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Fértil conflicto eclesial 
O luns, 24 de xaneiro, estaba prevista unha marcha 

dende a cidade de Évreux á de París, que distan 100 qui.: 
lómetros. Pero non chegará á capital de Fr.ancia ata o 4 
de febreiro porque rodearºán o camiño para celebrar mani
festacións en diversas cidades. Que a deposición dun 
bispo polo poder eclesiástico produza 15 días de mobili
zación da lgrexa de base é unha boa nova. 

Vinte mil persoas se· xuntaron ná misa de despedida 
na catedral · de Évreux e alí estaban presentes 4 bispos 
dos 1 O que se solidarizaron co pastor depostó. As enqui- " · 
sas dan que de cada 3 franc~ses, ·2. rexeitan a destitución 
de Jacques Gaillot. Este verán, cando os rumores apunta
ban a un eventual abuso de poder romano, Gaillot recibiu 
unhas 30.000 cartas de adhesión. 

Os pecados· de monseñor Gaill.ot pode calquera coñe
celos lendo as páxinas centrais deste número. Dende que 
foron escritas, crimes novos aparecen no horizonte, tal 
coma a participación de monseñor nun programa de tele
visión no que ta.mén tomaba parte o deposto teólogo ale
mán Eugen Drewermann, ,privado da súa cátedra de teo
loxía, pero escoitado con entusiasmo en todo o mundo. 
Amén de ser ':Jn exernplar sacerdote que practica a pobre
za. 

A decisión de destitución ooñeceuse o mesmo día en 
que o cidadán Woityla camiñabq., canso e enfermo, pero 
triunfal , cara ·ó quinto continente: Oceariía. Alí recibiu 
baños de multitudes, pero ás veces a imaxe do bañis.ta 
pode quedar entoldada por non facelo en aguas limpas. 
Parécenos que este é o taso. 

As causas non van ben de todo. O cardeal Ratzinger 
está estes días en París intentando facer de bombeiro e 
procurando un diálogo con Gaillot <;i través de dous prela
dos, por ver se o defenestrado· acepta unha misión da 
lgrexa, un encargo máis visible ca ese de ir torriar pose
sión a unha in~xistente diócese de Mauritania na que os 
únicos fregueses .serían os dromedarios. · 

I 
Ben seguro que algún funcionario vaticano sería 

capaz de ir aló a facer pasar un camelo polo olio dunha 
agulla. E niso cadraría conforme. co bispo Jacques, pois , 
tal operación é áis doada cá de. intentar que un rico 
entre na dinámica do reino. 

Fértil resulta este triste episodio porque significa que 
se vai debuxando unha nova ,imaxe de lgrexa neste · 

. mundo atormentado, e que hai bispos que seguen a voz 
do pobo ·e do seu Pastor, Cristo. Non deixa de_se·r un 
beneficio, tamén, que a autoridade de Roma vaia min- · 
guando por culpa das súas torpes accións. 

Sucedeu na viaxe triunfalista, na que o escritor Wojty
la sufriu o desplante dos budistas por culpa do que sob're 
deles escribiu no seu recente libro. Este papa pasará · á 
historia coma o que máis está desvalorizando o maxiste
rio pontificio, precisamente polo moitísimo que fala e o 
pouco que cala. E} por suposto, hai que 'supoñer que ~a 
non fala ex cathedra, senón soamente ex taburete, non 
dende o trono, senón sentado nun tallo coma todo fillo de 
Deus e de veciño. 

Daniel López Muñoz 

Desafinando 
Como primeiro m-ove

mento da sinfonía electoral 
asistimos desde hai meses a 
un sonoro conflicto musical 
entre afamados viláns, investi
qos de poder. As vil as de 
Coruña e Santiago, esta co 
apoio da Consellería de Cultu
ra e outros asuntos Xacobeos, 
dispútanse a relativa e dubido
sa honra de te-la. Orquestra 
Sinfónica máis dispendiosa e 
elitista de·Galicia. 

E coma en tantos temas, 
andamos de fantasmada. A 
cultura musical dun país é 
algo demasiado fermoso, deli
cado e importante como para 
deixala nas torpes mans de 
caza votos sen escrúpulos, 
licenciados en zambomba e 
mestres en falcatrúa, instru
mentos ambos. nos que acadan 
preciosistas e virtuosas inter~ 
pretacións. 

Mentres teiman en mon
tar orquestras en· caché inter
nacional, .con nula presencia 
de músicos galegas, que seica 
non os hai, seguen sen poñe-· 
los medios máis elementais 
para que os seus fillos, se é 
que herdaron a súa sensibili
dade musical, e os nasos, 
pasen de ser papafilloas apam
pados a músicos con persona
lidad e e sólida formación , 
capac.es mesmo, ¡ Ou que 
logro!, de poder tocar na Sin
fónica de Berlín, ou na de 
Galicia, que daquela empeza
ría a ter sentido. 

EDITA: Empresa periodísticá A IRIMIA. 

A música na escala non 
_existe en Galic~a, que non é 
tal o heavy metal enlatado a 
partir ·de oitavo de E.X.B .. A 
LOGSE por acó: dá que rir en 
moitos aspectos, pero no de 
música no.n ·sabes se semiaco
charte de_ pena ou corchearte, 

-ma non tropo, a gargalladas 
con tresillo. Os conservatorios 
son carísimos, miseramente 

. dotados, e conxestionados 
coma a feira de Santos con 
sol. Un modelo de formación 

· musical perfectamente. dirixi
do a ter que importar músicos 
de todo o mundo polo resto 
das nasas vidas. l,Que dicir 
dos voluntariosos grupos _que 
hai pólas parroquias adiante, 
dos rudimentarios coros, dos 
mozos e mozas con ganas de 
'facer algo ... ? ¿Falamos da 
Xove Orquestra de Galicia,, 
arrombada no esquecemento 

. por tan fastosos proxectos a 
nivel europeo? · 

Alá se maten todos, que 
na miña vila xa ternos unha 
sinfónica austro-húngaro..:~él
vético-xermánico-exsoviética. 

Haberá quen diga que 
estes grandes viláns coñecen a 
xente que teñ'en, 'as súas mise
rias morais e os seus baixos 
instintos localistas. e que 
dando carnaza neste e noutros 
asuntós se aseguran a reelec
ción .. 

Será, será. Evidentemente 
'O da música para eles non é 
máis ca unha desculpa. 
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BOA NOVA 

Un día de fame solidaria 

· AVELINA (nai): Eh, recórdovos 
que mañá, día 10 de febreiro, é 
o día do xaxún voluntario. 

SILVIA (filla): Mamá, e ¿que é iso do 
xaxún? 
TUCHO (filfo): Oi, ¡.que burra!, e JJ.On 
sabe o que é o xaxún .. Claro, como non 
estudias nada. 
SILVIA: Si, estudio máis ca ti , que 
estás sempre paseando coa bicicleta. 
Moito sabes ti, moito sabes ti. Pois ¡a 
que non o sabes! . 

~MARCELO · (pai): ¿Xa enganchastes 
outra vez? Pero ¡cando vos virá o coñe-

cemento! No canto de vos axudar, 
parece que desfrutades picándovos un 'ó 
outro. 
TOÑA (avoa): Boh, sonche cousas de 
pícaros. Ti , cando eras do seu tempo, 
tamén facías así. 
SILVIA: Pero a ver mamá, ¿que é iso 
do xaxún voluntario? Dimo anda. 

" TUCHO: Veña, que cho digo eu, va. 
Primeiro, ¿sabes que é o xaxún? O 
xaxún é pasar sen comer. O "ayuno" 
que se di en castelán. 
MARCELO: Pois, ¡quen ~nvehtaría 
esa palabra! Eu nunca a oíra. 
TUCHO: E "voluntario" quere dicir, 
que un día pasas sen comer porque che 
dá a gana. Ninguén te obriga, pero ti 
queres pasar sen comer, e da-los cartos 
da comida para o Terceiro Mundo. 
SILVIA: ¿É así, papá? ¿Pasar sen 
comer todo o día, riada, nada, nada? 
MARCELO: Muller, nada, nada, nada, 
non. Algo pódese comer. 

SILVIA: E, ¿por que se fai iso? Tucho, 
¿por que se f ai? 
TUCHO: A min na clase de relixión 
do Centro dixéronme que o do xaxún 
voluntario· era para que nos desemos 
conta de que hai moita xente no ID!ind~ 
que pasa f ame. 
MARCELO: Claro que si, e ~entres 
esa xente pasa verdadeira fame, nós · 
moitas veces estragamos moita vida. 
TOÑA: Iso si que é certo. _Hoxe hai 
moi~o vicio. ¡Hai se viséde-los tempos 
no que eu me criei ! ¡Aquel o si que era 
duro! 

A VELINA: Si, e facémo-lo día do 
xaxún voluntario para recordar tamén 

· que se algúns teñen tanta miseria é por
que outros ternos moita chea. 
TUCHO: ¿Como é posible iso? ¿Que 
ternos nós que ver cos negros de Soma
lía ou cos campesiños de Colombia que 
saían o outro día na TV? 
MARCELO: Eu non cho vou explicar 
agora, porque tampouco cho sabería 
explicar ben. Son cousas do comercio 
entre os pobos, dos bancos, dos présta
mos, do poder dos políticos .. Pero pare
ce que é moi certo que nós vivimos 
medianamente ben porque outros viven 
mal. 
AVELINA: Para saber máis diso é a 
charla que o venres á noite se vai dar na 
Asociación de Veciños. 
SILVIA:. ¿E eu podo ir mamá? 
A VELINA: Pois , cla·ro , habemos de 
ir todos, que a todos nos fará moito 
ben. 

Manolo Regal Ledo 

Bendicións para os 
pobres 

Domingo 6 do tempo ordinario 
Le 6, 17. 20-26 - 12 de febreiro 
- Xesús non anda con cousas a 

medias, con confusións. Fixa a ollada 
. no.s seus discípulos -en nós tamén- e 
dinos con claridade que Deus ten a súa 
preferencia nos pobres, nos famentos, 
nos machacados da vida, nos que 
sofren persecución. Con eles a carón 
soña con irmandade para todos. 

- Nas comunidades cristiás cús
tanos aceptar isto. Por iso nos custa 
tanto tamén andar revoltos entre a 
xente pequena, pecadora, entre os que 
non contan, ou están sinalados pola 
súa ruindade. eremos que o futuro 
está nas mans dos grandes. 

- Incluso hai pouco na mesma 
lgrexa .un bispo francés -Gallot se 
chama- foi destituído por andar moi 
achegado a xente marxinal, compren
déndoos e defendéndoos de desprezos 
sociais e eclesiásticos. 

Amor gratuíto e li~re 
Domingo 7 do tempo ordinario 
Le 6, 27-38 - 19 de febreiro 
- Nestas palabras de Xesús hai 

unha forza revolucionaria sen medida. 
É a revolución do amor, que chega 
máis ó fondo e máis ó lonxe do que 
calquera outra revolución. 

- Moitas veces os mesmos cris
tiáns témonos rido destas palabras de 
Xesús. Parécennos parvadas. Iso .de 
amar incluso ó inimigo, iso de poñer a ., 
outra meixela cando nos baten na pri
meira ... Pero aquí está algo do máis 
fundamental do Evanxeo de Xesús. De 
entendelo e vivilo depende a nosa vida 
cristiá. 

- Todos coñecemos a xente que 
ama aínda ós que non llo merecen, e é 
feliz. Calquera de nós ternos tido 
experiencias 9un amor libre e gratuíto, 
é ¡que ben quedamos cando somos 
capaces de desenvolvemos así! Xesús 
sabe moi ben o que di. 

'""IA -3 



A PENEIRA 

ílUXILlíl 
ASOCIACIÓN PARA A PROMOCIÓN CULTURAL 
E SOCIAL DE DISMINUÍDOS F[SICOS 

R/ Fr. Plácido 11, baixo - 27004 LUGO 

AUXILIA-LUGO, que é un colectivo de voluntarios que vén 
traballando dende hai vintetrés anos pola promoción dos minus
validos físicos, acaba de denuncia-lo pouco eco que agora atopa 
na Administración, tanto no. que se refire á educación coma ás 
axudas individuais e ó colectivo. Están a espertar moitas voca
cións de voluntariado pero tamén empuxando ó minusválido. nun · 
papel máis activo na loita pola súa integración. É unha mágoa 
que a sociedade non apoie moito máis a Auxilia, que vén abrin
do o seu local social tódolos días para informar, orientar e 
mesmo formar. 

O DEBA TE SOBRE O 
ESTADO DA NACIÓN 
volve a pór en evidencia a 
marxinalidade dos parla
mentos nesta democracia 
onde todo está a cocerse 
entre os poderes xudicial e 
executivo, xa que os depu
tado , máis ca representan- . 
t s do p bo que os elixiu, 

n lacaio dos partidos, 

"SEMENTES DE PAZ" é 
. unha campaña educativa 

que vai desenvolver Cáritas 
coa tolerancia coma.motor. 
Están a artellar materiais de 
todo tipo para EXB e BUP. 
Concretamente están a 
facer "5 Proxectos-Semen
te" sobre cinco rexións do 
mundo nas que viven nenós 
e nenas realidades distintas. 

O OSO PARDO volve a visi
tarnos en amplas ·zonas dos 
Aneares, Navia ou A Fonsagra
da ... , e a Xunta recibiu a cha
mada de Euro.papara a conser
vación e P.rotección desta espe
cie moi prexudicada polo home. 
Tanto en Asturias coma en 
León están a darse campañas de 
sensibilización ·da poboación e 
contra o furtivismo. Tamén est~ 

Alfonso Blanco Torrado 

s b r de t d da ma!oría . A crise actual tiña que pasar polo 
cri 1 da diferente visión que hai ~ Parlamento. 

previsto ~xudar ós hab~tantes destas comarcas que denuncien 
calquera estrago producido polos osos. 

< -
-w -
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Encontros· na pascua 
Na Semana Santa, IRIMIA convoca de novo 
a uns 'días de Retiro e Convivencia. En prin
cipio o lugar sería Romariz, concello de Aba- . 
dín, ó pé da Serra da Corda; qué forma a 
linde norte da Terra Cha. 

O Encontro empezaría· o mércores á tardiña e 
remataría o domingo ó xantar. Todo en réxime 
autoxestionado e autofinanciado, é dicir, a escote. 

O programa inclúe momentos de reflexióp en 

grupo, outros de calma. contemplación na soi- · 
dade e outros de celebración. Estes últimos 
serán compartidos cos veciños daquelas 
parroquias: Labrada, Romariz, etc. 

~ pausada farase ben na casa parroquial de · 
Romariz, ben nas casas dos veciños. 

. ' 

_A animación do retiro correrá a cargo de 
Xosé Antón Miguélez, coa colaboración de 
Manolo Regal. 

Cómpre anotarse antes do 31 de marzo, nos teléfonos seguintes: 

Polas mañás: 981-105444 (preguntar por !ésus) 

Polas tardes: 981-675205 (preguntar por Daniel) 

Polas noites: 982-168943 (preguntar por Tereixa) 



ción c--ontra os narcotraficantes. 

O BLANQUEO DOS 
CARTOS DA DROGA 
segue a ser unha materia 
pendente nesie país e no 
mundo. Os narcotrafican
tes amasan cartos copia se 
nada. Segundo os analis
tas, os trafi~antes engolen 
cada ano cinco centos mil 
rhillóns de dólares; _con 
estes cartos podíanse cons
truír esco~~s, hospitais .. ., 
en todo o mundo. Pero 
.¿quen ,limpa e_stes cartos 
negros?, ¿onde ·están? Na 
fotografía unha Ínanifesta-

• • 1 

·O CONCILIO DA 
IGREXA CA.TA
LA.NA boto.u a 
andar cunha misa 
presidida por Ramón 
Torrella, arcebispo 
de Tarragona, · y 
quere ·ser unha res
posta e un compro
miso cos problemas 
dó país; foi convoca
do coa teima de 

potencia-la dimensión profética dunha institución que ás' veces 
esquence a carga ren.ovadora que Xesús lle deu. Xa hai dous

. centos trinta e oito anos que non hai unha asemblea deste tipo 
en Cataibña é é o primeiro que se celebra en Europa dende o 
Vaticano II. 

A RUTA DE SEFA~· 
· RA T foi un ha das 
grandes novidades da 
Feira do Turismo que 
acaba de celebrarse en 
Madrid no referente a 
Galicia. Ribadavia 
xunto con outras sete 
cidades que contan con 
barrios xudeus coma 
os da vila ourensá qu~ 
aparece na fotogra
fía ... , formaron esta 
ruta para prnmove-lo 
turismo, a inve·stiga
ción, a identidade cul
tural. Ribadavia xa hai 

anos que está facendo un esforzo na busca das súas raíces coa 
Festa da Istoria, cursos de veran e outras actividades. · 

A TELEADICCIÓN é a 
droga que má.is adictos ten 
entre nosoutros, _segundo 
'unha investigación feíta 
polo psiquiatra.Erancisco 
Alonso, médico que' traba
llou durante moitos anos 
na Coruña. Esta dependen
cia crea ·vioiencia sobor de 
todo entre os nenos, polo 
que hai que informar máis 
a poboación·. O profesor 
denuncia o incremento da 
adicción ó xogo, ó traba
llo, ó sexo .. ., o que está a 
produci-los "novos enfer
mos" ... 

A LOITA DOS VECI
ÑOS DE GUIXAR en 
Teis-Vigo segue a afec
tar a toda aquela comar
ca. Este barrio unido 
coma unha piña non 
quere que o seu lugar 
sexa o máis contamina
do do país xa que agora 
é un dos que mái ruí
d os soporta. Toda a 

cidade tiña que protestar porque a defensa do medio ambiente 
- cómpre a todos. As plantas incineradoras contaminan e crean 

unhas crrcunstancias para a saúde prexudici.ais. A Xunta pensa 
instalar trinta e dúas plantas en todo o territorio ... En toda e ta 
loita pesan tamén moito os intereses inmobili~os pois a venda 
de solares baixará moito coa construcción de empacadora. 

ARAFAT, que 
quere visitar Com-

, pos tela nos vindei
ros meses, denun
ciou o último aten
tado dun .· home 
bomba sobre cida
dáns xudeus .coma 
un intento de asasi
na-la paz. Esa paz 
que firmaron· os 
do.us países, Israel e 
Palestina, en setem
bro do noventa e 
tres; pois ben, dende 
aquela data histórica 
e ata comezos deste 
ano foron asasina
dos cento oitentá e cinco palestinos e noventa e un xudeus. 
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GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

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

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

* Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSH:LA 
Teléfs.: 981 - 58 19 05 I 58 .18 88 

* Provenza,274 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 

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

* Habana,20 
32003 OURENSE 
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 

.. As frontes da guerra 

D~spois de varios meses de· 
manobras de diversión, . agora estárl" 
claras as frontes da guerra político
xurídica: os xuíces (sobre todo Gar
zón) encarga~os de.·aclara-los cÍ'iines 
dos GAL e diversas · actua~ións pte- . 

Por Tintxu 

suntamente irregulares do goberno e os responsables de 
tales operacións. 

· Detrás d~stes dous bandos alinéanse amplos sectores 
interesados en aproveita-los dividendos polític0s que se · 
poden sacar da situación ou ~amén cidadáns conscientes 
do moito que nos .. xogamos: facer que na vida pública se 
impoña a limpeza que .todos .Pr.ocla:man, pero poucos 
.practican.' 

..... 
. · Amedo. e Domínguez, qué no seu día rexeítaron as súas 

responsabilidades na trama dos GAL (que pretendían aca
bar con ETA pola vía violenta), cansaron de protexer ós 
seus xefes, ben por mala concien.cia, ben porque lles corta
ron .as axudas políticas e econórrlicas. Pm iso quedaron · ó 
aire os seus antigos xefes, varios deles ·agora na cadea. 

Por iso agora Barrionuevo, Vera, Sancristóbal e outros 
· compañeiros queren bot.ar, por terra as acusacións dos seus 
antigos cólaboradores,. Para iso procuran desacreditalos 
facéndoos resp~::msables das fechorías que no .seu díá. fixe
ron e amparándose nas súas declaracións anteriores, que · 
·non r'ecoñecían a intervención duns xefes como organizado
res da trama. Pero ó mesmo tempo t~én atacan ó xuíz, que 
pode aproveita-;las novas declaracións dos malditos A:r;nedo ' 
e Domínguez para seguir outras pistas e obter probas funda
das. 

At~ aquí todo resulta bastante natural, se~ón sempre 
xustificable. A ·:contip.ua fuga· de información do procede
menio xudicial non axuda ·prec.isamente a consolida-la 
actuación do maxistrado, anque se poida recoñecer n.o seu 
favor ·que parte da eficacia · exemplarizante =destas actua
ci~ns depende do apoio da opinión pública. 

. Neste terreo hai que situ~ outros aspectos importantes 
' do caso. ·Por exemplo, a actuación dos grupos políticos e · 

medi?s de comunicación. O p~riódico "El Mundo" foi en 
todo isto por <liante da actuación xudicial e o Partido Popu-

. r 

lar. seguiu a miúdo a súa liña: Na parte adversa foron mili-
tantes destacados d<? PSOE e sectores do gobemo ·os que 
foron aportat?-do argumentos; co apoio máis ou menos dis-

. creto doutros medios; como TVE e máis ~'El Paísi". 
. ' . . 

Neste contex.t.o h~i que situa-la toma de posición do 
Consello Xeral do Poder Xudicial, ou doutros membros da 
xudicadura, _ademais do consello de administración de 
TVE: defensa da independencia xudicial, despr6porción no 
tratamento d~s ·opinións expresadas polos sectores en con-
flicto polas actuación xudiciais. · 
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O MUNDO OBREIRO 

¿Un paso decisivo no talante e na actuación 
. 1 • 

Un novo avance 

A lgrexa española acaba de dar un 
paso de. inestimable valor tanto simbó
lico coma real. A LXII Asemblea Ple-

' 
naria da Conferenci~ Episcopal, cele-
brada desde o día 14 ~ 18 do pasado 
Nov(:fmbro, aprobou un documento co 
título co que encabezamos este escrito. 

A Pastoral Obreira é responsabili
dade de toda a Igrexa. Dado que o 
mundo do traballo e popular constitúe 
o sector maioritario da sociedade, 
cómo tal debe se-lo lugar prioritario 
tendo en conta o fin priinario da lgre
xa~ que é trasmiti-la Boa Nova a todos. 

Algo distinto 

Pódese pensar qu<? a lgrexa . xa 
ten unha Doutrina Social, un enfo
que global que ·preten_de ser misio
neiro na súa acción, institucións 
que practican admirablemente a 
caridade· cos .sectores máis desfa
v~recidos, ... ¿Cal é, polo tant"o, a_ 
novidade do actual documento?. A 

Igrexa e~pañola non se conforma 
con ter no seu seo bos fieis e xene
rosos samaritanos .. Ela todá quere , 
fac~rse presente, formar parte do 
pobo traballador, asumi-la súa rea
lidade e a defensa contra os "rneca
njsmos conómicos, financeiros e 
sociais" que producen tanto "sufri 
mento e marxinación social" . "A 
Igrexa (citando a endclica LabQ:. 

rem exercens, 8) . está vivc;tmente 
.\ 

comprometida , con esta causa, .por-
. que a considera como a súa misión, 
o seu · se~vicio, coma verificación· 
da súa fidelidade a. <;risto, para 
poder ser verdadeiramepte a lgrexa 

dos pobres". 

da Igrexa? 

A lgrexa leva· facendo un gran 
esforzo teórico para ilumina-la misióq 
propia dos leigos . en x~ral, o papel do 
c~istián na vida pública, ... A actual 
reflexión e propostas operativas sobre a 
.Pastoral Obrdira é có_mo tirar por terra 
o último "muro" de separación cara a 
ese mundo opreiro e popular, maiorita
.rio e complexo, € cara á propia lgrexa 
·'distante, .temer'2sa e coa mala concien
,cia. de non 'ter dado pasos necesarios 
para un acetcamento serio e responsa
ble. 

Sabemos que soanierite o diálogo e 
as prácticas contrastadas e discernidas á 
luz do Espírito de Xesús e a revisión 
sobre a realidade mesma, ·son os que 
farán' desaparecer as prevencións, des
confianzas e resistencias. Pero tamén é 
certo que o presente docame_nto así 
como "enriqueceu" ós amplos sectores 
que durante tres anos colaboraron 'na 
isúa confección, vai significar un punto 

de referencia decisi~o na pastoral da 
Igrexa española. 

Propostas operativas 

Recomendamos . unha lectura medi
tada e un debate distendido e tranquilo 
do escrito. 

As propostas. operativas, igual que 
todo o documento, son dun . rigor enco
miable e, polo tanto, son merecentes 
dun plano de acción moi coídado. 

Esperamos que tanto as Delega- ) 
· cións de Pastoral Obreira, coma os' 
movementos cristiáns populares e tódo
los grupos máis vencellados ó mundo 
do . traballo vaian confrontando os seus 
pl,anos de acción coas amplas propostas 
apuntadas no documento. 

As iniciativas que se vaian poñendo 
en marcha noutras dióceses de España 
-deberán ser tamén unha referencia a ter 
en conta entre nós. 

Benito Santo 
HOAC- Vigo 



ENTREVISTA Jacques Gaillot, "me 

e on motivo do conflicto que produciu a decisión vaticana de destituir ó hispo Gaillot, asunto 6 que nos 
. referimos en porta~a e no rioso editorial, :traducimos aquf unha. entrevist(l que lle fixo ·. Catherif!e Gui-

gon en 1989, publicada nun libro que se titula '~Monseigneur des autres" e que a editorial ."Sal 
Terrae" traduciu en 1990 baixo o título de "Una Iglesia que no sirve, . no sirve para. nada,., .. O lector, á vista . . 

desta conversa, xulgará este escrito ·que, aínda que algo reducido, resulta lon_go e transmitimos excepcional-
mente pala transcendencia do asunto. 

UN DISIDENTE 

-Cando un o escoita ou o le, obser
va que as súas posicións contrastan 
netamente coas do epis~opado. ¿Non se 
sente un bispo marxinal? 

-Non, bispo dos marxinados. Ou qu~ 
intenta selo. Por outra parte, o pluralis
mo de opinión é desexable entre os bi.s
pos. Eu reclamo o dereito á diferencia. 

-Vostede reclama o. Pero 
¿acádao? 

-De momento, s.i. Na historia 
recente non faltan exemplos ilus
tre que amosan unha liberdade de 
opinión e de intervención. ·Refíro
m 6 cardenai Suhard, Liénart, e 

aJ ieg , a mon eñor Riobé ... Pero. 
t mpo andan difíciles. 

-Co · ~aticano 11, a lgrexa 
puxo en xogo novas estructuras 
colexiais. ¿Resultan favorables 
ó diálogo? 

·quere entrevistaré ó bispo; nin caso. fai 
·dos cristiáns da diócese. -E. cando os 
proxectores enfocan ó ·bispo, daque~a 

. des~obren unha Igrexa vitrina. 

-E ¿calé a sua opinión? 

-Personq.lmen~e, a miña atención 
diríxese ás . manif~stacións do Espírito 
nas accións, as loitas, as solidariedades 
dos homes Y mailas mulleres de hoxe. 

tásticas e formidables . Aprendemos a 
ser..cidadáns do mundo, solidarios e res
ponsables para ·face-la terra habitable 
para nós. 

-Fala vostede _de si mesrito ... Pero, 
globalmente, a lgrexa de_ Francia 
¿µon está implicada nunha forma de 

regresión _aliµientada pola nos
talxia da cr~~tiandade perdida? 

-Hai na Igrexa. católica (en 
Francia · ~ xalundes) forzas regre
sivas. Trátase dunha ·corren te 
absolutamente lamentable·. ~ gran 
mensaxe de liberación do Evan
xeo mingua por culpa disto. 

-E os bispos ¿impulsan este 
moveniento ou ségue:rio? 

·-Os bispos están ·co seu pobo. 
Sofren as ,presións do contorno e 
andan preocup'ados por preserva
la unidade.·. 

-¿Non perde con iso a Igre
xa a súa liberdade? ¿Non se 
pecha na seguranza ~o 

dogma? 

-A colexialidade non consti
túe aínda máis ca unha fachada e 
non chega a se traducir nunha 
colaboración real. Quedamos a . 
medio camiño entre o poder cen
tral de Roma e a independencia de 
cada bispo ria súa diócese. O 
vento máis democrático e descen
tralizador do concilio non produ
ciu aínda os seus froitos. 

Monseñor é u.n tipo reflexivo, tranquilo, nada agresivó, senón 
cheo de dozura. Todo o contrario a esé "enfant terrible" no que o 
queren converter eses adversarios que non lle perdoan a súa 
franqueza evanxélica.', . 

-A Igrexa perde a liberdade 
cando ·se preocupa de .si mesma, 
pactando cos poderosos abeirán
d os e ás riquezas. R ncontra 

UN POBO EN LOITA 

-Non está a Igrexa xerarquizada 
de máis? ¿Non se dá un abus~ pira
midal tanto no seo pensamento coma 
no funcionamento da institución? 

-A Igrexa élle o pobo. Pero cando 
vén a Évreux un xorn·alista, a quen 

l~IMIA -8 

Porque eu creo no s~r humano, e. a ·reli-
. xión é un dos medios d·a súá medranza. 

-Dun xeito xeral ¿non pensa vos
tede que a lgrexa manifesta máis ca . 
nunca o sen medo á modernidade? . 

-Xaora. Pero eu non temo a· moder
nidade. Amo o mundo deste .te.mpo·, 
coas súas novas. cuestións, as súas situa~ . 
ción inéditas, as súas posibilidades fan-

unha abrniante· liberdade cando 
fai a opción polos pobres e denuncia as 
inxustizas. 

.. 
-¿Non está ameaz~da· a herdanza 

do Vaticano 11? 

.,Maltrat~da está polos feítos. Pero 
un podente zui.ne ascende nq_ pobo de 
Deus. Non ha parar. A invernía que 

· adormece a lgrexa non impedirá que 
agrome a primav~ra. e:> . 



[)Dseñor ·dos olltros" 

. . . 
Milleiros de persoas cjo pobo - tamén doutras confesións relixiosas-, aaudiron á despe~ida de monseñor Gaillot a pesar das crúas inclemencias do tempo. 

e) -¿Non lle .arrepía a descristiani
.zación da vida social e cultural? · 

-Nán ~ Élle ~n . proceso inevitable. 
N unha sociedade laica, democrática, 
pluralista,. a fe cristiá convértese nunha 
opció.n libre e nun comp~omiso' . Eu 
sempre admiro o xeito de testemuñaren 

-- as xentes sinxelas o Evanxeo na nosa 
• sociedade moderna .. Neste contexto, o 
non c'rente merece a atención do crente:. 

- Pero ¿non se converteron os 
I . 

crentes na actm.tlidade en persoas 
· dispost.as a elaborar un discurso de 
reconqui.sta? 

-Reconquista non rima con Evan
xeo. Ourízame o espírito de reconquis:-

. ta. Cheira a intolerancia. No Evanxeo · 
gústame ver a Xesús que pide de beber 
a unha muller. Canso· da. ruta, ten ~ede. 
Principia pqr pedir, non por dar. Cando 
X.a beben a auga que lle doa a Samarita
na, daquela vai fal¡rr da · ~uga viva. Os 

. cristiáns precisan dos · demcµs . Reciben 
·e dan. Escoitan e falan . Sempre nun 

es~írito solidario e de reciprocidade. . 

·-~op todo ¿no:p lle parece que o 
rito e mailo . apremio convértense, na 
actual Igrexa, en sinais da adhesión? 
¿Non coida .que o sábado non foi . 
feito para o home senón o home para' 
o sábado? 

-A ~dhesión por obriga non chega ó 
corazón do ser humano. A pastoral do 
medo non re.specta a conciencia das 

· persoas. No Evanxeo, o que converte é 
a inerible bondade de Xesús. O sen 
comportamento é .transformador porque 
nel é a tenrura e non ·a presión ~ que 
suscita a adhesión. 

~¿P.ódese ser dem-ócrata nunha 
institución que asenta no dogma? · 

-A demo~racia é un logro da Rev<?
lucióii francesa. Cómprelle aínda moito 
camiño para transforma-la institución 
eclesial. ¡Sería moi útil unha miguiña 
de subversió.n democrática! _Porque a 
Igrexa non asenta sobre o dogma , 

senón sobre a persoa de Cristo e dos 
apóstolos . Isto é o .que lle permite a 
óusadía e maila aventura do camiño. 

BISPO ESCANDALOSO 

-Isto que vostede di hai outros 
que tamén o pensan. ¿Por que fala só 
vostede? E ¡por que vostede precisa
mente, que .ten esa aparencia tan · 
doce,~tan anxelical, tan serena? ¿De 
onde sa'ca vostede tal teimosía? 

-Do ser humano que hai que defen:.. 
der. Resulta intolerable toca-la súa 
liberdade, os seus dereitos, a súa digni
dade. Eu non aturo a inxustiza. Non 
sopórto que ullha persoa sexá humilla-

-da, refugada. Por mor dela, non teño 
medo de falar e de loitar. 

-¿Por que provoca vostede tanto 
escándalo? 

-Sen dúbida porque eu incomodo,. 
tocando tabús, poderes, -intereses .. . As 



e) crisp·acións actuais da Igrexa fan 
tamén o ministerio do bispo máis difícil. 

I 

-Tal actitude que vostede denuncia 
¿non se detecta no máis alto nivel d~ 
xerarquía? ¿ Cadra vostede conforme 
con Xoán Paulo 11, non na súa fideli
dade a Cristo, senón na súa praxe xeo
p olí tic a, no seo discurso sobre a 
moral, nas súas orientacións éticas? 

-O papa élle o sucesor de Pedro. Eu 
acollo na fe a quen Deus do o u á súa 
Igrexa. O meu ministerio de bispo non 
se concibe sen comuñón con el. 

-Non se me despiste: a imaxe 
deste papa que porfí~ en restaura-la 
cristiandade, sobre todo non Terceiro 
Mundo, ¿non no amola un po~co? 

-O que me amola é a imaxe da res
tauración. Restaura-la cristiandade non 
ten futuro ningún. O pasado non resuci
ta. Actualmente hai unha política de 
nomeamentos episcopais e un centralis
mo romano que me parecen lamenta
bles para o anuncio do Evanxeo. 

-Vostede solicitou ser recibido en 
Roma. ¿Por que? 

-E crjbinlle unha carta persoal ó 
pap . Vj ta a opo ición da que eu era 

bxect , de exaba explica-lo sentido 
da · miña intervencións e o xeito de 
vivi-1 meu ministerio de bispo. Decep
cio,nou me e sorprendeume que tal 
encontro non fose posible. 

-En cuestións de política vostede 
adoptou algunhas posicións que o 
fixeron pasar por compañeiro de ruta 
d partido comunista. 

-A miña referencia e a inspiración 
é, sobre todo, o Evanxeo. Os cristiáns 
_poden comprender sen dificultade o que 
isto quer dicir. Non teño inconveniente 
en mancha-las mans por t_omar partido 
polos sen-voz, combate-las. inxustizas, 
defende-los dereitos humanos. Estes 
compromisos teñen implicacións políti
cas. Istb proporcionoume algunhas eti
quetas. A de bispo roxo ten boas garan-
tías de futuro. · 

AS CUESTIÓNS DA ÉTICA 

-Irnos ver agora as actitudes 
morais coas que vostede escandaliza. 
¿Decátase do malestar obsesivo da 

·-,'¡Anim;, Jacques!" "O teu camiño é o no$o". Son moitos marxinados ~s que acompaña~ a Gaillot 
polos vieiras do Evanxeo. 

Igrexa ver·bo dos problemas da 
sexualidade'? ¿Non esaxera. na aten
ción que ela lle presta a este aspecto 
da ética? ' 

-Se tal obsesión se referise á paz e 
á xustiza ¡sería formidable! Podo ase
gurar lle que na diócese de Évreux o 
pobo cristián, e eu Gon eles, f.10n . ternos 
malestar obsesivo con relaCión á sexua
lidade. 

-Pero o asunto segue aí: ¿por que 
o sexo obsesiona Iia Igrexa? 

-Poida que interese que _a Igrexa· 
católica . se ocupe da sexualidade. 
Menos comprometido resulta que se ela . 
denunciase as· inxustizas e berrase: "Ai 
de vó-los ricos". 

·-1\ ·vida en parella é uilha expe
riencia' difícil. O celibato que obriga 
ós cregos ¿non os leva a fabular 
sobre as marabillas do matrimonio? 
¿Non son acaso víctimas, fronte ós 
sobresaltos da épo~a, dunha inxenui
dade dabondo arcaica? 

-Os cregos teñen u~ha grande 
experiencia humana. Están a cotío . na 
es cola da vida. ¡Está o seu . corazón 

modelado por tantos encontros ! ¡ Dé1-
xanse habitar ·por tantas ledicias e tan
tas angustias! · 

-Fal~ndo do ' sacramento do 
matrimonio ¿admite vostede que as 
parellas vivan xuntas antes de ratifi
ca-la súa unión? 

-Élle un feito: Con Úecu.encia casei 
mozos que vivían xuntos. Existe u~ha 
sexualidade vivida masivamente fóra 
do matrimonio. Parto do que hai sen 
Jf Ulgar n~n . condenar. 

-¿Gozan de sitio ·na Igrexa os 
divorciados? 

-Sen dúbida ningunha. Teñen que 
ter un lugar na Igr~xa. Os divdrciados 
teñen aigo que lles dicire,n elles apren- · 
deren ás comµnidades cristiás. N_on 
pode deixarse á -marxe a ,Súa experien
cia humana. e cristiá. 

-¿Como facer coincidir tal ~ctitu
de c~a lei da Igrexa? Non lle está 

. permitido a vostede outorgar sacra
'mentos ós divorciados. 

-Os divorciados realizan a opción que 
estiman e~ conciencia. · ¿ Quen ousaría 
da-la co~uñqn ós que se achegan e) 



e:> a recibila? O respectp polas nor
mas non dispensa da comprensión das 

' . . 
persoas. 

-Cada día as mulleres son máis 
autónomas. Tr·aballan e quei;eii esco-
11 er libremente a maternidade. -
¿co'mprepde vostede a porfía da 
Igrexa por negar este movemento e 
rexeita-10 aborto? 

-O lugar e mailo papel das mulleres 
na sociedadé son un sinal dos tempos. 
Trátase dunha corrente portadora de 
autonomía e. de responsabilidade. 
¿Como nori aledármonos des te :i;nove
mento de liberación? Neste novo con
texto cultural e social, as mulleres tra
tan de elixir libremente a súa . materni
dade; compréndese que o paro e mailas 
dificultades económícas pesen moito na 
optión. Non hai que ~ivializar. ¡É tan 
marabillosa a vida! Existe unha lexisla
ción. Pero a lei non substitúe á concien.: 
cia. Importa que as conciencias dare
xen este gráve problema do aborto para 
non quedar no que é permitido ou 
prohibido, pr-evisto ou non. 

-Conceden vostede unha entrevis
ta ó periódico homosexual le Gai Pied 
Hebdo. Ist0. sitúase na liña das postu
ras de certos cregos das · lgrexas de 
Estados Unidos, que . recoñeceron o 
feito da homosexualidade. Pero ¿por 
9ue aceptou o escándalo desa entre- . 
f . 

vista? 

. -¿Escándalo por que? ¿É que existe 
un só lugar qu_e estea prohibido para ~ 
testemuño do Evanxeo? Solicitáronme 
que introdu.cise un informe sobre este 
tema: Ser homosexual e católico. Acep
tei porque os hom9sexuais séntense 
excluídos. Forman unha ·minoría que 
sofre discriminación por parte da socie- · 
dade e tamén da Igrexa. Tendo sido tes
te muña do sufrimento e ás veces 
mesmo da angustia de homosexu~is 
crentes, quixen dirixirme a eles para 
dicirlles que Deus os quere, qqe están 
chamados á santidade dende a súa 
s,ituación, que

1 o Evafileo tamén é pata 
eles. 

-A súa intervención sobre ~ sida é 
da mesma orde. Guindouno sobre un 
terreo quent~ en contradkción cóas 
declaracións do cardenal Decourtray. 

·-Nun hospital de Évreux visite~ un 
enfermo de sida. Vino. morner. ¿Como 
esquece-lo seu rostro e esta terrible 
doenza? Para loitar contra_a ameaz~ da 
sida, o preserva~ivo é ·actualmente un 
m~dio necesario_. Cando está en perigo 
a vida dun ser humano, hai que apurar 
tódolos medios. Se non se fai, cáese na 

. d~negación de auxilio a alguén que está 
en perigo. 

-¿Era unha intervención de J ac
ques Gaillot ou do hispo de Évreux? -

-De facques Gaillot, b_ispo de 
Évreux. · 

-¿Pero é asunto do hispo o de se 
·pronunciar sobr~ os preservativos? 

-Nada humano lle é alleo ó ministe
· rio do hispo. 

O RETORNO DOS BRUXOS 

-Asistimos actualmente a un 
' retorno do relixioso, ó desenvolve
mento _de novas comuri'.id'ades que 
chaman carismáticas, ó redescubri
mento das peregr'inacións ... Estes • 
fenómenos ¿alégrano ou. preoeúpa-· . 
no? · 

-Fico atento e reservado. A expre
sión popular da fe é unha dimensión 
que fai parte ·da nosa humanidade. 
Hoxe as grandes_ reunións, as peregri~ 
nacións danse ben. Son valores en afaa. 
A identidade e maila visibilidade da 
lgrexa benefícianse diso. A tniña reser
va obedece a q~e o retorno ·do relixioso 
poida disuadir das loitas ·actuais. O 

compromiso político, a acción sobre as 
estructuras da sociedade non son asun
to dos grupos de renovación carismáti
ca. O Evanxeo hai que vivilo coma un 
combate poh xustiza e polos dereitos 
humanos. 

. -¿Está vostede apegado. á súa 
función de hispo? Se algún día fose 
botac;Io, ¿sufriría inoito? 

-Estou dividido. Por unha parte, . 
aceptei ser bispo corp.a un servicio. 
Non o son para beneficio propio. A 
misión que me foi conferida n'on me 
pertence. Por outra parte, moitos teste
muños porfían en que eu quede no meu 
posto: "Ti tes un pobo numeroso conti
go. Estámoste vencellados .. Non tes 
dereito ningún a nos abandonar".· 

-Un dos seus devanceiros, o
padre Congar, predicaba por unha 
Igrexa serv{dora e pobre. Efectiva
mente parece que hoxe é relativa
mente pol:fre, pero ¿é serviqora? 

-Carece a nosa Igrexa da pobreza 
do risco. ¿Cales son as nosas audacias 
agora? A Igrexa élle serví.dora cando, 
nos feítos, se sitúa a carón dos inmigra
dos , dos parados, dos pre os, dos 
excluídos, das minorías ... A credibilida
de obriga a ser verdadeiro en toda 
situación. Cando. se fan cousas, non se 
pode ser trampulleiro. Se a Igrexa non 
seve, para nada serv~. 

Catherine Guigon 
(Traduciu X.Ch.R.) 

A derradeira misa na catedral de Évreux. iAdeus, profeta!. Tampouco o de Nazaré non foi honrado 
na súa patria. 

l"HIA -11 
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OPINIÓN 

A. outra cara 
da Universidade 

Parece que foi onte. Parece que 
foi ~nte cando cheguei a Compostela 
disposta a bater tódolos récords aca
démicos, a aproveita-la rniña estreada 
independencia. · 

Por Carme Femández 
García 

Todo · era nov<?. As rúas eran novas, a xente con quen 
compartía piso, as clases e as noites eran novas. Quizais 
me sentía·un chisco perdida pero dende logo experimenta
ba un anceio emprende9or que nunca antes tivera ... E 
sempre. sorrindo, e tódolos días . be~ía viño e comía rosas, 
e nin sequera as nubes outonizas daban embazado tantas 
promesas de brillante futuro ... Bon, soamente uriha cousa; 
pojda que houbese un elemento que perturbase aquela 
atmosfera de ledicia rachada. Cada día, ó pasar por diante 

·das libr~rías, e'staban aÍ; detrás dos cristais, as facianas 
murchas dos licenciados, apegadas moi xuntas no marco 
das orlas. ' · 

As orlas conseguían distraerme dos sofios de carrusel 
·universitario. ·Era como se ó ollar para eses rostros amouca
dos a música do tiovivo se detivese e os umcornios de cartón 
pedra . deixasen de xirar. ~quel efecto des encantador non 
duraba moito, tan só o t~rilpo de acada-la Sen.fa. e chegar á 
rúa do Franco,· onde unha vez máis as laxes de granito torna
ban marelas e os meus zapatos vermellos pisaban o carniño . 
·do País de Oz. 

· Hoxe, de súpeto, doume de conta de que cheguei a cuar- . 
to. E digo "de súp~to" porque é esta milia ásirnil~ción inespe
rada, violenta. Xusto á volta do' branco ·Nada,l atópome de 
fronte co;is orlas da promoción anterior coma novo elemento 
decorativo nas paredés da Facultade. Os ollos abraiados ván
seme sós para elas, co'ntando e recontando involuntariamente 

. un número ilimitado de ·persoas que non identifico, malia 
· terme cruzado seica algunha vez con eles polos córredores 
desta casa: ' 

Sobe· tanta xente ás clases a esa hora que abandono a 
miña contemplación apocalíptica e ·camiño abouxada onda a 
aula 2l. Esta vez ·a Música para Fogos Artificiais xa non 
volve pasado medio minuto. Un sentimento de angustia se 
apodera de rnin. Sento ó fondo das grades e fago memoria. 
Acórdanme as experiencias sublimes e tamén as mediocres. 
E lembro 0s primei,ros Febreiros e os primeiros Xuños. E 

· decatome de que o meu .expediente non é grande cousa. Un 
futuro de filólogos formigueantes e oposicións despistadas 
ofréceme o papel de extra estelar. Danme ganas de berrar, 
mais aínda me dou contido. 

Agora comprendo ben aquelas faces de póquer que me 
miraban dende as orlas. Para o ano hei estar eu tamén apr~i
xada entre unha chea de roupóns azuis, presentando ós pri
meirizos a outra cara da universidade ... 

O País de Oz non aparece por ningures. 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 79) 

Perigoso obxecto máxico (1 Sam _5) 

Os filisteos capturaron a 
arca_ da alianza. No capítulo 
anterior dixemos que a histo
ria da arca capturada nos 
invita a pensar que ela era 
considerada coma. un fetiche 
de poder máxico polos israe
litas. Permitindo a súa captu
ra, Deus manif éstase . libre: a 
súa gracia é incondicional. A arca da alianza de lavt§ puido ser parecida a esta 
Manipular a Deus tamén se arca exipcia, anterior á de lsraef, empregada nas ceri-

monias relixiosas do faraón. pode intentar mediante os 
sacramentos e todo o· que se refire ó templo, como criticaba o profeta Xeremías 
(7, 1-15). Pero sucede algo curioso: · 

10s filisteos capturaron a arca de Deos e íevároria de Eben-ha-Ézer a Axdod. 2Alí 
collérona, introducírona no santuario de Dagón e puxérona ó seo lado. ( 1) 

Irnos asistir a unha loita entre deuses: lavé contra Dagón. 

3Ó outro día, ó erguérense as xentes de Axdod, atoparon a Dagón de fociños no chan 
diante da arca do Señor. Eles collérono _e volvérono q seo sitio. 4Ó segumte día erguéron- .. 
se cedo e afoparon a Dag~n outra vez de fociños no cban <!iante da· arca do Señor. (2) 

. Dagónfica esnaquizado, derrotado, Jeito anacos: . 

A· cabeza e as mans de Dagón xacían tronzadas onda o limia~ e quedáballe só o tron
co. 5Por iso ·aínda agora os sacerdotes de Dagón e calquera que entre no seo santua
rio, non pisan no seo limiar. (3) 

A derrota infrinxida por lavé a Dagón vai repercutir, como é lóxico, sobre os 
seus adoradores: ' 

6 A man do Señor pesou moi dura sobre as xentes de Axdod. Estarreceu con furunchos 
á cidade e ós seos términos:. 7 Á vista do que pasaba, as xentes de Axdod decidiron: 
"Que non quede onda nós a arca do Deos de Israel, pois a súa man endureceuse con
tra ilós e contra Dagón, o u.oso ~eus". 8Entpn convocaron a tódolos seos príncipes e 
consultáronlles: "¿Que'habemos fa~er coa· arca de Deos de Israel?". E eles responde-
ron: "Que a leven a G~t". E trasladárona alí. · · 

Non ha volve-la arca a Israel sen dntes facer un paseo militar, provocando a 
desfeita dos inimigos de Israel. (4) 

9Pero, en canto chegou alí a arca, a man do Señor pesou sobre a cidade. Houbo un 
gran estremecemento, pois o Señor ferio cunha praga de furunchqs a tód.a a poboa
ción, ós pequenos e ós grandes. i.oEntón mandaron a arca de Deos cara a Ecrón. En 
canto a arca chegou alí, os ecronitas queixábanse dicindo: "Trouxeron onda nós a 
ar~a do Deos de Israel. Será a nosa morte e a das nosas famUias. 

. Suprema traxedia: os filisteos · claman ó ceo, pero o ce.o non pode escoitalos, 
porque o seu deus, Dagón, xace impotente: 

11Entón convocaro~ de segundas a tódolos seos príncipes e dixéronlles: "Levade a arca 
do Deos de Israel,. que volva ó seo sitio, non nos mate ·a nós e á nosa xente". Había un 
medo de morte na.-cidade, pois pesara alí moi dura a man de Deos. 12A xente que non 
morría, era ferida de furunchos. Obrado da cidade subía cara ó ceo. (5) 

Xosé Chao Rego 

1 Dagón e un deus semita da fer
tilidade, di vindade grande en todo 
o Oriente Próximo antigo durante 
.varios milenios. Os filisteos adop
tárano coma deus, como se ve 
polos santuarios que había nas 
cidades filisteas de Palestina. 

2 A repetición da noticia indica 
que ~ caída de Dagón non era 
unha casualidade, senón a acción 
de lavé. Dagón queda ridiculizado 
porque enfuciña, é dicir, toma a 
actitude dun escravo <liante do seu 
señor. Os filisteos concibían as 
súas loitas con Israel coma un 
conflicto entre divindades. Rivali-

. dade relixiosa que se amosa no 
feíto de seren chamados eles, os 
filisteos, con frecuencia incircun
.cisos. 

3 O costume de brincaren por 
riba do limiar ou vestíbulo do 
templo era uso moi común no 
Antigo Próximo Oriente. Coida
ban que na entrada d-0 templo 
habitaban os demos. Parece que 
tamén no templo de Xerusalén se 
introduciu tal costume, que critica 
o profeta Sofonías: "Pedireílles 
contas no día aquel a tódolos que 
saltan ó estrado" (Sof 1,9). 

4 Estamos no contexto dun deus 
. guerreiro aínda, dun deus de clan, 
non polo momento univ~rsal, de 
tódolos pobos. Na súa concepción 
relixiosa, a victoria era fazaña do 
seu deus nacional, non aínda 
Señor do Universo. Mesmo des
pois lle chamaron lavé Sabaot: 
Señor dos exércitos, dos de Israel 
e tamén do ceo, das potestades 
dos astros, dos derrubados deuses 
de Canaán . 

5 Deste vez, o castigo é indirecto: 
a praga de furunchos é producida 
por unha peste bubónica, da que 
son portadoras as ratas. 
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ECOLOXÍA 

''O s_orriso, ecoloxía e s-aúde'' 

S 
e algo .marca a desfeita medioambiental que 
hoxe estamos a vivir pode ser sen dúbida a 
agresividade crecente no ser humano con res

pecto a todo o que o rodea. A sociedade de consu- . 
mo, o stress, a competitividade convértenno's en 
seres cabreados xeralme.nte, e polo tanto insensi
bles a cotío con todo o que está ó noso carón. 

Psicólogos, médicos, investigadores teñen 
amasado publicamente que a risa ten uns grandes 
efect~s curativos, a tristura atrae os virus, a ledicia , 
fainos fuxir, véñennos a dicir. 

A "risoterapia" -que así se chama esta ciencia-, 
emprégase xa en países coma Suíza, Francia ou 
Canadá, onde os hospitais adican algunha das súas 
dependencias o bo humor proxectando cinema 
cómico, contando chistes ou contratando pallasos. 

Chégase a falar de que "- risa é a. menciña dos 
máis pobres, unha das súas mellares defensas con
tra a inxustiza e a desigualdade. Eu 11}.esmo descu
brín, nun país coma Perú, axexado por todo tipo de 
calamidades (cólera, miseria, fame ... ) que · a xente 
orría mái cós qtie podo ver camiñar polas nosas 

rúa ó meu carón. 
S con eguimos recupera-lo sorriso perdido, 

taremo máis predispostos a convivir en harmo- . 
nía co no · o contorno: cos ríos, fon tes, bosques, 
árbore e mesmo cos nosos semellantes; talvez, 
polo menos podemos intentalo co fin de mellara-la 
nosa .dixestión, a nosa saúde sempre que non con
fundamo a risa sa con rirse dos defectos ou des~ · 
gracias dos demais. 

Anxo Moure 
Papaventos Educación Ambiental. Chantada. 

Algúns efectos da risa: 

''Xesús rindo", di o pé deste debuxo anónimo que foi repartido nunhas xornadas 
sobre o valor ·terapéutico da risa. Afeitas a escoitar que de Xesús se soubo que
chorou, pero endexamáis se di que rise, esta escandalosa gargallada resulta 
liberadora. ¿Como ía atraer a neniños e pobres todo un Señor que non soubese 
rir? ¿ Sabedes por que os anxos aparecen sorrindo? Disque é pala gracia de 
De u s. 

- Ó abri-la boca amplamente prodúcense contraccións de tódolos músculos da cara mentres que outros se rela-
xan amplamente. 

- A ventilación respiratoria achégase coa risa ós seus niveis m~os. 

- A risa, ó liberar endorfinas, beneficia a todo o organismo aliviando os posibles focos de dor. 

- As vocalizacións incontroladas producen beneficiosas contraccións do diafragma e axudan á respiración. 

- O fígado e os órganos dixestivos axítanse producindo zumes _gástricos e saliva. 

Ademai : 'Un mínimo de risa relaxa tanto coma 45 minutos de Yoga" . 
. 
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· O NOSO TABOLEIRO 

Así f oi a IV Irim"ianza Coruñesa 

Verbo, substantivo e adxectivo ----
Principiou En.gracia an.ali;zando o B

. enqueridos irimegos: unhas 
letras par:& c9n"tárvo.-las 
impresións da nasa IV xun

tanza irimega~ celebrada o sábado 2{ 
.de xaneiro no colexio da Compañía-
de María, onde ano tras ano somos 
acol~idos e apoiados. 

· lema en tres partes: a existencia, ser coma 
verbo: principio activo; a realización per
soal-p€dra, coma símbolo ou substantivo; 
a realización comunitaria-adxecti vo, 
coma determinante. 

Presentación 

Ternos que subliña-la menor asisten
cia de xente ca noutras xun
tanzas, probablemente polas · 
présas e o pouco tempo con 
que avisamos ~ xente; ade
mais da coincidencia dou
tras reuniórts (Comité Ósc~ 
Romero ,. -en Madrid) e maila 
gripe que tamén nos causou 
baixa~. En fin, _de tódolos 
xeitos xuntámonos unhas 
sesenta persoas. 

O lema da próxima 
Romaxe S,omos pedras 
viv(ls, que viviremos en 
Aguiño, foi . o eixo da nosa 
xuntanza. 

Nesta ocasión ·'sentímo
·1a necesidade de que unha 
muller alzase a súa voz para axudarnos a 

. reflexionar. Escollemos a Engracia Vidal, 
profesora de Galega · e secretaria -d_e 
Encrucillada, porque estábamos certos de 
que tería rµoito que nos aportar,, como así 
foi. Estámoslle moi agradecidos pola súa 
dispoñibilidade e pola profundidade do 
seu traballo. 

O acto foi presentado por Anuncio 
Maroño para situ~rnos· no clima de iri
mlanza, ~de seguido _Pepe €haó presen
tounos a Engracia; 'dando a coñecer cou
sa~ da súa· vida que a mai~ría da xente 
descoñeciamos, e que 'ninguén mellor ca 
el nos podía contar, xa que as sóas vidas · 
se cruzaron hai moitos anos, sendo pebi
deiro de i:noitas realizacións. 

A continuación, Pepe, fácendo g~la 
do seu humor irónico-festivo, déun~-la 
súa reflexión sobre o terna porque, . 
segundo dixo, non podía desperdicia-la 
ocasión de manifestar unhas cantas ~ 
inconveniencias por aquilo de non perde-
lo prestixio. 

. Na prime~ra. parte foi percorrendo as 
diferentes etapas da súa vida, analizando 
os feítos máis .q¿.arcadores, e as liñas de 
forza que at9pou, xunto coas ~arencias e . 

renuncias, ó longo dunha vida rica .en 
experiencias; dende-a ·. nenez marcad".l · 
pola guerra civil, que a fixo madurecer 
antes de tempo, ata o descubrimento da 
galeguidade, pasando po1o internado -
etapa moi negativa- ou a súa vocación 
relixiosa, na época das grande~ segurida- : 
des. 

· Referiuse á liberación que supux~ o 
Vaticano 11 e á posterior renuncia ós 
hábitos relixioso.s, e moitos máis acon
tecementos cheos dese lusco fusco pro
pio das persoas que percorr_en moito 
camiño. 

Con todo isto invitounos a face-lo 
noso particular ·pe'rcorrido , reflexión 
enormemente enriquecedora. 

Camiñando trala pedra 

Máis adiante, e resumindo. moito o 
que tiña ·preparado, pola falta de tempo, 
falounos da pedra. Elemento da natureza, 
saído da terra. As súas · vertentes positi-

va_s: Pedregal de Irimia, casa, hórreo , 
muralla, mosteU:o. As negativas: esmaga
dora, morta. Escolleu os. poetas León 
Felipe 'e Celso Emilio, que .cantan á pedra 
nos dous sentidos. 

Continuou referíndose á nosa perten
za á Igrexa, coas dificultades que atopa
mos nisto: fixo análise sociolóxica, psico
lóxica, histórico-relixiosa e tamén recoñe
ceu as propias perplexidades nas actitudes 
dos crentes. ' 

Deunos ó fimil unhas pis
tas de reflexión que poden ser 
de moita axuda, e como non 
queremos ser eg_oistas, aquí 
as tedes para o voso proveito: 
Neste hoxe, ¿como témo-la 
nos a construcciót?? Pedra 
illada. Pedia dun edificio rui-; 
noso. Ne,se caso:., ¿cómpre · 
sostelo reformándoo ... derru
balo ... crear un novo ... ? 
Accións. 

No coloquio que se abriu 
a continuación, animado pero 
curto,1 chegamos á conclusión 
de que daba para moito todo 

, o exposto e que trataríamos 
de traballalo. 

E a pedra era Cristo 

A eucari-stía, presidipa polo salesiano 
Xabier Blanco, supuxo un ledo descubri
mento <leste irimego nado en Cambados, 
patria tamén de Engracia. Foinos levando 
ó longo da celebración á pres·encia de 
Xesús Cristo amigo, compañeiro de 
pobres e asoballados, animándonos a 
escoita-la súa voz liberadora para traba
llar a proÍ do reinado de Deus no contor
no que vivimos. ¡Graciñas, Xabier, pola 
túa sinxeleza ! 

'como comprenderedes,. o remate da 
tardiña, a base de tortilla, queixo e viño, 
empanada e larpeiradas variadas, foi moi 
agradecido, porque andabamos un pouco 
baixos de carburante. 

E coa mesma, despediámonos dicin
. do: o 4 de febreiro en Galegos, na Festa 
do Lume. 

U riha a perta, 

Marisa Santos 



FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Oitos da auga (13) 
Ser coma auga que ~wagon o lume 

Sigamos coas fontes. 
'pé de fonte é como se lle c~ama en 

arquitectura ás varandas grosas que sosteñen 
depósitos de auga. 

Cando se vai á fonte, vaise cun balde ou 
cántaro. E o cántaro entra noutros ditos coma 
este: Estar d porta dalguén coma can:tq.riño 
de auga, que significa "esperar pacientemente 
e inutilmente na porta da rriuller que_ un ama". 
Di a can~iga: 

Dime, dime dunha ves 
que me quede ou que me vaia, 
pois non que ro estará porta 
como cantariño d 'auga. 

A auga apaga o Jume e tamén a sede. Por 
iso hai o dito Ser como auga que apagou o 
lume, que significa "ser remedio · eficaz e ins
tantáneo". 

E, seguindo por este símil, batemos con 
estoutra realidade. A fonte é con frecuencia 
símbolo ou metáfora da vida erótica. 

Fun áfonte beber auga 
nunca tal auga bebera: 
déronme unha puñalada 
na miña ofia de seda. 

igual pa a c pozo , que son outro tipo 
d f nt s. Tamén alí nace a auga pero ·non é 

doado atopala. Mesmo hai o refrán que di á pri
meira aixadada ,,¡on cantes· con atapar auga. E 
tamén o pozo pode ser un símbolo erótico · 

Debaixo deis 'túas enaguas 
tes un pozo moifondo 
'pnde se nada unha troita 
coas alforxas no lombo. 

Vex_amos, por último, estas catro cantigas 
das fontes 

San Antonio da Cabana 
: te'n 'unha pipa no monte, 

pra qu_' os hof'l'1:eS beban viña 
e 'e las auga da fonte. · 

Para tomar aires puros 
quera as alturas dos montes; 
e río para bañarme, 
qu 'aug'a irai de moitas fontes. 

Miña Virxen d'Augas Santas 
ten as cullere~ na fonte 
para beber os romeiros 
que v¿n ·cansados do monte. 

Eu son erara com 'a auga1 

nacín nafánte sin lodo; 
eu son boa par' o mundo 
e o mundo éme falso en todo. 

' .. 

Un Só Mundo, . 
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Un Proxecto Común. 
Ven!es, 1 O de febrei
ro: Xaxún voluntario 

Domingo, 12 de 
febreiro: colecta de 
Mans Unidas 

,. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Facer loanza hoxe quero · 
· a un hm!1e singular 

que merece que o irimego . 
lle adique un cantar. · 

2. Este señor ben maduro 
resultou servos un xenio: 

é un galego universal: 
a súa gracia é Arsenio. 

3. Significa, en grego, arsenos: 
macho, v~ril; de rebot~ 

resulta que o adestrador 
e todo. un señor machote: 

4. Disque é algo raposeiro· 
e éu diso non me queixo: 

se é galego ha ,ser fino 
como cómpre a un de Arteixo. 

5 :·Por outra parte, UQ. amigo 
díxome o outro día 

que se o zorro fose listo 
pois que ¡nin se saberla! 

6. Renart_e, golpe ou raposo 
· hai suficiente motivo · 

pra lle dar boas galiñas 
por mor d~ seu Depo~ivo. 

7. A ·súa sabedoría 
de paisano ben curtido 
foi traballando o :grupo 
sacándolle bo partido. 

8. Bos partidos fixo o Dépor 
nestes anos, e'hai 6renza 

que o factor máis principal 
foi a arsénica sabenza. 

9 .. O público pagalle mal 
estes días criticando 

a u·n adestrador que ten 
ó seu equipo gañando. 

10. IIlsaciables eses inchas 
pois xa sabe todo o mundo 

que o Deporti10 de Arsenio 
non perde, ¡vai de segundo! 

11 . Trala crítica, Arsenio, 
. xa maduro, séntese en coiro 

· e pres_enta a demisión 
ó preside1_1te Lendoiro. · 

12. Ós políticos ·exemplo 
lles dá, o home do futbol: 
¿non demiten polos gal? 

El demite polo gol. 

13. Despedímonos des te home 
sabio raposo ou renarte. . 
No triunfo do Deportivo 

el leva ':l mellor parte. 




