xesús tamén 
se nos ofrece ,a _nós para encontra-la 
maior alegría facendo cousas que traian 
liberación ós pobres, marxi~ados e peca
dores. 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

CON CHIAPAS comezámo-lo ano 
pasado, e este segue ofrecéndono-lo 
mesmo panon~1ma sombrío e negro. As 
armas seguen en pé, esperando unha· 
paz que non chega, porque a miseria e 
afame seguen envolvendo a este pobo 
que n~R é respectado nos seus dereitos. 
Os indíxenas des te país. nin reciben as 
migallas do capitalismo do Partido 
Único que rpanda segundo os intereses 
de Estados Unidos. 9 Estado de Chia
pas séntese estafado por· tantas prome
sas liberais, que rion fan máis que axu

A ACTUALIDADE CULTURAL 
E SOCIAL de Galicia pasa por 

varias frontes: dende a celebra
ción do Ano .de Rafael Dieste 
ata o III ~.entenario do nace
mento do Padre Sarmiento, un 
dos cumios das nosas letras . 
no século XVIII. O quinto 

centenario· da Universidade de 
Compostela. O Congreso sobre a 

. Sida na Coruña a .partir do sete de. 

dar a prende-lo lume que pode estoupar en calquera intre. Ilus
tramos esta nova cun debuxo do grabador mexicano José_ Guada
lupe Posada. 

marzo e, nesta mesma cidade, a inaugu
ración da Casa do Home, a Domus, unha das torres da Coruña e 
que está a ser rexeitada polos veciños máis próximos, xa que 
supón un paredón para eles. A ~bra é do arquitecto xaponés 
Arata Isozaki. , · 

< ... 
... 
IW -

A EUROPA DOS QUINCE 
que inauguramos est~ ~o segue 
a propoñe-la súa amplitude ata 
mitros tantos Estados, e niesino 
neste ano seguirá discutindo 
abrirlle a porta a seis do Leste e 
Centro: Polonia, Hungría, Eslo
vaquia, Romanía, Bulgaria e 
República Checa ... , e todo isto, 
sen amaña-los problemas 
actuais, sobre de todo no agro, a 
pesca e a industria ... Tal como 
están as cousas a UE é o mellor 
xeito de que o peixe grande 
coma 6 máis pequeno como 
estamos a sufrir en Galicia. 

A IV CONFERENCIA MUN
DIAL SOBRE 'A MULLER vai 
ter lugar en setembro en Beijing 
(China) co lema de "Acción para 
a igualCÍade, o des_envolvemento 
e a paz". ~ste evento C<?ntará con 
dous espacios ben distintos: do 
trin~a 'de agosto .ó oito de setem- · 
bro no q~e participarán tódalas 
persoas que queiran ou, organiza-

. cións, así coma representantes das ONG, mentres que na Confe- , 
rencia do catro ó quince asistirán representantes dos Estados da 
ONU e das ONG. Para máis información ofrecémo-lo teléfono 
de Xenebra: Tfno: . 41-221758-1176.. Fax: 758-0805.' Na ilustra- . 
ción podemos apreciar unhas tradidonais tatuax'es nas mans cun- . 
has mulleres -bereberes, unha das etnias máis perseguidas. · 

A FESTA DO·LUME 
(4 de Febreiro) 

LUGAR 

Parroquia de Galegos 
(Lugar do Pazo - Casa das Monxas) 

- Dende Ordes, dirección Ponte Carreira 
(1 O Kms.). · 

- Dende Lugo, Ponte Carr~ira-Frades 
(1 O Kms.) · 

HORARIO 
. -

10,00: Asemblea anual da Asociación lriníia. 
11,00: Sesión de Traballo. 
~ 2,30: Descanso. 
1,00: Revisión de compromisos e proposta 

de proxectos. 
2;00: Xantar compartido. Que cadaquén 

leve comida. ·· 

4,00: Eucaristía (Levar cirio para a festa da 
Candelaria). 



.-

A GALICIA DOS 
TRESCENTOS 
QUINCE CONCE
LLOS, xa que este 
ano se decidiu a 
separación de Burela 

. e está a piques de 
resolverse . a da Illa 
de Árousa, vai' ir ás 
elecciÓJ:1-S municipaís 
o derradeiro domin
go de maio. Estas _ 
divísións son un sín
toma de que a 
estructura dos coÓ
cellos é artificial e 

non responde ós problemas reais do pobo. Mentres tanto vai 
seguir adiante a división en comarcas como podemos ver no 
mapa, e ~s parroquias seguen a se-las máis marxinad_as . Un dos 
grandes problemas_ deste curso van se-las -autovías e a peaxe 
das ·autopistas que quere impo-la Xunta, todo isto suporá gran-
des problemas en parroquias e concellos. . 
·En política exterior a visita de Arafat en, xuño e a celebración 
dun Conc

1
ello de Ministro~ da Unidade Europea en Santiago no 

segundo semestre son os dous acontecementos. 

O R~FERENDO DO 
SAHARA que volveu a . 
ser aprazado para"este 
verán polas presións do. 

-réxime autoritario. de 
Marrocos, fainos lembra-

. -la in~ustiza internacional 
cos máis de cinco mil 
grupos _étnicos que hai ·no 
mundo (uns trescentos 
millóns de indíxenas), 
distribuidos en setenta 

países. Aínda que ·SÓ ·o sei& por cento da poboación conserva e 
garda o .noventa por cento da diversidade de .culturas, linguas, 
. ciencias, artes, etc. 

SEGUEN AS GUERRAS 
en todo o· mundo, preto de 
ci~cuenta, e al_gunhas con 
moitos mortos ás suas cos
tas: Sudán, sen ning.unha 
axuda de fóra, como teñen 
Ruanda, .Haití ou B9snia: .. 
Somalia tarpén foi esquecida 

na súa miseria, fame e morte. As guerras civís do Iemen,.Cam
boia, Angola, Afganistán, Alxeria, ou · Libeña, onde morreron 
cen mil civís e as dúas terceiras partes da poboación foron des
prazadas ... , nunha guerra que xa dura cinco anos, e, como moi
tas outras nin sequera _ten un espacfo nos medios de comunica
ción, nin no corazón da xente. 

BERLUSCONI esixe 
eleccións anúcipadas en 
Italia, despois das filigra
nas que estivo facendo 
nestes oito meses de 
poder, sen outra teima qu~ '" 
afanar aínda máis poder. 
Hai previstas outras elec
cións máis ~mportantes: as 
de Francia para remat'!r 
coa época Mitterrand; en 
Perú, onde hai catro mil 
pre.sos políticos e dous
centos de conciencia; en 
Alxeri.a, envolta nunha guerra civil non declarada, etc. 

O ANO DE ·CINE CON 
MOTIVO DO CENTENA
RIO DO SEU NACEMEN
TO que converte a Francia, a 
patria dos irmáns Lumiere, 
nunha festa de actividad.es e 
proxeccións das mellores pelí
culas da historia, aínda que os 
actos princi pqis xiran arredor 
do vinteoito de Nadal... No 
noso país agardamos con 
expectativa a película que 
neste ano vai ·rodar Xabier 
Villaverde: "A alma da cida
de". 

ANQ DA TOLERANCIA foi declarado 1995 pola Unesco, e 
hai moitas razóns para dar pulo a este senti~ento, pois est~ 
medrando entre noso'utros a fobia ós inmigrantes, ós membros 

. doutras razas. e relixións, ós que viven a sexualidade e a familia 
doutro xeito, etc ... Europa está a pecharse na xenofobia e o 
fanatismo impera por todas partes.:. 
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S-AR6AD€19P 
GALERIAS DE ARTE 
LIBA.OS 

·CERA·MICA 

* 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 

f: 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 MADRID 

Teléf.: 91 - 310 48 30 

Habana, 20 
32003 ÓURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: · 988 - 37 09 28 

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

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

Dr'. Cadaval, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 - 220050 
Fax: 986 - 22 0474 
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POLÍTICA 

¡A que· está caendo·! . 

·094 rematou en plena tormen
ta. Ó longo do ano rematado 
caerori moi~os ídolos: da polí

tica, das finanzas, · dos organismos 
tnáis prestixiosos do Estado.. . ¿ Quen · Pár Tintxu . 
nos ía dicir hai lln ano que o ex-
gobernador do Banco de España, o ex-dírector xeral qa_ 
Garda Civil, o banqueiro de máis éxito, os máis coñecidos 
expertos da bolsa e das finanzas estarían presos, fuxidos, 
desprestixiados, procesados ... ? · 

• 1 

Pero o .escándalo dos Sancpstóbal, Roldán, ·Rubio, De la 
Concha, De la Rosa, Conde, Romaní non nos pode facer 
esquencer ós Amedo-Domínguez-Planchuelo-Álvarez, Vera, 
Corcuera, Barrionuevo, Solchaga, xefes e colaboradores de 
KIO, Albertos, Filesa, Naseiro e Palop, as loterías de Gali- -
cia, os Casinos de Cataluña, as oposicións ó Servicio Vasco 
de Saúde, PSV, etc. · 1 

Tarripouco debemos esquencer episodios máis di.stantes, 
mesmo do réxime anterior (os _Matesa, a constructora .de 

· Gil Gil en Se.govia, o aceite ~e Redondela, Sofico, o metíli
.co, a éolza ... ). Esta longa lista, que seguramente cada 'lector 
·podería completar sen moitas dificultades, amósanos por 

• 
un lado o frecuentes que ~on os casos dos listos qu~ pret~n-
den facerse ricos a contada boa fe dos outros; pero tamén ~ 
falta de vixilancia dos responsables da administración ·· 
.pública sobre multitude de feítos gravísimos que non se 
chega a atallar ata que o número de víctim.as é considera
ble. 

Xa noutras ocasións aluqimos nesta columna a tal fenó
meno: a impunidade con que pode opera-la p~caresca, pola 
inoperancia de moitos mecanismos que teoricamente existen , · 
na adillinistración públic~, pero que non funcionan, xunto 
cun certo espírito de tolerancia ou mesmo envexa de quen 
ten éxitn saltando moitas normas vixentes ( quen se aproveita 
fai ben, ou p·ara, que as· cou~as funcionen non hai que ser moi 
escrupuloso cos .r.equisitos legais). 

Por iso convén que nos paremos todos a pensar, nun 
m'oinento coma este no que estamos abraiados po¡a dimen
sión dos escándalos descubertos, para condenar· e poñer 
couto -no ámbito e na medida que estea ó noso alcance- a 

· mil corruptel_as menores que vemos cada día-e que, sumadas 
unha a unba, causan tanto ~ano (económico, moral.ou· políti
C?) -ó conxunto do país coma moitas des as conductas que 
hoxe nos abruman. 

Seguramente quen segue de preto esta publicación non 
c.olllparte os criterios do éxito económico e soCial que deron 
tanto nome á maioría dos nomes propios citados máis arriba. 
Pero o escándalo actual pode servir xustan;iente para aflimar
se nos propios valores, anque non sexa máis que vendo 
cómo. os citados ídolos caído.s se ven agora esquencidos 
-polos seus fervorosos adoradores de antes. 
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TERCEIRO MUNDO 

Campos· de Traballo 
en Países· .do Sur 

. Setem e Intermón-Galicia convócante a aprender e -Requisitos para participar: 

colaborar en Campos de Traballo en Países do Sur. -·Ter 21 anos ou máis. 

Ésta experiencia enmárcase dentro dun proceso anual - Experiencia asociativa ou de voluntariado social. 

de educación na solidariedade, que consta de tres _ _ Suficiente madurez persoal. 
fases: 

. ' 
1- F()rmación: (na primavera): 

Consistente -na celebración de 3 Encontros de For.:. 

niación de fin de Semana entre os posibles partici

pantes. 

2- Cooperación: (1 mes.no ve~án): 
-
Participación en gtupo en campos de traballo en 

. . ' 

países do Sur. 

3- Sensibilización: (no outono): 

Difusión compartida das experiencias vi vidas. 

Preinscrición e Información en: 

Intermón-Galicia 

Salvador de Madariaga 45 baixo. 

-15008 A Coruña 

Telf: 10 54 44 Fax: 10 39 11 

· (De 16 a 20 horas) 

Prazó de Inscrición: .. 

Ata o 20 de Xaneiro de 1995 



REPORTAXE 

A lectura moralizadora 

Cando e escoita a interpretación do 
Evanxeo de Xesús no Templo . no 
domingo da Sagrada Familia, o enfo
que autoritario e moralizador da pre
sentación non pode pasar inadvertido: 
son claramente as derradeiras frases 
desta pasaxe as que dan pé a esa inter
pretación: "Estáballes sometido" (Le 
2,51), e: "Xesús progresaba en sabedo
ría e en estatura, ós ollos de Deus e dos 
homes" (Le 2,52). · 

Así é como gustaría presenta-la 
situación en Nazaré. Talé o modelo tra
dicionalmente proposto: "a 'Sagrada 
Familia ' no estilo dos pintores do 
N azaré xeitoso e gracioso, un año e 
unha Madona que sorrí de felicidade ó 
fondo, e todo rodeado dun halo de san
tidade. Agora ben, se este evanxeo ten 
realmente algo que di'cir sobre o tema 
da 'familia' , é exactamente o contrario: 
que tal idilio non existe, aínda máis, 
que no nome do ceo non é preciso que 
exi ta. 

• Rl"IA -8 
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Relectura estimulant 

e ando acaban:~s de deix~r _atrá; o ano Interna~io-: 
nal da Famzlui (ver Inrrua n 448) non esta de 
máis reler, con ocasión_ do chamado díq da 

Sagrada Familia, unha pasaxe do evanxeo. de Lucas que 
foi especialmente . manipulada polo pensamento cons·er
vador: ó relato de infancia no que Xesús orixina un con
flict~ po; afastarse dos seus pais e d~dicarse a aquelo ó 
que se sentía chamado. É o teólogo Eugen Drewermann 
o que nos dá unhas interesantes pistas para entende-la 
verdadeira dimensión 'dese conflicto. O .texto que presen-

. tamos está adaptado dun traballo deste teólogo. 

O conflicto 
inevitable 

Esta constata
ción decepcionará · 
a máis dun. ¿Non 
c.umpriría pensar 
que a lo- menos 
houbo unha ·vez na· 

·terra unha 'santa' . 
familia sen conflic-· 
tos, sen diferencias 

. nin malentendi
dos? 

En realidade, este idilio non existe, 
en todo caso non cando un ser humano 
ten que encara-la· súa vida con Deus. 
Todo o contrario. Este evanxeo de · 
Xesús no Templo, á idade de doce anos, ,. 
é a única instantánea lendária da 'bio
grafía familiar' de x .esús que pos_uímos, 
e ela amósamds precisamente unha 

. ima:x,e chea de contradiccións, de oposi
cións ~ dé incompatibilidades huma
nas ... 

Nesta lectura, chegá.r a adulto e pre~ 
sentarse <liante de Deus, van unidos. 
¿Que relación existe entre Ó descubri
mento de· si mesmo e o descubrimento 
de Deus, que parece que é a verdadeira 
cu~stión <leste relato?. 

Pode dicirse que ,era costume no 
xudaísino tardío proclamar ó mozo de 
doce anos, no Templo, 'fillo de Deus '., 
membro adulto do pobo xudeu. Pode 
dicirse que é costume, en tódolos · 
pobos, no cádro dunha especie de rito 
de iniciación, conduci-lo mozo adulto 
<liante o deus do clan para facelo mem
bro del enteiramente ... 

Liberarse da responsabilidade 
de ser pais 

Os pais de Xesús representan o 
primeiro nivel do relato. Dende o seu 
punto de vista, sería desexable un,ha 
relación descrita así: coma pai e nai, 
gastaron o mellor das súas enerxías e 

· capacidades para ~tender ós nenos, ós 
que, en correspondé{ncia, se lles 
impón o deber dunha obediencia 
agradecida. Todo o que a moral poida 
ter que dicir sobre o tema da familia 
redúcese á descrición dunha relación 
de ida e '\'.Olta entre solicitude e· obe
diencia. 

O vérdadeiro problema consiste en 
que os país non poden deixar vivir ós_ 
seus nenos máis que a condición de 
aprenderen a relativiza-la propia res
ponsabilidade <liante de Deus, e que 
eles non son capaces de tal relativiza
ción da responsabilidade se non apren
deron, segundo a expresión literal do 
É~anxeo, ·a · ~odiar ós propios fillos", 
por mor do reino de Deus (Le 14,26) ... 

Porque a actitude fundamental de 
respecto 'á liberdade e á personalidade 
do outro non será posible senón a con
dición de que esmoreza a angustia da 
responsabilidade . . 

A antiga lenda, que se apoia sobre a 
profecía de Sime'ón, leva total razón ó 
contar entre as 'sete dores de Maria·' o 
feíto de que tivo que sacrifica-lo seu 
fillo a Deus, no Templo, inmediatamen
te tralo seu nacemento: esta dor do 
sacrificio do seu propio fillo é, en defi
nitiva, a única dor, a dor esencial, na 
vida de cada nai e de cada pai con rela-

' · 



la Familia 

te e nada morali~ante 
ción ó seu fillo. Os país non poderán 
e~dexamais dicir: meu fillo, miña filla ... 

Saber perder ó filio . 

O Evanxeo de Xesús no Templo, ós 
docé anos, camiña no . sentid-o desta 

. contradicción, faina descubrir máis 
vigorosamente aínda, porque María 
encontra a seu fillo no lugar mesmo 
onde, sendo neno, ela xa o perder-a lite
ralmente. 

Os país de Xesús puideron ir cada 
ano a Xerusalén, no 'Cadro dun rito, 
pero é agora2 no intre no que se desvela 
e cumpre o verdadeiro sentido da súa 
acción ritual, cando "eles non compren
den". Agora, cando o que eles foron 
cumprindo simbolicame~te pasa a ser 
reaÍidade; experiméntano c9ma unha 
perda desastrosa, que non. sería dalgún 
·xeito máis có feíto - ~º seu descoido, 
dunha falta do seu deper de o vixiaren. 
Cando o seu Xesús se distancia definiti
vamente da súa vida, fa!lse e fanlle os 
máis violentos reproches (Le 2,48). 

T~l Hes sucede a cada pai e a cada 
naí cando chega o momento no ·que eles 
"perden' '. para sempre o seu filfo: pri
meiro búscano -en linguaxe de imaxe
entre os seus "paren tes" e "coñecidos", 
sempre gardando a esperanza de atopar 
resposta á cuestión que lle dirixen ó 
.propio fillo: "¿Onde estás?" 

A escena do evanxeo aparece abrup
ta: a resposta de Xesús ó "¿Por que?" 
de María non pode ser comprendida 
máis ca coma un duro ·acuse de non 
recibo. "¿Non sabiades que ... ". Tal res
posta significa a ruptura total coa pro
pia casa familiC:U-... 

Saber reencontrar ó filio 

... Non hai máis ca unha forma · de 
"reencontrar" a "quen estaba perdido": 
hai que recibir estes acontecementos 
interiormente, Iia propia ·memoria, no 
propio "corazón" (Le 2,50), e, gracias a 
:peus, este paso foi preparado dende 

, · moito ·tempo antes no corazón dos país 
de Xesús. O que Xesús fai parece en 
principio non ser máis ca unha provoca
ción dificilmente xustificable, e cara a 
este instante os seus país camiñaron, de 

feito,' durante foda a súa vida: ¿non querí
an eles que un día o sen filio se presenta
se el mesmo fronte a Deus, coa súa vida? 

Certamente existe unha actitude que 
impide aceptar esta ·verdade. A moral 
eleva ~ preocupación dos · país con rela
ción ó seu filio ó rango de deber supre
mo~ pero é precisamente este "coidado" -
a angustia e mallo sentimento de respon
sábilidade- dos país o que impide acepta
la necesaria liberación do filJo. "Nós bus
cámoste angustiados" (Le 2,48), di 
María, ferida e chea de reproches, como 
se fóse o deber dun bo fillo o de non 
actuar endexamaís así cos seus país. 

Esta é unha das caras do problema 
no relato de Xesús no Templo, ós doce 
anos: o punto de vista dos país. 

O punto de vista do filio 

Pero hai outra perspectiva, máis 
· importante aínda: a perspectiva do nena, 
qu~ _ten que dar pasos na propia vida. 
Dende o seu punto de vista, el non 
"perde" os seus país, d~ixaos simplemente 
marchar e procura para si ·mesmo a súa 
propia ~orada ... Se algunha vez se sentiu 
no Templo coma en cas de seu paí, foi 
nest~ ocasión ... Máis tarde~ ~esús teste-

• 1 

muñará sobre esta experiencia afinnando 
que cómpre "odiar' ' pai e nai por Deus (Le 

_ 14,26); e viviría por vez primeira, neste 
intre, ese qesgarro e esa contradicción. 

A diverxencia paradoxal entre a 
moral e a relixión ... acada aquí o ~eu 
cume na vida dun adulto que medra. A 
óbriga moral leva a .X~sús, despois 
coma antes, a obedecer, pero, ó seu cri
terio, a única esixencia importante da 
súa vida é agora a de seguí-lo manda
men·to. do antigo Israel: "Amarás ó 

· Señor o teu Deus ... " (Le 10,27) ... 
É neste sentido, -coma experiencia 

. dun compromiso espiritual cara á liber
dac;le-, como hai que comprender esta 
escena de Xesús no Templo á idade de 
doce anos. Para que un cadro tan poéti
co da "mocidade" de Xesús puide_se ser 
imaxinado, fixo falla que fose efectiva
mente vencellado á representación do 
home de N azaré a representación dunha 
independencia espiritual inaudita. 

Pasaron moitos ano$, di o envanxeo 
d~ Lucas, nos que Xesús foi "obedien
te"'. Pero . esta "obediencia" xa non é a 
obediencia dun neno ós seu s p aís, 
senón ull?-a foqna de escoita interior. 

, Daniel López Muñoz 

Este cadro de Murillo -A Sagrada Familia do paxariño-, serviu de modelo gráfico" para lembrar 
que a familia é un Jugar onde debe haber paz e harmonía. 
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O CAMPO 

O noso agro: de onde vén, 
1

a onde vai (11) 

Entrou a obsesión polo /abrego forte ... Pero resultou que contamina, deforesta,. desfai a paisaxe. 

e omentamo no número anterior 
cóm o 1abrego galego, a partir 
dunha explotación agraria tradi

ci nal, foi modernizándose, entrando 
de cheo nunha economía de mercado 
que lle impuxo técnicas e productos 
novos, descoñecidos por el ata ese 
momento. . . 

Aínda hoxe o tipo de explotación 
agraria galega segue a ser pouco valora
da polos técnicos, entre outras causas, 
coñecidas por todos, polo minifundis
mo, excesiva parcelación, alta porcenta
xe de poboación agraria, falta de éspe-. 
cialización, etc. 

De aí que se siga na teima de supe- · 
rar esa limitacións: Velaí están os pro.
gramas de concentración parcelaria, de 
desen vol vemen to rural, modemizaci ón. 
das explotacións, reforestación, capac~
tación e outros. 

Ata aquí non ternos moitas dúbidas, 
á marxe de que uns entendan a moder
nización, o mercado, a competitivida
de ... dunha mañeira e outros doutra moi 
diferente. 

O gran problema xorde, ó meu 
ntender, en que a cousa e tán a suce

d r dunha maneira moi rápida e non son 
facilmente a imilables e entendibles por 

ª"""' -10 

unha xente que estaba afeita a ve·-las 
cousas baixo concepcións ben diferen
tes ás que se levan hoxe nunha socieda- -
de avanzada de mercado. 

A nova Política, Agraria Comunitaria 
(P.A.C.) . 

Para xustifica-Jo que dicimos, irnos 
'Crnmenta-la nova política agraria de 
Comumdade Europea, qué nace no ano · 
92 para intentar dar marcha atrás en 
moitos programas e cambiar outros 
que ata aquel .momento estaban apoia
do s con cantidades millonarias de . 
diñeiro. 

Certamente se algo vai .mal cómpre 
cambialo. Per~ lerp.bremos que o cam
bio nos vén cando aínda estabamos 
subindo ó carro ·da ~AC . e, aínda tendo 
en conta tódalas médidas transitorias 
para amortece-los. efectos do cambio, o 
caso é que a sincronización da no'sa 
evolución coa que van seguindo os 
países ricos non resulta precisamente 
do a da. 

Esta nova PAC trouxo consigo as 
chamadas medidas de acompañamen
to1. As máis chama ti vas, de carácter 
agroambiental, son: 

- Aplicación de sistemas esten~ivos 
en terras de cereais; 

- Formación de agricultores na con
~ervación do medio ambiente; · 

- Conservación de razas autóctonas . 
de gando. 

- Agricultura ecolóxica. 
- Toda unha serie de programas 

medioambi_entais aplicados a zonas de 
·interese natural coma Os Aneares, a 
Fraga do Eume, ... ' 

¿A que veñen es_tas medidas de 
acompañamento . que xorde.n dunha 
política agraria anterior na que se 
fomentaba a sobreproducción, a inten
sificación, a rendibilidade? Pois evi
dentemente ós problemas que esa polí..: , 
tica crea. 

¿Como pode o agricultor galego asi-
:inilar de hoxe para mañá ·ese novo cam
bio cando ata hai ben pouco, ata entrar 
na febre da modernización europea, er:a 
un labi-ego que precisamente practicaba 
unha agricultura tradicional, conserva
dora do medio aq1biente, perfectamente 
adaptada a ese medio? · 

¿Como se lle pode dicir a un agri
cultor a qu€-n a marchas forzadas se lle 
introduciron as técnica,s de producción ' 
máis inten~ificadoras _que debe dar 
marcha atrás e que debe ter moita conta 
coa erosión, a contaminación, a defo
·restación, ... ? 

A postura fácil ata agora era a que 
dicía que o que non se ~odemizase, 
sobraba. Que só quedaba sitio para os. 
fortes. E ent~ou e psicose do fobrego 
forte, aquel que ten máis de 40 vacas, 
máis de 400 ferrados de monte -a euca-

. lipto, claro-, un tractor .de 150 C.V .. 
Pero a realidade veunos dicir que, se 
ben este agricultor pode ' vivir do 
campo, tamén contam,~na cos seus 
·zurros e· pesticidas, d€sfai os camiños 
coa :súa maquinaria, desfai a paisaxe co 
seu monocultivo de crecemento rápido, 
etc. ' 

Con .estas medidas parece que se 
· quere en parte solucionar ·estes proble
mas que lle apareceron ó agricultor 
moderno, pero tamén considerando 
.que aquel pequeno· agricultor, coas 
súas prácticas e coñecementos fixo 
da agricultura unha arte que combi-



na os seos· sistem~s agro-forest'ais sacando o 111:áximo producto· 
. da terra e conservando, de xeito que. ninguén aínda lle agrade
cen, un medio e unha paisaxe que agora periga. 

Cartos europeos: a·gastalos tocan. 

Non sei ata que punto ó agricultor galega, se .cadra. máis ca a 
calquera outro de Europa, estano levando· conforme marcan a polí

. tica e economía de cada iuomento, a situacións moi contradictorias' 
en moi pouco tempo. Esto crea iriseguridade á hor~ de marcarse un 
futuro .. 

Debemos afacemos a que temas que teñen unha incidencia na 
saúde, na convivencia, na riqueza e .. na bonitura dun país, non 
deben s~r unicamente apoiados e desenvolvidos cando toca en 
Europa, ·cando hai fondos europeos para ' ese fin.· O~ cartas públi
cos, tan mal utilizados ás veces, débense investir . nas necesitlades 
do país galega, con programas propios, e non a golpe .de caprichos 
alleos e conxunturais. 

Na próxima entrega falaremos máis polo miúdo destas medidas 
agroambientais e da súa importancia para Galicia. 

Tonecho Meixide 

. ' 
1 As máis importantes des tas medidás para Galicia están recollidas 

rios regulamentos 2.078 de Medidas agroambientais; 2.079 de Cese 
anticipado da actividade agraria; e 2.080 de Reforestación de terras 

, agrarias: o~ · dous ú~timcrs xa están .en aplicación en Galicia, mentres 
que o R.2 .. 078 está pendente de aplicación en datas próximas. 

, 
O pequeno agricultor coas súas prácticas e coñecementos fixo da agricultura· 
unha arte. 

1 • 

Á CARÓN DO LUME 

Xoguetes · · 
'1 

Os xoguetes son para xogar. Esta fraseé 
· tan parva que non precisa explicación. 

¿ Ou si? Hai un millón de anos , cando 
. nós, os país, ~ramos nenos, tan só nos regalaban ' 
xoguetes polo Nadal. E ahondaba: non había para 
máis. 

·As causas cambiaron moito. Agora hai 
xoguetes polo N adal , no cumpreanos , ·cando 
aprobámo-lo ~ur8o, ·cando cae un dente e ... cando 
lle peta ó meu pai. . 

Moreas e mareas de xoguetes. As casas seme
llan paisaxes despois dunha batalla. O pai bota 
unha ollada no cuarto dos nenos e, desesperado, 
pecha a porta: xoguetes; millóns de xoguetes. 

¿Que ·facer? As boas intencións de limita-lo 
gasto en xoguetes, fracasan: Os comerciantes son 
máis listos ca nosqutros'. 

Intentar que os nenas· xoguen nese desastre de 
habitación. é imposible. É menos complicado 've
la televisión. Pretender que ordenen ese ~aos é un 
martirio que dura unha semana. 

¿,Que facer, raios, qm~ facer? 

Como non existen receitas máxicas; cómpre 
botar man do sentido común. A desorde crea 
·deso'rde. O caos xera caos. O desastre leva ó 
desastre. 

Hai que ataca-la desorde. É necesario limita
lo número de xoguetes: dous, tres, os máis axei:
tados. E retira-lo resto da circulación. Condena.
los á penumbra do faiado. Metelos na cadea do 
rocho e arrumbalos alí -por :unha longa tempada. 
E así, de cando en vez sustituílos. 

Con dous ou tres xoguetes, ou puzzles ou o 
que sexa, os nenos, as nenas xogarán. 

Cun millón deles loitarán ata que a súa habita
ción sexa unha cidade despois dun terremoto. 

Agora respiramos satisfeitos: o caos vencido, 
a desorde remediada. 

A nena aínda ten b.ágoas nos ollos: acórdase 
das dezaseis bonecas que gardamos no rocho. 

- .Pois ti, papá, tamén podías ordena-la túa 
mesa. 

- Niso ten razón a pequena -rosma a muller
. Recorda a.s horas que perdiches buscando a 
declaración de facenda do ano pasado. 

- ¡Sabedes o que digo! -berra .o pai- ¡Que me 
voú! 'Vou ordena-la mesa. · 

Xosé Antón Pinto Antón 

' 
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TESTEMUÑO 
~. 

111 Centenario de 
Frei Martín Sarmiento 

E
ste ano celébrase o III Centenario do nacemento do benedictino Frei Martín Sarmiento ( l 695f. l77 l ). No próximo 
número o naso colaborador Xesús Ferro Ruibal darano__s a coñecer vid4 e obra deste monxe que naceu no Bierzo 
(Villafranca) e que se fixo galega. Agora reproducimos este exp.res.iv.o texto que Sarmiento_ es~ribiu en castelán. 

No pocas veces he pensado en cuál ha sido la causa de que en G_alicia se haya introducido el us~ o abuso de escribir en ·castéllano 
lo que antes se escribía o en latín o en gallego. No hay género de escritura, .testamento, donación, venta, contrato, foro, arriendo, com
pra, trueque, partijas, etc. que yo no haya· visto y leido en Galicia o en latin o en gallego. Y sé que se pueden cargcG carros de esos 
instrumentos que se conservan en Óalicia. No habiendo, pues, precedido ni Concilio ni Corte~. ni consentimiento · uniforme de los 
gallegos para actuar, otorgar, comerciar en lengua castellana, ¿quién lo introdujo? 

¡. 

La respuesta está patente: que GaliCÍa llora y llorará· siempre. No los gallegos, sino los nó gallegos: que a los principios del siglo -
XVI inundaron· el Reino de Galicia, no para cultivar sus tierras, sino para hacerse carne y sangre de las mejores, y para cargar con los 
más pingües empleos, así-eclesiásticos como civiles: esos han sido los que por no saber la lengua gallega, ni por cargar palabra ni por 
escrito, han introducido la monstruosidad de escribir en castellano para los que no saben .sino el gallego puro. Esta monstruosidad es · 
más visible en los empleos eclesiásticos. 

No sé cómo toleran los obispos que curas, que no son galJegos ni saben la lengua, tengan empleo, Ad curam animarum, y sobre 
todo la administración del ,Santo Sacramento de la Penitencia. ¿Qué es el coloquio de un penitente rústico y gaÜego y un confesor: no 
gallego, sino un entremés de los sordos? Son innumerables los chistes vergonzosos que se cuentan de ~sa inicua tolerancia. Habrá 15 
día que un cura gallego natural me dijo que confesando a una gallega le dijo que ya se había confesado antes con un castellano, pero 
que no creía que hubiese sido confesl.ón, porque ni ~l castellano entendió a_ la gallega ni éstá al castellano\ 

El verbo trebellar en gallego siempre significa in malam partem, y dista cien leguas del honesto verbo traballar o trabajar. Confe
s r cast llano ha habido que hasta después de muchos años estuvo ·en el error de que lo mismo era el verbo trebellar gallego que el 
trabajar astcJlano. Y a lo penitentes, que habían confesado que habían trebellado tantas veces les decía que en días festivos sólo 
p <lían tr b llar una hora, pero que en los días sueltos podían ~ebellar .ad laudes et per horas. Si-el tal confesor hubiese oído la copla 
gallega c mún: «Ü crcgo e maila cliada xogaban ós trebelliños, etc.», ent~ndería el significado. 

. Frei Martín Sarmiento 
(Elementos etimológic.os ). · 

'NO ~ .. usTt:D \GN0f¿ANT€ ~). 
01 t' GALl.E.Go• ·. · · ._ .. ----~ti::>'-___________________ .-' 
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 77) 

Samuelíño 1 Sam 3) 

O capítulo ·2 pr.incipia cunha cántiga de Ana, 
nai de Samuel, que é considerada coma o 
pril'Y!eiro Magníficat. · Principia coa mesma 
expre~ión cá cántiga de María de Nazaré: 
"O meu ·corazón alégrase no Se.ñor". E lago 
describe a acción de Deus viranrj,o a sorte 
·dos humanos: . "Os arcos dos fortes sofren 
quebra,: os febles éncherzse de valor". Nqn é 
difícil establecer así mesmo un paralelismo 
entre Samuel é Xesús. O capítulo 3 no que 
estamos, cóntano-la vocación de, Samuf!l. 1 

10 neno Samuel estaba ó servicio' do Señor, ás ordes 
de Elí. A palabra· d,o Señor era escasa., daquela, e 
non abundaban as visións.2 Para escoitar a Deus hai que matar rui

dos e sementw silencio . .Deus faloul/e ó 
A escehifiéación é tan sobria coma lograda: nena Samuel pala ooite. 

todo sucede de noite, cando se adoita recibi-
la revelación, en soños. ,Existe un paralelismo moi fermoso: caída da casa ou da liña-
xe de Elí, nacemento do primeir9 dos gran.des profetas. · · 

2Un día estaba Elí sentado no sitio de costume. Os seus olios enfebleceran e non podía case 
ver. 3Non se apagara ;iínda· a lá!Jlpada de Deus e Samuel xacía deitado no santua1fo do 
Señor, onde estaba a arca de Deus. 3 · 

Coma Moisés, com.a Guideón ·e Sansón, Samuel é chqrrzado. Este é o relato da súa , 
vocación: 

40 Señor chamou por Sam'uel e este respondeuUe: "Aquí estou". E, coa mesma, foi corren-
. do onda Elí e díxolle: "Aquí veño, pois chamáchesme". 5Elí díxolle: "Eu nori te chamei". 
Volve deitarte. E Samuel foise deitar. 60 Señor chamou de segundas por Samuel. Samuel 
ergueuse e foi onda Elí, dicindo: "Aquí estou, pois chamáchesme". ''Eu non te chamei, meu 
filio", dixo el. "Volve deitarte".· 7Sam"uel non cóñecía .aínda o Señor, pois a palabra do 
Señor non se lle revelara. 4 · · 

O chamamento de Deus pode producirse de noite, 'en plena escuridade e haberá que 
estar vixilante. Neste caso, á terceira vai a vencida: 

80 Señor chamou por terceira vez a Sámuel, quen se ergueu e foi a.Xiña onda Elí: "Aquí 
estou, pois chamáchesme". Entón d,ecatouse Elí de que era o Señor quen chamaba ó rapaz. 
9Elí díxolle a Samuel: "Vaite deitar, e se te chama, dirás: "Fala, Señor, que o teu servo 

. escoita". Samuel marchou e deitouse no seu sitio. 

Máis tarde lsaías (Is 6,1,8-9) será chamado. ta;mén no templo e xeremías, sacerdote 
coma Samuel, será consagrado profeta,-coma Samuel, dende o ventre da súa nai (Xer 
1,5). ' ' 

100 Señor presentouse, chamando, coma ~s outras veces: "Samuel, Samuel". E Samuel 
dixo:· "Fala, o teu servo .escóitate''. 11E o Señ01: díxolle a Samuel "Mira, estou por facer en 
Israel unha cousa que abouxará os oídos dos que a oian. 12Ese día cumprirei en Elí, do 
comezo á fin, Q que lle teño dito contra a súa familia. · -

Logo de erguerse pola mañanciña, Samuel non ousaba contarlle a Elí o oráculo con
tra a súa famili4, pero este forzouno e o vello sacerdote sentenciouno: "É o Señor. 
Que el fago o que lle pareza" (vers . .18).5 

[ ••• ] 19Samuel ía ~recendo; o Señor estaba con el e non deixou sel) cumprimento ningunha 
palabra súa. 2ºDesde Dan a Beerxeba [de norte a sur] todo Israe~ sabía qu~ Samuel era un 

· verdadeiro profeta do Señor. ~10 Señor seguiu revelándose en Xiloh, pois era alí onde se · 
revelaba pola súa palabra a Samuel. 

Xiloh .é, non o esquezamos, o santuario do Norte onde. residía unhaforza especial que 

Xosé Chao Rl?go 

1 O mesmo capítulo 2 infórmanos 
da desfeita do sacerdocio de Elí, 
pois os seus fillos "eran xente de 
pouco valer" e caen na corrupción. 
Dúas liñas orientan a narración: 
unha céntrase no crecemento e pro
gresos de Samuel, a outra describe 
os pecados e mailo castigo dos fillos 
do vello Elí. O autor pretende un 
contraste entre o ascenso de Samuel 
e o relevo que toma, de xeito que Elí 
vén sendo un pre~ursor de · Samuel 
como o Baptista o foi de Xesús, 
como di o evanxelista Xoán (3 ,30): 
"El deb~ medrar e ou minguar". 

2 A situación é moi semellante á 
dos tempos de Xescls, cando os 
xudeus .dicían que "os ceos estaban 
pechos", pm:que non había profecía. 
Esta sobria descrición prepara psico
loxicamen te ó lector porque crea 
expectativas: algo vai suceder. 

3· A descrición é fermosa: o nerio 
· Samuel estaba durmindo no santua
rio, quizais para coidar de que non 
esmorecese a lámpada do santuario . 
Tamén estaba devalando a vista de 
Elí, e o dobre simbolismo resulta 
elocuente. Así mesmo é moi intere
sante a referencia á arca da alianza, 
sagrado obxecto no que se gardaban 
as táboas da lei de Moisés e que sim
bolizaba ~ presencia de lavé. Axiña 
vai ser ela, a arca, a protagonista. 
Por iso é sintomático que Samuel 
apareza durmindo a carón dela. 

4 A narración resulta churrusqueira. 
Samuel non coñece máis cá voz do 
seu amo -dita sexa cunha miga de 
retranca-, e confunde as cousas. Polo 
demais, o neno fara consagrado pola 
súa nai para unha función máis 
modesta: o servicio ó santuario, e 
agora váiselle encargar unha misión 
de maior responsabilidade. A triple 
chamada de Deus indica solemnida
de, por ser 3 un número simbólico 
de plenitude. 

5 Xa pode albiscarse aquí o futuro 
conflicto entre o sacerd9~io e malla 
profecía, entre o ámbito pecho do 
.santuario e o espacio aberto da pro
fanidade profética. 
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ECOLOXÍA 

''A Outra Contanlinación: O Roído'' 

N
on se ve pero escóitase: tráta
se do. ruído en exceso que 
moitas veces, de tan acostu

mados que estamos a el, non nos fai 
decatar do perigo que rompe cada dia 
máis rapidamente o 'pouco -equilibrio 

. que ó ser humano lle queda co seu 
contorno natural. 

Enfermos de 
ruído 

Decateime un día de que a causa 
era grave cando nun concerto de rock 
descubrín que a xente primaba e 
anceiaba máis o ruído cá cualidade, o 
número de decibelios cós sons do 
rock , do folk ou da música que. se 
qu e ira escoitar; descubrín que os 
mo.zos e moza teñen xa o "mono" do 
volume alto , nece itan que os seus 
tfmp n trem n para seguir vivindo, 
e tán xa enfermos de ruído. 

Xordos para o silencio 
... 

Máis preocupante foi cando a uns 
pequenos amigos lles pedín que por 
espacio dun minuto escoitasen o sop. 
do río nunha fervenza, que sentisen 
fala-las árbores co vento no bosque 
ou o canto do cuco cando se achega o 
tempo novo ... non o conseguiron, per
deran nese momento un dos sentidos 
rriáis fermosqs que nos· deu a vida; 
non sabían escoitar e non era culpa 
deles, o mundo que lles tocou vivir 
negóulle-lo dereito inviolable a senti
lo ilencio, a desfrutar da súa paz; 
perderon nese intre o vento, os paxa
ro , as árbores e os tios; non .me estra- · 
ña, poi , que cada día_parezamos máis 
in en si bles a todo o que acontece o 
no o carón. 

RIMIA -14 

A lombos da bicicleta 

Cando subo coa miña bici _cara ó 
cumio do mont~ Faro ou cando viaxo 
entre as ribeiras o carón do tio Asma e 
do ,Miño, vou vendo cómo co tempo 
se van p~rdendo eses tesauros que 
anceiabas recuperar ó pouco de deixa
-la vila ou a cidade, no cumio máis 
esquecido ou o carón do . río máis 
virxe, cando agarda-la calma merecida 
despois dun longo pedaleo, en escasos 
intres o bramido dun todo terreno, o 
ruxir dunha moto, o disparo dunha 
escopeta . cazadora ou os barrenos .da 
canteira máis próxima interrompen os 
teu's anceios máis agardados. 

Acontece que querendo fuxir da 
cidade, do stres ,e tódolos seus ·. pro
blemas, non tacemos outra causa 
que achegarnos ó campo sen renun
ciar ás comodidades urbanas (o 
coche, a radio, a televisión ... ), des
trozanc;lo o que viñamos buscar, o 

silencio, a calma; hoxe en día creo 
~ . ' 

que a eso- lle chaman turismo ·rural 
ou verde. · 

A paisaxe violada 

O Courel, os Aneares, o Faro ou o · 
Miño teñen unha ameaza que cada 
vez se escoita máis, non mancha, non 
é lixosa, mais pode ser t~nto ou máis 
nociva cás talas., os incendios, as pis
tas ou os encaros; senten que o ruído 
se adentrou sen pedir permiso para 
rouba-las frescas paisaxes, os . sons do 
silencio. · 

Recuperémo-lo naso dereito ~ . 
sentí-lo silencio coma única arma 
para loitar contra o ruído. 

. ' 

Anxo Maure Mosquera 
Colectivo Xevale de Ecoloxía. · 

-Chantada. 



POEMARIO 

· "Privado" 

"!ódolos segundos dunha eternidade, ·fervenza de soños, 

caendo, así, moi a modiño, sobre unha cidade gris, 

e a choiva soando contra o cristal da cociña; 

e deixo un momento, pequeno, de ~espirar, 

mo~o· un pe'dazo na cociña, as fiestras ·abertas, 

coma pedindo que chova cara a dentro. 

E o ceo ·non me fai caso. Tristura terminal. Choro, Si . 

. Todo o chao da cocina se cobre de auga, como. se tivese 
chovido. 

Mais non tal. Vexó as ondas que camiñan cara á neveira. 

Arelan as cadeiras ·de vimbio, coma vimbio en i:nan 
feble. ' 

A praia da cociña está limpa de area. Un peixe renacé 

no fregadeiro das súas espiñas. E sobe a auga. 

Non saberei nadar en bágoas? Supoño que si". 

"Final" 

"A agulla que penetra na herbado X:ardín, 

de miña nai o ventre aberto sobre· o brión 

e os fentos., cuberto por aquelas follas derradeiras 

dun vrao se~piterno, tinguidas co sangue máis quente 

e máis puto do seo do meu seo. Os buxos· amolecen 

e a herba, seca. Se non puido fa~er nada por ela, 
1 ' 

pola vida da miña nai, pola vida nai morta ... " 

"Marea'; 

"Crin oí-las bágoas caer na area 

e escachar en mil anacos 

de cristal. -). . 

Os seus ollos fendidos en metades 

escuras. 

da escuma a ferida zumegante; 

verde, da ' terra que o' enxuga, 

crin escoita-lo mar". · 

"Xa" 

"Simple coma a noite da escuridade presa, 
1 

'" mais ~on outorgou a súa liberdade, imperturbábel 

eternamente; á reverencia vasala dunha faísca 

mínima, que finou, cos latexos dun corazón reprimido, 

. na liña lene dun fío de horizonte non tan distante". 

José Alberto Alonso Carballeira 
15 anos. Vigo. 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruíbal 

Dito.s da auga (11) 
Deita auga a fonte 

Sigamos falando das fontes. Porque, se a 
nosa terra é farturenta en nacentes, o feíto é que 
un nacente é un gurgullo de auga normalmente 
difícil de apañar. Pero o home deuse maña para 
encanala, de xeito que sexa mrus fácil bebela e 
aproveitala. O n_acen~ convértese en Jonie que 
deita .auga polos canos. As fontes deitan. Hai, 
por certo, moito traballo humano detrás dun 
picho ou cano que deita auga. 

Antre canas e caniñas 
auga debe de nacer; 
mociña que estás nafonte 
dáme logo de beber · 

- A xerriña é vidrad.a 
e tocadiña 6 amor; 
non serve para dar auga 
pr,a beber ése seña~. 

\.. 

Para os galegos que naceron con cúaito de 
baño na casa, e ducha e todo, resulta difícil d~ 
imaxina-lo mundo, que eles o.on coñeceron, no 
que a auga non chegaba encanada á casa; 
senón que había que ir con baldes e caldeiros 
varias veces no día a fonte. Aínda quedan 
casas en Galicia nesta situación. 

Pontevedra non ten auga; 
sen 'a ten, eu lla darei: 
coa bagoíñas dos meus olios 
Pontevedra regarei. 

Lubeiriña non ten auga; 
se noa ten, eu lla darei: 
coas bágoas de istes meus ollas 
tod'a::,: terras regarei. 

As fontes erarí daquelc;t lugar de vida, de 
encontro, de ·parrafeo e de discusión: Lugar·de 
facerlle o amor os mozos ás mozas, cando 
facerlle o amor era cortexalas, tratar de con-
quistala,s. · · 

María, ti e-lo demo, 
que me andas atentando, 
sea en ríos, sea en fontes, 
sempre te encontro lavando. 

Maruxiñaf<?i áfonte. 
¡canto tarda; que non vén!: 
ou rompeu a cantariña 
ou se émbarrou con alguén. 

Fun á fonte buscar auga 
sen ter gana de beber, · 
fun por ve-los meus amores 
¡deseaba de os ver! 

Fun á fonte buscar auga 
sen ter gana de beber, 
fun a tomar amores 
onde non debía ser. 

Non bota-la auga polo caneiro de algitén 
é non convencer a alguén coa propia conducta. · 
"Fulano non bota a auga polo meu caneiro": 
non me convence, non me gústan os seus fei
t0s, non me é simpático. É 9ito semellante a 
aqueloutro, que xa vimos, de Non llé i-la auga 
polo rego dun . . 

Teñen que ver ooas fontes aqueles ditos, 
· -xa comentados, Deixa-la fontenla polo rego e 

Chorar coma unha fonte. · 

Hui un ano en México, os indios da provincia de Chiapas entraron en revolución. Coma media
dor do conflicto escolleron ó bispo Samuel Ruíz, que dende hai 30 anos vén reivindicando xusti
za par~ o pobo indio. Agora, monseñor está en folga de fame e son moitos os que, levados do 
re pecto e a admiración, están convertendo a don Samuel en símbolo dun Evanxeo que non dubi
da en colocar e decididamente, ó lado dos pobres. O noso contundente e sonoro aplauso. 
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O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Polos tempos do franquismo 
· ti podías ser ben pillo 
con tal de dicir ben alto 

¡morra Marx, vi,va o Caudillo! 

2. Por roubar "oficialmente" 
nunca irías á cadea 

rµais podías estar preso 
por culpad~ túa idea. · 

3. No .cárcere te metían 
se pensabas outramente 

e por iso o costunie 
de non pensar tiña a xente. 

4. Moito agora se adiantou 
con iso da democracia: 

políticos· e ricachos 
poden caer en desgracia. 

5. ¿ QÜen ía pensar daquela 
ese feito ex;traordinario 

de pasa-la Noiteboa 
na cadea un Conde, Mario? 

6. Onte multimillonario 
candidato á presidencia 

hoxe escándalo maior 
por gran falta de decencia. 

7. Cinco grandes empresarios 
ricos mediante o engano · 

célebraron na prisión 
a vinda do novo ano. 

8. Así.mesmo os políticos . 
e así sucedeulles tal 

ós merhbros do ministerio 
que org~zaron os GAL. 

9. Era esta organización 
un terrorismo oficioso 

que de matar 6s etarras 
.se amasaba orgulloso. 

10: O xuíz Garzón sentencia 
que nos tempos de non-.Franco 

se o Estado é terrorista 
non é terrorismo branco. 

11. Un pregúntase a razón 
de que o policía Amedo 

fale agora e por que 
non o fixera máis cedo. 

12. E o noso mal pensamento 
· camiña pola sospeita 

de que ó falar agora 
de algo se ·aproveita. 

13. A nosa. malicia inquire 
e ousamos preguntar 

por que o· señor Roldán 
tiv~ ocasión de escapar. 

14. Nun Estado de dereito 
é un asunto moi serio 

que non todo estea claro 
e baxa tanto misterio. 




