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"Dime con qtien andas .. ~"

Daniel López Muñoz

Indíxenas de aquí·e de acolá
Segue sorpreridendo que en España se dea tan
escasa información sobre un asunto que na Europa
eclesial poida que constitúa un dos sinais dos tempos
máis fortes dende o Concilio Vaticano 11: a destitución
de Jacques Gaillot coma bispo.
Xa se saben os motivos que aduce Roma e que
viñeron sendo traballados dentro do episcopado francés: as malas compañas. O bispo Gaill'ot tivo predilección polas prostitutas e polo.s !homosexuais, polos inmigrantes e polos afectados da sida, polos curas casados e polas mulleres impedidas para o sacerdocio.
1

A pinga de auga que fixo rebordé¡i~la copa da carraxe pontificia sucedeu e·ste .ano pasado en' que este
esbandallado monseñor tivo a ousadía de aparecer na
televisión ·francesa en diálogo co teólogo alemán
Eugen Drewermann, que cometeu o grave delicto de .
aplicarlle os seus coñecementos psicanalíticos á teoloxía e á vida da lgrexa. Destitu(do da súa cátedra e
privado da predicación ¿como vai te-lo referendo. dun
bispo?
Claro que a destitución de. Gaillot non foi un acto
solitario do bispo de Roma, non. Previamente, o' inquilino do Vaticano recibiu 30.000 cartas promovidas polo
católico integrista Pierre Debray, que dende 1989 vén
solicitando a deposición de Gaillot. Este home ,de 72
anos, de esquerdas en 1950, converteuse a un catolicismo integrista que solicita o voto para o político
ultradereitista Le Pen. Está contra os inmigrantes, .
coma o ministro do Interior Charles Pasqua e loita por
unha Europa Cristiá que, como sabemos, constitúe un
soño arcaico do papa Wojtyla.
O que suc~de é que tamén o Papa xa recibí~ máis
de 30.00.0 cartas de protesta a favor de Gaillot e a
reacción segue en marcha. Tanto, que o Vaticano está
preocupado porque non contaba coa masiva protesta,
e intenta ir amañando as cousas. De momento, enviou
un informe ós bispos xustificando as sú~s medidas.
Hai un -refrán que reza: "Dime con quen andas e
heiche dicir quen es". Unha das cuestións máis tráxicas que están sucedendo estes meses -dende fixo o 1
de xaneiro un ano-, é o conflicto dos indios e maila
Fronte Zapatista que os representa, en México. O
bispo de Chiapas, Samuel Ruiz, está é;lmeazado de
destitución por parte de Roma, e de morte por conta
dos terratenentes que l!es usurparon as terras ós
indiós. Samuel Ruiz leva 30 anos con malas compañas. Roma, obxectivamente -s\.Jpoñemos que outra
será a súa intención-, cadra do lado dqs capitalistas
mexicanos. Tamén dos integristas f~anceses.
Sería bo que a cúpula de San Pedro servise de
acubillo ós pobres, non de gaiola ó Es~írito.
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Diríase que o mellor dos
poucos argumentos que lle
quedan a Felipe González, é
o arreguizo que dá o estilo
badoco, falabarato, fanfarrón
e buscabullas, deses líderes
da derei t~ espafioleira que
van de podér de recambio. ·
Semellan alfonguerras versión ~ ultra reconvertidos, de
frases facilonas que deitan
autoritarismo e centralismo,
que, ¿por que será?, lémbranlle a un aqueles mozos das mellores famili'a s de
Madrid, xaora.: qu~ antes íaq.
poñendo firme ó persoal .
brazo en álto e cara al sol so
pena de quedar fanados, e .
hoxe dálles por tr asustar
moros e sudacas
Polo demais, o presidente está escasiño de capital
político . Na recente viaxe
centroamericana, díxoas
boas. Foi sonada aquela .de
' que a corrupci<?n estaba controlada, que de variós miles
de nomeamentos de altos cargos que ·asinara no B.O.E.,
'a penas seis ou-· sete estaban
encausados. Como se a cousa
fose de ovellas descarriadas
e non de cultura e estilo.
Pero o máis triste foi o
respaldo madre-patrio ó pre.L
sidente mexicano, que rompera pola súa conta a tregua
'cos zapatistas, presionado
polos Est<;idos Unidos e

20.000 millóns de dólares. O
gran argumento euro -occidental de González é que o
Estado ten ante todo dereito a
impoñ.e -la súa leí en todo o
territorio nacional.
Nada novo. É a continuación da ·lóxica da conquista:
Pero a única solución para os
indíxenas é cambiar aquela ·
lóxica pola do pacto entre
iguais, a mesma que defende
ó bispo Sarn1,1el Ruiz, e que
He custa a irum1ga, da dereita
mexicana e, polo tanto , do
Vaticano. Un pacto no que o
estado moderno, fillo qa Ilustración Europea, recoñeza
que é culturalmente parcial e
limitado e admita a coexis-·
tencia no seu seo de comunidades culturais e formas de
vida que se organizan de seu
sobre zonas do territorio(l),
con outro tipo de propiedade,
libres de dominación militar.
E falando . de indíxenas.
¿Por que o xefe desta tribo
do poroe·s te ibérico cala
cando aqueres líderes do P:P.,
os seus colegas e fillos espirituais, van en contra de que os
xuíces en Galicia poidan usar
o galego or~inariamente que, ollo, non quere dicir con
tacos e xuramentos, senón
con diaria normalidad.e-?

(1) Ver páx.ina central <leste número.
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

Unha decislón meditada

Domingo 2 de Coresma·
lC 9,28b-36 - 12 de marzo
- Este Evanxeo invítanos a soñar
con algo novo e marabilloso para nós,
para todo o noso pobo. E iso a pesar do
que cada día vexamos nalgúns políticos.
A pesar tamén do que vexamos na nosa
comuriidade. c.r istiá, na nosa familia, e
nós mesmos. ~
- Este Evanxeo recórdanos que,
indo ben á raíz das cousas, o Espfrito de
Xesús, Xesús mesmo, é o que nos permite soñar en algo distinto e mellor do que
cada día vemos e facemos. Non se trata
de ser uns pretenciosos, pero si de dicir
con firmeza a·nosa fe. ·
- Hoxe é un día para ·soñar. ¿Como
che gustaría a ti ser? ¿Como che -gustaría
que fose o noso pobo? ¿Como che gustaría que se· organizase o mundo? ¿Que
. estás disposto a facer para que as cousas
vaian collendo outro camiño?

TU CH O
(fillo): Papá,
¿é certo que
te vas p r e sentar. ás
eleccións
m u n i cipais
n u nha list-a
do
BNG?
Díxome .o
Daniel que
lle dixera o
seu pai que
, iades
os
dous nesa
lista.

MARCE- ·
LO (pai): É
certo. Xa tamén~ volo pensaba eu dicir a

ti e mais á Silvia.

TUCHO: Non sei pqr que te metes
niso. ¿No!! ves como os p9líticos andan
todos cheos de merda?
MARCELO: Vexo, pero tamén vexo ó
: grupo de compañeiros que nd noso
Concello están dispostos. a facer cousas
boas pola xente, e 'e u quérome unir a
eses. ¿Non eres que
fago ben?
•
I
TUCHO: _Non o sei, papá~ Se te d~cides a facer-iso, supoño que o terás p~n
sado ben: pero eu de política paso.
MAR CELO_: Non sábelo que dis,
Tucho . Se pasas da polÍtica, pasas da
xente; e ben sabes que non é ese o
camiño da nosa familia.
TUCHO: Non estou de acordo de
todo, papá. Podes preocuparte pola
xente
e ·f acer ben, e mais n.on andar
en
.
'

.

política.

··

MARCELO: Tamén é certo iso.
TUCHQ: Papá, e ¿por que vas polo
BNG.?

MARCELq: ¿Por que vou polo BNG?

1

\,

Tempos para A
soñar

¿E ti non sabes responder xa a iso? Vou
polo BNG porque estou convencido de
que é un dos partidos que inellor defende os intereses da xente humilde de
Galicia.
TUCHO: Pero non vas gañar. Os do
· Bloque gañan en poucos Concellos.

MARCE-L O: Xa'5 sei que non irnos
gañar; pero iso nori nos . quita as ganas ·
para se~uir traballando polas cousas da
xente no Concello con honradez e
decisión. ·
TUCHO: ¿E falastes disto na reunión
da· comunidade cristiá á que vas os mércores?
MARCELO: Pois claro que falamos.
TUCHO: Eu pensei que _só vos xunfabades ·p·ara rezar e para estudiar cousas
do Evanxeo.
MARCELO: ¿E paréceche, logo, que
estas non son cousas do E,vanxeo?
. ¿Que soñ, logo, as cousas do Evanxeo,
se non é traballar pola xente con vontade de servir e non de' aproveitarse? .
TUCHO: ¡Ui, papá!', non sei se non
andarás algo nas nubes . ¿Ti eres que o
noso alcalde e~tá no Concello por servir
e non por aproveitarse?
'MARCELO: Non o sei, nin me importa; igual si, pero eu f áloche de como
entendemos os do noso grupo o do traballo no Concello.
TUCHO: ¿E sábeo a mamá?
MARCELO: ¡E como non o vai
s·aber! Poi unha decisión querida
· .· polos ·dous. ¡Se soubeses que estivo a
:P.unto de ser ela a que se presentase
na.lista!

TUCHO: ¡Ostra!, ¡que guai sería!.

..
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Peneirar cando bate o
vento
·Domingo 3 de Coresma
. Le 13,1-9 - 19 de -marzo
- O ·Evanxeo des te día recórdamos
que é bo arrepentirse; é dicir, ollar para a
propia vida con obxectividade e con vontade de cambio. Unha persoa, unha
comunidade, un pobo, que nón estea disposto a olla-lo seu pasado e o seu presente con estas intención.s, están condenados
a permanecer ananos.
- A realidade é que todos nos quedaITIDs a medio camiño, ou nin sequera
nos poñemos a andar. Todos podiamos
dar de nós por nós mesmos e polos
demais, pola familia e polo pobo moito
máis do que estamos a dar. Por comocli. dade, por preguiza, por abandono, por
medos, por descqnfianzas , case tod0s
renunciamos ó mellor para nós mesmos e
para os demais. Deus non.
- Na Jgrexa moitas veces tense utilizado a chamada ó arrepentimento coma
unha ameaza. O mesmo Evanxeo de hoxe
parecé· que deixa entrever algo isto. Pero
non hai aquí ningunha a.meaza de Deus;
hai unha· comprobación do que a vida é e
do que a vida nos ofrece. "Hai que peneirar -di o refrán- cando bate o vento".

.

A PENEIRA

Alfonso Blanco. Torrado

,
OS ECOLOXISTAS DE TODO O
MUNDO
van
rexeita-la política
destructora dos
gobernos durante o
Cumio Climatolóxico Mundial das
Nacións Unidas,
que vai ter lugar en
Berlín na derradeira
semana de marzo e comezos de abril. Klimaforum vai tomar ·. .
varias mediqas de protesta: unha xornada sen coches, quince
minutos sen máquinas, etc. Hai un abismo entre o qu.e os científicos mandan facer, por exemplo, para ·evita-lo quent~ento da
terra pola emisión de gases, e o que os países"industrializados
están dispostos a facer.

AS PRIMEIRAS
XORNADAS
SOBRE OS MUÍÑOS van ter lugar
· en Compostela no
6utono. · Todo o
· relacionado 'c on
este elemento tan
importante dá no.sa
. cultura popular: a
·· súa evolución, tecnoloxía, literatura,
fo~xislación, etc. A Fundación Juanelo Turriano, organizadora das ,
xornadas, anda a tempo e ten aberta a preins~rición ata o quince
de abril. Para máis inf9rmación: Xornadas sobre Molinoloxía.
Calle Prim, 5. 28004 Madrid. Tef. 91-5313005. Colabora en
todo o Seminarib ~e Sargadelos. ·

O TRABALLO COS NENOS é moi
sacrificado, pero tamén agradecido. Son
cada vez máis os grupo~ de persoas. que se ·
adican á acollida e educación dos máis
peqúenos. Nestes días dúas persoas µioi
entregadas a estas tarefas foron rec:;oñecidas por este labor: Antón Gq,ndoi, creador
de Preescolar na Casa dende Cáritas de
~~::;tit.;r,~~ ftl · Lugo e que foi agasallado coa medalla da
Solidariedade polo Ministerio de Asuntos'
de Madrid, e Sara Jato do colexio de María Mediadora,
qu vai r h menaxeada en Vilalba' pola súa entre&ª xenerosa a
n n , moita vece co~ problemas familiares .

PRETO DE CEN CURDOS mortos
··nas mans do exército turc'ó, volve á
· actualidade a tráxiCa existenda de
· vintecinco ni.illóns . de Curdos qu.e
habitan o Curdistán, un territorio ·sen
soberanía e que está sometido a seis
Estados ·difetentés, case a metade 'en
Turquía. Mesmo en Alemaña viven medio· millón· de Curdos,
que son a miúdo víctimas de grupos racistas. O duro éxodo <leste
pobo está preñado de calamidades. O nacionalisrpo que medra
entre eles é plural, pero to dos seguen a" mirar· con fachenda a
Saladino, que rnconquistou Xerusalén para o Islam, alá polo
século doce...
'

1. Canle '
2. Gradilla

J. Cubo
,
4. Canetón

·s. Pechadolro

7. Agulllón era
8. Mesa

9. Tempero
Veo
Traque
Moe
Pe

10.
11 .
12.
13.
14.

.

Ouenlla

}5. Moega
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¿ACABAS DE RECIBIR DOUS
EXEMPLARES DE ·1RIMIA?
.

<
-w
-

.

·• '

'

.

.

Non te sorprendas. Es un dos afortunadÓs ou afortunadas .dó .noso ...
sorteo especial Difusión~95. ·

¿Que facer con ese exemplar de máis?
Pásallo a ese veciño, a,aquel~ · amiga, ª .ese grupo, a estoutro compañeiro, ó rapaz da esquina, á. colega de sempre, .ó_teu ex-profesor, a aquel
co que falaches destes temas, á que se senta ·a carón, a ese co que tes
confinaza ... ~ e farás moito ben.
Ánimo e gracias.

I

~

POLONIA segue a prepara-lQ seu texto co~stitucio
nal nun ambiente de crise '
cun preside.nte Walesa a
que·n non se resiste nengún
goberno, xa que trata de
-4omin.alos ·a todos, mentres
a esquerda quere deixar ben
limitadas as prerrogativas
do presidente. Esta guerra
· sucia das forzas políticas
non afecta á mellora económica. 'Os grandes perdedores·da Polonia actual podían
, se.-los pensiontstas, que
aínda que teñen xubilación ,
moi frouxas, son unha·lousa para a economía do país:

O DEZ DE MARZO
·volvemos a lembra-la
mor~e de Ama.d or Rey e
Daniel Niebla, en Ferrol,
pola poli cía ·nunha manifestación de obreiros, despois de vario.s meses d~
reivindicacións dos traballadores da Bazán. Hoxe a
Fundación 1O de Marzo
de CCOO está a recoller ,
toda a documentación
sobre a hístoria do movementó · óbreiro en GaliCia,
da que esta data é a xornada máis luctuosa.

OUTRO
CURSO
DE FOLCLOR E
GALEGO,
organizado
por Canti~
. ~ .gas e Flo.. ....
\ .~ ~ ;.~'i.
res , vai ter
lug ar
na
.·/·
Se.man a
Santa en
Lugo con
.; . · ._; . . . . ·,.; . /
clases de
'---.:.__
ati'nación
de gai ta ,
danza, percusión, etc. Para máis información: Apartado de Correos, 344.
27080-Lugo.
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AVILES DE TARAMANCOS
·vai ser homenaxeado o derradeiro domingo de marzo na súa
terra de N oia pola Asociación de
Escritores. A viúva do que foi.
Presidente desta institución vai
recibir unha escultura de madeira
que representa ·un E, do escultor
. e mariñeiro de Hío, Manolo
Colla. Este. agasallo foi pensado
para premiar a escritores que
aínda viyan, aínda que non é o
caso <leste primeiro que entregan
a Avilés.

OS .LABREGOS
van volver a
pedir solidariedade, na rúa, polq
primeiro de abril
ante a desfeita
que está a sufri-lo
seu sector, onde o
setenta por cento
da súa produc ción leiteira xa
está en mans aneas ó país. Os labregos queren unha empresa punteira para a
recolliµa, transt~rmación ·e comerci~lización do leÚ:e onde se
compromet~ a Xunta, os gandeiros e as empresas, e que sexa ,
urtha traba ás desfeitas que veñen de Madrid e Brúxelas.

NON FA~ÍA FALLA QUE
EXISTISE ESTA XORNADA
DA MULLER TRABALLADORA para ter ·que loitar pola
dignidade da muller, que -segue
a ser esmagada en case tódolos
países ;·aquí .máis preto de nós,
as mulle'res teñen un acceso ó
traballo moito máis limitado e
uns salarios máis pequenos. O
seu labor coma · ama de ca~ a ou
mesmo .no no so agro non é ben·
considerado .. . Pero hai rexións
~.
nas que a muller non pode subir
ós autobuses pola porta princi. pal dos homes, e menos saca-lo carné de conducir, coma en
Arabia Saudí. Mutilacións xenitais nq Sudán, abortos forzados
pola autoridade n(!. China, etc. etc. A muller é .obx.ecto especial
de to~o tipo de violencia.
$lQilrA~I,_

OA MUU.U bO

S.N. !!E CCOO Di GAllt!..
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POLÍTICA ·

Os.GAL

S-AR6AD€19JO.
GALERIAS DE ARTE
LIBROS
CERAMICA

27891 CERVO (Lugo)Teléf.: 982 - 55 78 4·1 .
Fax:
982 - 55 78 04

*

O CASTRO DE SAMOEDO
15168 Sada (A Coruña)
Teléf.: 981 -' 6~ 09 37
981 - 62 38 04
Fax:

*

Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58' 18 88

*

Provenza, 27 4
08008 BARCELONA
· Teléf.: 93 - 215 01 79

*

Zurbano, 46
28010 MADRID
Teléf.: 91 - 3 o 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:
~82 - 24 49 13
Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 - 220050
Fax:
986 -. 22 0474

e

As deci~acións de Amedo e Domínguez serven ·~gora
para.entender como se desenvol~eu· a acción contra s.egun- _
do Marey e, no novo proceso que se abre sobre os GAL en
xeral, darán luz sobre outros atentados. Pero acarón desta,.s
declaracións.aparecen moita~ probas o.u indicios, sobre todo
relativas ó ~ovemento de fondos públfcos ·relacionados con
~
estas actividades.

!

*

Despois de múltiples infQrma.cións periodísticas, do xuizo contra
Amedo Domíngu~z· controvertido
proceso de instrucción do secuestro
de Segundo Marey, quedan claras
· .P.,or Tintxu
algunhas cous~s · relacio'n adas cos
atent.ados rexistrados nos anos 80 en tesposta ós realizados
por E'fA e reivindicados polos GAL, que causaron preto de
trinta morfos. Está claro que en mohos <lestes casos partici.paran forzas de seguridade española.;; e -semella que parte
dos ga.stos foron cubertós desde os presupostos do Estado.

Seguramente tales datos levarán consigo cÓndenas máis
ou menos gravés para os acusados que están na cadea. Pero
será difícil que ·se atopen probas para acusar ós ministros
responsables da seguridade ou 'ó presidente .do goberno: o
máis verosímil é que s"exa Rafael Vera o máis alto cargo
con responsabilidades penais, anq~e sexa difícil crer que os
ministros Bariionuevo ou Cotcuera non soubesen nada .de
todo.

.

Porque a estas alturas na opi~ión pública resuHa evidente que as forzas -de seguridade tiv.eroh que ver ·na preparación a execución de boa parte das accións e que houbo
diñeiro público pofo medio. Agora ben, unha boa parte da
mesma opinión .pública non ·sente repulsa por estas accións
terroristas,, como respósta. conÚa as de .ETA, nin de ·que se
gastasen cartos públicos ni.so. Iso si, é moi ampla a crítica ó
xeitq de facer ~stas cousas.
·
Isto sábeno perfectámente" os dirixentes políticos e'
obr·an en consecuencia. Os alíados dü" gobemo, xa que logo,
centran as súas manifestacións en desacreditar a Amedo e
Domínguez (cousa por outra parte <loada) ou ó mesmo xuíz·
e en queixarse de que estean .na ~adea destacados fun~iona
rios, cando os policías citados.. moitos etarras andan de .
copas polas· rúas. No outro bando ponse por ~iante a cues-;
tión de_principio, de defensa da legalidade en todo caso.
Pero non hai _dificultade ·en insinuar .unha posibilidade de
indulto, se o gobe~no recoñece ·a súa culpa.

e

'

L

.

Nesta última ·postura destaca o presidente da Xunta.
Manuel Fraga séntese aínda ministro do Interior e a -cínica
queixa que expresa é. a do descontrol dos fondos· reservados. · ·
Pero non lle fai ascos ós métodos de 1oita contra ETA: isto
tamén entra dentro do que entende por sentido de Estado.

'

. O MUNDO OBREIRO . -

AUSCHWITZ: nunca máis
O P~.sado 27 de xaneiro cumpríronse cincuenta anos dende que
o exército da URSS liberara o
campo de _concen~~ación nazi da
, ~idade polaca ae Aus Birkenan.
Nos barracóns descubrír.onse uns
miles de seres humanos, que aínda
respiraban. Deste colectivo huma-·
no non puideron sobrevivir moitos.
Desde. a ·fundación de Ausch~
witz, en abril de 1940, catro
millón& de persoas, procedentes de
. vinte nacionalidades, ioron exterminados alí, segundo o tribunal (fe
Nürenberg. Unha urna garda en.
Auschwitz, as cinsas das víctimas.

Uns 300.000 españois morre·ron nestes campos nazis. Fuxiron
-do seu país como perdedores
dunha guei;ra ~ivil c0ntra o fascisri10 e, en Europa, sumáronse á
resistenda contra a Alemania nazi.
Cincuenta anos despois ....

As víctimas do exterminio

Tres palabras alemanas "Arbeif
macht frei" (literalmente, o traballo
fai libres), recortadas en ferro,
coroan entrada deste campo de
~oncentración nazi,. Con esta frase
saudaban a aqueles. que estaban
condenados a morrer. Primeiro selecci o.na b an ós que podían traballar e
suprimíase ós vellos, nen?s e persoas
' enfe~mas . Despois, eliminada a súa
identidade, espidos, rapada a capeza e
tatuado un número na pel, pasaban a
corentena. A súa finalidade era consegui-lo. denvmba.m ento físico e psíquico
do internado. Os que non rílorrían eran
destinados
a diferentes traballos.
f
A ración de 1.300 a l. 700 calorías
.
'
estaba perfectamente calculada. Esas
· calorías eran repartidas \en tres tomas,
que permitía vivir de tres a seis meses,
segundo fose o traballo. Os enseres dos
internados, clasificados e enpaquetado s, mandápanse a Alemania, do
mesmo xeito que os seus despoxos,
dentes de ouro ou cabelo. No campo,
cando foi liberado, atópáronse máis de
sete mil quilos de cabelo destinado

a

'para facer saial nas fábricas .de Baviera.
A maior parte I eran cabelos ·femininos.
.
Usáronse gases ·e crematorios para eliminar ás persoas.
O Arrepío como o mellor instrumento
político

.

Hitler ordenou
ós nazis que utiliza.
sen o terror rios ca¡;;e que ffiil campos de
concentración e de exterminio": que
e taban situado se:mpre preto das
fábricas. Uns de.z mmóns de persoas
morreron en to~o estes. cru.npos: xudeos de todo o mundo, p·1 i foneit1·0 ' , de
guerra; xitano \ cat6Hcos bomosexuai:s,
comuni tas ... Todos estes n l'll fornn
víctimas da guerra, do bombardeos ou
saqueos, senón que foron eliminados
seguindo un plano perfectamente de eñado, de "solución final".
1

Transcorrido medio século
asistimos a varios conflictos que
demostr~n que, desgraciadamente,
a intransiX:encia,· o horror, a xenofobia, o racismo, o exterminio ...
seguen presentes nalgunhas colectividades humanas. Pensemos . nos
1 enfrontamentos entre servios, croatas e musulmáns bosnios, ou nos
recentes .sucesos de Chechenia,
masacrada por Rusia.
A Eur0pa do futuro será multirracial e, se queremos aprender da
historia e rectifica-los excesos e a
violación sistemática dos dereitos
das persoas, deberemos adoptar
actitudes que fomenten a convivencia
pacífica, denuncia-las visións dogmáticas e apostar pola defensa doa respecto
ás diferencias e defende-lo valor da
tolerancia como a forma fiáis adecuada de entendemento entre os seres
hmµanos e os pobos. Por outra banda
deberemos critica-lo potencial destructor do armamentismo e apostar por un
novo modelo de convivencia mundial,
que permita destinar máis recurso's para
o desenvolvemento adecuado dos
pobos, para combate-la fame e a marxinaci ón e incrementa-los servicios
sociais e o nivel de vida, suprimindo
t-ódalas inxustizas que están na base
de ta grave problemática social. Manteñamos a e peranza nun mundo mellor,
máis pacífico e menos conflictivo.
Moisés Lozano Paz

______·A nova luz de Ak~KU1
dos 1\1
ENTREVISTA

anolo ~ordo, dominico da parroquia Cristo da · Victoria de Vigo aproveitou ·a súa recente
estadía por Gautemala para entrevistar ó seu compañeiro FERNANDO SUAZO, que leva
dez anos na selva guatemalteca, "!'ta parroquia de Rabinal (Verapaz), animando o grupo de
diálogo intercultural AK' K"U_TAN, expresión maia que sig'}ifica tempos novos; nova luz. Resumimos
aquí a súa conversa.

M

¿Como
nace u
Fernando,
AK'KUTAN?
- Foi froito do encontro de dominicos e dominicas que traballabamos
nesta diócese. Vímo-la necesidade de ·
poñer en común a experiencia tan rica
de convivir con estas xentes e estas
culturas indíxenas. Empezamos por
temas coma roconciliación, o matrimonio, os curandeiros e" algunhas cousas
máis. Refle~onamos sobre o estilo de
traballo que levabamos e decidimos
agruparnos.
Seica naceu, ademais, coincidindo coa celebración do V Centenario,
coma un acontecemento alternativo.
¿Que actividades levades realizado?
di tamo folleto de poucas
páx in a para un 1ec tor' de cultura
111 dia , s bre temas de actualidade
r laci nado coa inculturación. Abordamos temas como o da figura de Bartolomé de las Casas, primeiro evanxelizador de Verapaz. Abordamos tamén
o tema da repercusión das masacres
dos anos oitenta na cultura indíxena Ametralladoras e espíritos da montaña-. Tamén algún tema antropolóxico
como a persoa e a comunidade na
etnia Achi. Despois, acompañámo-la
reflexión de axentes de pastoral mergullados en culturas indíxenas do Quiche, O Peten, en varias semanas de
pastoral, etc. E publicamos un libro
que nos de.u que facer: Evanxeo ~ culturas na Verapaz, que resume todo o
que levamos vivido por acó en vinte
ano , unha reflexión obre os problema que ten o que sendo doutra cultura vén traballar no medio da cultura
maia, noutrora satanizada e maldita.
Aí ve e como descubrimos valores
nada atánico que interpelan fortemente á cultura e á Igrexa de onde
pr v1mo .

Fernando Suazo, animador cJ.o grupo .de diálogo intercultura l AK'KUTAN.

Xa que quíta-lo tema, ¿que pode
ofrece-lo mundo maia á cultu.r a occidental?
- ·Iso fascíname. Coido q~e o máis
valios9 é a experiencia da transcendencia
de Deus. Deus está, por un lado, presente, pero sempre é inabranguible, in,aprensible. Isto repercute moito na súa convivencia e nas súas expresións culturais.
Nótase, por exemplo, na relatividade qne
ten todo o humano. Onde un occidental
ve deixadez, pouca preocupación polo
aforro, polo futuro, pouco interese por
planifica-la vida, ... eles o que realmente
viven é a convicción, que nace da súa
experiencia de Deus, de que nunca o.
home vai manexa-los fíos de tódalas
cousas. O home pode mellora-las cousas
-e nesto tal ·vez conveña introducir elementos culturais de occidente como o de
apurar ata o límite as capacidades humanas-, pero seinpre hai un espacio para
Deus. Ese Deus só, ou Deus primeiro, da

súa fala ten ese sentido .... Relativizan
mesmo as situacións máis dramáticas, no
c,onvencemento de que detrás está Deus
e todo un mundo espiritual, os espíritos,
os antepasados .. . que forman parte do
cotián. As previsións humanas son relativas, _hai influencias que escapan ó control d~ técnica e da ciencia que poden ser
decisivas en última instancia. Creo que
este é o ámbito de verdades máis interesante para sanea-la excesiva racionalidade da nosa cultura occidental.
¿Que luces e que sombras ves no
Descubrim.e nto de América, cincocentos anos despois?
- Vense máis as sombras . Estes
pobos están esmagados e somet\dos a
unha s.ituación política degradan~e
como consecuencia de aquel cataclismo
político, cultural e relixioso. Son pobos
dependentes ~ sofren unha desintegración moral, sofren a corrupción do
poder e racismo e o xenocidio das e)

tan brilla no corazón ___R~-1aias
~
forza:s armadas. Impónsepropia lingua e cultura. Algo así
lles unha cultu~a allea e
como o qu.e pasa na chama4a
obrígaselles a desprecia-la súa
España das Autonomías ... Cando ·
propia . ... A explotación.de hoxe é
un grupo ou etnia marxinada tivo
herdan\a da colonia. Os ladinos
trato ahondo coa cultura domiaprenderon dos españois. Igual ca ,
. ,nante como para mirala de froneles enten_deron o goberno coma
;te, dáse o fenómeno de sentir que
unha rapina, apropiación e explonós tamén somos alguén ..... Pero
tación dos indios. E'. os as~sinatos
de momento hai que agardar.
en ma~a dos militares .nos anos
Mesmo a nosa actitude é incomoiterita son un calco das fazañas
prendida. Pode ser que nos
dos conquistadores.
apoien pero non teñen mecaI?-is. E luces, logo, non hai moimos para expresar ese apoio. Ti
tas ...
fálaslles ·na súa lingua mais eles
- ·E~pero que empecen a briteiman en che falar castilla,
ll_ar a partir ·de agora .. Pero n<?n
~da que valorando moito a túa
acó, senón en Europa e norteamépreocupación por lles ·fala-la súa
" rica. O achegamento .que moitas .
lingua. Sen embargo xa os hai
persoas dos países dQ norte estaorgullosos de manter a súa lingua
mos a facer a ·estes pobos, descú-:e cultura. Son xente moza con
brenos por primeira vez América. .
certa madureza e visión crítica
Pero non a América da pillaxe,
que cada -vez reivindican máis a
senón a América sabia e mística
súa lingua e non se avergonzan
.antano condenada á fogueira pola O crecemento da poboación indíxena é unha bomba de tempo.
de falala en público porque e
I!lquisición. Pero para descubrila Por iso as masacres se va·n repetindo na historia de Guatemala. decatan do que significa. É un
hai que vir cunha nova actifenómeno en aumento .
. tude non colonialista, unha
As masacres dos oitenta
actitude de respecto polo
afectaron fortemente á túa
o.utro, de escoita, de observa-·
parroquia, onde os militares
ción, de ·descuberta profunda.
asasinaron á cuarta .parte
Agora non vimos . pofo ouro
da poboación, uns 5.000.
senón a descubrir valores
¿Que nos dis sobre iso?
rell.xiosos e .c ulturais que
- A oligarquía dominanforan s·a tanizados. Así si é
te,' mestiza, botou daquela
posible o intercambio. Tamén
fóra todo o seu vello racismo
eles poden ser enriquecidos
para asañarse co pobo indícon valores cuiturais como o
xena. De paso controlaron o
da ·liberdade, os dereitos da
crecemento demográfico dos ·
indios que en Guatemala son
persoa, os dereitos da muller,
etc. e outras conquistas da
o 80% da poboaCión. A cuestión de fondo é que os indios
modernidade.
son acredores dos mestizos:
Lingua, cu~tiira, relixio:sidade maia ... ¿teñen futuro
uns e outros saben que mesti,,
ou serán absorbidos pola ':4 Divina Providencia estableceu para todo o mundo e para tódolos temzos e crioulos se apropiaron
cultura do norte?
. pos un só e único modo de ensinar ós homes a verdadeira relixión: a perde telTas dos indios das que
suasión do entendemento por medio de razóns e a invitación ~ suave
vontade''.
(Bartolomé de tas Casas)

- Espero que pasadas moción da
unhas xeracións haxa unha
reacción popular para defende-lo prqpio sen renunciar ~ valores
positivos da cultura do norte. Cando os
pobos indíxenas teñan un eoñecemento
máis crítico da cultura do norte, saiban

distingui-lo trigo do xoio, e reivindiquen a gran débeda do Norte para con
eles, .. : daquela será un emblema de distinción e dignidade expresarse na súa

antes xa se apropiaran os
españois. Por iso o crecemento da poboación indíxena
é unha bomba de tempo para os mestizos que hai que impedir que estoure~
Por iso estas masacres vanse repetindo
cada certo tempo na. historia de Guate-

I
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mala. Sen embargo desde as camhai rencor. Sorprende o seu talante
pañas sanguinarias do español Pedro de
sereno e limpo de agresividade.
Fernando, primeir~ foi a teoloxía
Alvarado -hai 450 anos- non se coñeceran feítos tan arrepiantes . Ademais co · da liberación, despois a teoloxía
agravante de que as execucións non se
negra, agora a teloxfa indíxena ...
facían con armas de fogo, senón que .,,
- , A teoloxía indíxena aínda está
nacendo. Non sé pode dicir moito dela,
mediaban violacións, torturas, saqueos,
burlas,.. .
pero non se parece á clásica de o_cciSen embargo parece ser que este
dente. A concepción de Deus é moito
pobo indíxena leva todo es to· ~o n
máis concreta, roáis humana, masculil}a
especial enteireza e dignidade.
· e feminina." E menos racional: non usa
- Pódoche dicir que tiven ocasión
un discurso racional abstracto senón ·
.•
de celebra-la eucaristía <liante dunha
que· se expresa en linguaxe popular,
marañada de ós os e roup as qu e. os
simbólica. Estar íamos ·máis preto
forenses ían desenterrando das fo xas
dunha teoloxfa mística, que trata a
· comúns . Oramos chorando na súa linDeus de Pai e Nai. A teoloxía da liberagua polos asasinados entre espantosas · ción é' tamén de corte europeo, cun disdores polos que aínda· camiñamos
curs Ó racional de corte occidental :
ne~te rnundo ... As súas longas oracións,
parte dunha concepción da historia e da
onde todos entran, tiñan por veces palarealidade na que o horrie é o centro de
bras desconcertantes para . os asasinos : tódalas cousas e qon conta para nada a
¡oxalá que se arrepintan!, ¡oxalá que
presencia do transcendente no cotián.
choren a súa maldade!, ¡que non lles
Por is.o é difícil adaptala á teoloxía
pase a eles como ós nosos fill os!
india, onde o home non é o centro,
¡ Oxalá que ch o ren para que ti
onde a análise humana é sempre relatiTata!Deus tamén a eles os rec ibas !
va, onde se dá' por sentado que a realiNunca hai palabras de vinganza. Velaí
dade escapa á mirada humana. e mo mi terio do mal e o da luz loiFernando, posto que esta entretan diant da no a atónita mirada. Non
vista vai ser publicada nunha revista

e
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-IRIMIA- portavoz da · base dun
pobo que t.amén quere unha Igrexa
incultu~ada . ¿que lle aportarías desde
a túa experiencia de inculturación na
relixión maia?
·
- Pois diríavos que hoxe iemos que .
rescata-lo verdadeiro ·sentido da catolicidade da lgrexa, apuntado nos documentos do Concilio e escurecid_o con ,
ventos de restauración qúe se respiran
en Roma. Neste momento a ·palabra
católico soa a triunfalista e monocorde,
designa a unha institución poderosa da
que os seus membros profe~an en todo
o mundo unha doutrina e moral uniformes cortada polo patrón da cultura
europea. Non pode ser así; en Cristo
empezou unha nova condición humana
e relixiosa onde todos somos fillos por
igual, onde ninguén é excluído por ser
home_ou muller, pobre ou rico, maia ou
europeo. ~a Igrexa debe ter esa actitude de Xesús, respectuosa de todo o
humano, relixioso ou lai~o. Ese é o ver-.
dadeiro sentido da catolicidade que
ternos qµe vivir, na cultura mai'a, galega cm en c~lquera outra parte.
'

-

(Extractou D.L.M.)
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DE AVÓS A NETOS

Os refráns
·.

T

odos sabemos o que é un refrán:
unha s~ntencia curta, pero certeira, po1s nesa.s ·poucas palabras
está condensada a sabedoría de moitas
· xeracións que, unha tras 'outra, foron'
comprobando có'mo un feito se repetía
sempre domesmo xeito. Unha comparan. za, poñamos por caso o seguihte: En San
Xoán a sardiña molla o pan.
Á forza de. ~er unha e outra vez, que
polo mes de xuño é cando a sardiña ~en
· .máis graxa e sabe mellor, naceu o refrán.
E así poderíamos procurarlle a orixe a.
centos deles.

.OS NOSOS PRIMEIROS
REFRANEIROS
Coi damos que os primeiros .refráns • ·
, que se imprimiron deberon se-los que
figuran na obra Refranes o proverbios en
romance ... , d<;> comendador da oude d~
Santiago Hernán ou Femán Núñez, publicada por primeira yez en ·Salamanca o
- ano 1555, e reeditada dende entón varias
· veces. Na nosa lingua recolle en total
129, aínda que algúns, por noh figura-la
procedencia poderían ser tamén portu-.
gueses: A-este libro pertence o seguinte,
que damos coa ortografía da época: O
· peixe de Mayo, a que.n cho ·pider dallo. ~
Séguelle croiÍoloxicamente os que ·
xuntou Gonzalo Correas, pero cómpre ter
_en con ta que aínda que é do ano 1627,
non se publicou ata o 1903, e coa mesma
ortograffa do manuscrito, en 1967: Vokab"f,l,lario de refranes i frases proverbiales;
i otras fórmulas komunes .de la lengua
kas te llana ...
Mala é a versión galega do comenda- ·
dor Hemán Núñez, anque aínda peor é a de
Correas,. que non só se limita a dar unha
mestura lingüística, senón que se t~mou a
liberdade de face-la tradusción castelá.
· Coma ·exemplo abonda esta: Kuando el
trigo está loro, es el barvo komo un toro.
Coa seguinte nota aclaratoria: Lorp es: tostado, Gallego. A versión que aínda segue
viva · é Cando o · trigo está louro (ou vai
louro), é o barbo coma un touro.
O primeiro refraneiro propiamente
. galego que se .ten rexistrado débese ó 'P.
Sobreira Salgado (1745-1805), pero non ·

s·e chegou a imprentar,
descoñecéndose dende
CUADERNOS DO SEMINARIO .
xa hai moitos anos o seu
-'
DE SARGADELOS
paradeiro: Cómpre esperar ata o ano 1865 pant
poder desfrutar dá primeira recolleita, que .
figura na Historia de
Galicia de Manuel Murguía. En total publica
Clodio González Pérez
soamente 179 paremias
ou refrá.ris. Seguiulle en
importancia e tamén cronoloxicamente a colección dó crego ourensán
Xoán A. Saco e Arce, de
5 81, que figura na súa
Gramática Gallega,
publicada .en .Lugo o' ano
O PROVTllllllOS HN
'Poª
1868. Pero Saco e Arce
t10.J.~~ 1c.í:r1~~;.,r,f~::~~1.~~r;,;;,':· ·
cminódnlmoJc
l\lictorlca,
continµo'u traballando
y Grlcgo,cn S•l•m•nn.
VAN PVJ!STOS l'Oll
arreo e, a.sí,
1881
laanlmJcl A be.
estaba na imprenta o seu .
libro Literatúra popular ·
de Galicia, que"non se
publicaría ata 1987, na
.que contamos 1.050.
Segujron
outras
.€Dte10.P 1)0 ~Af>TRO
recolleitas, que non
,podemos nomear aqu~
DA, E.: R'efraneiro galego, Edkións do
por non dispoñer de espacio, das que desCastro, 1991.
tácamos só estas tres: ÁLV AREZ GIMÉQuedan por último os monográficos,
NEZ, E.: ~efranero. agrícola y métereolódos
que destacamos os dous libros de X.
gico gqllego, Pontevedra, 1904; MERIMOREIRAS
SÁNTISO: Os mil e un
LLE, P. de (seudónimo de Salvador
refráns galegos da' muller, e os do hóme,
Golpe): Refran:eiro agrícola-metereolóxipublicados, respectivamente, en 1973 e
co, folletón de "La Defensa", Be~anzos,
1977. O de X. SES TO LÓPEZ: Refrqnei1906 ·(hai reedición recente); e
ro da muller, 1976, e, por último, o noso
RODRÍGUEZ GONZA.LEZ, E.: DiccioREFRANEIRO DO MAR, do que acaba
nario endclopédico gallego-castellano,
de se publicar a segunda edición corrixiVigo (1958/61).
da e mellorada (Edicións do Castro).
Os refráhs non só cómpre coñecelos,
REFRANHIROS ACTUAIS
senón que tamén hai que sabelos ·aplicar a
Dispofiemos de varios, algúns
cada momento da vida, como adoitaban
mesmo temáticos, polo que o lector que
facer ata non hai moitos anos os nosos
sinta interese por unha determinada mateavós, que non dispoñían do "home do
ria pode satis:(ace-la súa curiosidade.
tempo" para que os avisase de se ó día
Entre os de carácter xeral salientan tres:
seguinte ía ou non chover. Ahondaba con
ZAMORA MOSQUERA, F.: Refráns e
olla-las nuóes para sabelo: Arreboles ó
ditos populares galegos, Galaxia, 1972;
anoitecer, auga ou vento ó amañecer.
FERRO RUIBAL, X.: Refraneiro galego
básico, Galaxia, 1987; e GIPPINI ESCO-.
Clodio González Pérez.
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¿A quen escoita o Vaticano?
re~poilsables, os bispos terán
olias, o periódico dos
que cambiar. ·Espero sobre ,.
homose:Xuaís francqtodo o ca'm bio na Igrexa
ses e belga~. publica
dende abaixo, por · parte ·da
entrevista con monseñor JacIgrexa de base. Isto modificaques Gaíllot, destítuído por
rá b xeito de elixiren ós resRoma. Francis Pimentel r,eco. ponsables.
lle esta conversa.
-Un amigo americano
- Disque vostede ten prosalientou hai uns días isto:
blemas coa Conferencia ~pis
"O silencio. da maioría dos
copal de ·Francia. O Vaticano
bispos de Francia no .caso
fíxolle caso a ela e a vostede
Gaillot fai pensar no silencio
envioulle advertencias sobre
dos
bispos ca_tólicos na cuesa súa conducta coma membro
tión
dos xudeus en Alemaña
desta Conferencia. Agora prihai
·dncuenta
anos".
várono do goberno da 'diócese
Se ·os bispos téñen
de Évreux. ¿Déronlle explicamedo de .defender a un do.s
A catedral de ÉvrrUX xa non seguirá escoitando a voz dun profeta pero as
~ións concretas? ¿El será un
súas bóvedas gardan o eco dun bispo singular.
seus irmáris~ ¿terán a coracaso de herexía moral?
xe de loitar pola liberdade
As mi ñas i ntervencións
ras que teñen a co~fianza de Roma: entre
dos crentes perante as ameaz.as das ·
non 'afectan ó dogma da Igrexa, á súa fe.
elas sen dúbi~a o Opus Dei. Quiz(!.is lle
f~rzas da reaccion que tratan de
Refírense a cuestións sociais e eu sempre
falta decisión á .Conferencia episcopal
. im'p oñer ós católicos a comenencia das
reclamei liberdade de expresión con relafrancesa. Non é imposible que hax:a ínter=
súas certezas?
ción 6 problemas da sociedade. Estamos
'.
.
ferencias, en particular debido ó libro que
Vostede ten razón. Hai algúns bispos ·
en 199.5, a sociedade cambiou moito, e se~
esciibín referido ás leis de Charles Pasqua
en Francia que q~ererían unha sesióri extralgrcxa católica ' e autoexclúe da modernidasobre a inmigración propiciase a intervenordinaria éia Conferencia episcopal para
d nunca p derá anuncia-lo Evanxeo.
ción <leste ministro do Interior. Non podo
tratar d.e reflexionar ~obre este asunto e o
-¿Que lle dixeron nese proceso de
probalo.
presidente négase. Tampouco aceptaron os.
acoso episcopal?
-Condenárono a vostede a exiliarse .
bispos. Penso que por medo de Roma, ás
Que o bispos debían te-la mesma linnunha diócese africana que nin exiscorr~ntes conservadoras. Sería máis intere:guaxe para preserva-la unidade, como se
te ... ¿Será agora máis libre para conssante que cada bispo dixese algo coma isto
non ti ve e que haber máis ca unha mitra; eu
truír .unha lgrex'a máis acolledora, máis
no seu boletín diocesano: "Istó é o que ·
dicía o contrario: que non está ..en xog6 a
humilde e filáis humana?
penso. :··" lsto sería para min unha p.firmacomuñón na fe, e hai que permitir un lexí~i
Certamente tería maior liberdade de
ción da súa liberdade.
mo pluralismo. Por exemplo na cuestión·do
acción xa que non terei a carga dunha diócelibato, da ordenación das mulleres, dos
-Monseñor: despois de todo . isto,,
. cese que m~ ocupaba moito. A mi.údo tiña
¿como se sente vostede?
inmigrantes, etc.
que realizar opcións pero sabía que o priMire: dunha . parte estou en páz, no
-¿Non puido voste<te dicir, coma
meiro era a diócese.
. .
sucesor dos apóstolos: eu non son un
·meu corazón e coa miña conciencia. Po la·
-¿Como se explica o silencio de tanoutra, ferido por este reproche que se me
herexe, quedo en Évreux?
tos bispos franceses? ¿ Téñenlle medo á
fixo-por anuncia-lo Evanxeo, etc. Ademais
Efectivamente, non me considero hereliberdade de expresión coma no antigo
do sufrimento de deixar todos eses vencexe, pero xa ve: se eu son bispo, foi porque
·
mo pediron e eu aceptei coma un servicio. e . , réxime?
llos que ~u tiña~ na diócese de Évreux. Ó
Certo que sufrín polo .silencio dos bisndexamais cavilei que era bispo por libre.
me§mo tempo, desque m(;! quitaron esta
po·s e que eles son máis fraternais ca soliDaquela, se me mandan marchar, marc~o.
carga da diócese teño a impresión de ser
darios. Son moi amables comigo , pero
Eu non son importante. O que importa é o
aínda máis bispo ca antes, de· ter unha dió- ·
manifestaren solidariedade xa lle é outro
pobo de Deus, a xente.
cese moi grandy porque me chegan tantos
cantar.
;Supoño que lle darían explicatesteinuños ·de todas partes que é extraordi-Pero se ~stes bispos fraternais' e . nario: xentes que non son crentes, ateas.
cións ... ¿'Cal pensa que foi a causa princiamables non son libres, ¿é aind.a posibl~
pal do sen cesamento: a actitude da ConDaquela teño a impresión de se-~o seu
aceptalos coma mestrés da. fe e da vida
ferencia episco~al francesa ou a intolebispo, como eles mesmos me din. E isto
dos crentes nunha democracia. coma .a
rancia da Curia romana cos progresistas ·
constitúe un grande conforto. Estou emofrancesa?
popula-res?
cioq.ado. Xa ·non son bispo de Évreux,
Penso que na medida en que os crisHai moita razón qµe e xuntan unhas
senón dunha grande diócese, dunha diócetiáns teñan liberdade de palabra e sexan
co~ outras. Exi ten correntes con ervadose mundial.

G
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· Xosé Chao Rego
•'

Samuel, personaxe de transición (1 Sam ·7)
Froito dunha intervención. de
Deus, o nacemento de Sámuel .
xa apareceu coma prodixioso.
Consagrado de. nena nÓ templo
coma nazireo, actuou coma
profeta. Agora, do capítulo 7 ó
15, principia unha nova sección· que nos prepara para a
chegada da monarquía. Inesperadamente, Samuel é presentadÓ coma xuíz e na fronteira
entre os xuíces e os reís. ( 1) ·

1

Non había libros:·eran ro/os de papiro ou de pergameo. O documento deuteronomista constitúe uriha das
diversas revisión, como 0 iavista e o e/ohísta.

1
Üs de· Quiriat Iearim foron reco.lle-la
arca do Señor, levárona á c·a sa de Abinádab, que estaba no outeito,' e. consagraron ó seti filio Elazar para gardala~ 2J?esde o día
en que a: arca do Señor se instalara en Quiriat Iearim pasara moito tempo -había diso
·
vinte anos-, e tódolos israelitas estrañaban a arca do Señor.

A arca, da alianza, capturada polos .filisteos, .volve a Israel e os israelitas amasan
saudade dela. Pero, como a atea é un obxecto sagrado; hanse converter e purificar:
3

1 Lembramos que os xuíces eran
salvadores do pobo, pois actuaban susci~ados polo espírito ou
forza de D eus. S~muel está entre
a xudicatura que acab·a e a
monarquía que vai principiar.
Historicamente, a loita decisiva
contra os filisteos parece que a
estableceu o primeiro rei, Xaúl,
seguido logo polo reí David.
Pero unha tfadici-ón posterior,
pouco ~simpatizante da monarquía, quixo subliña-la importancia de S amuel; é o elixido que
encarna a memoria dos xuíces da
época anterior que deixou moita
nostalxia en Israel. Samuel aparece coma o tipo ideal de xuíz.

Entó~ falou Samuel deste xeito a todo Isra~l: "Se vos convertedes ó Señor de to4o cora-

zón, desbotando de ·onda vós deuses alleos ·e Axtartés, se afincades· no Señor o voso corazón, e se o servides só a ei, o Señor libraravos da man dos filisteos".(~)
O profetismo caracterízase pala insistencia no primeiro mandamento: adorar só a
lavé e non ir detrás douti:os deuses.
·
·
4

0s-isráelitas desbotaron os Baales e as Axtartés e propuxeron servir só ó Señor. 5Samuel
mandoulles entón: "Reunide en .M ispah a todo Israel e pregareUie ó Señor por vós".
6
~eunidos eri Mispah, o~ israelitas s~caron auga e ve:rtérona diante oo Señor.. Aquel día
xaxuaron e ali mesmo confesarQn: "Pécamos contra ó Señor". En Mispah xµlgou Samuel
a Israel. (3)
·
Samuel'czparece coma xuíz menor ou ordinario, xulgando, é dicir, pronunciando sentencias xurídicas. ·Pero perante.o perigo militar. dos filisteos vai actuar. coma xuíz no
sentido de líder guerreiro. Pero sen loita, vencerá Israel só pala oración mediadora
.
de Samuel, como an~es sucedera con Moisés (Ex 17, 8-13). .

Cando souberon que os israelitas se xuntaran en Mispah, os príncipes dos ·fili~teos subiron contra Israel. Oírono os fsraelitas e colléronlles m'edo ós filisteos. 8E dixéronlle a
Samuel: "Rogasen descanso por nós ó Señor, o noso Deus; que nos libre el da man dos
· filisteos".
·
·

2 O Deuteronomio é o último
dos libros do Pt;ntateuco Ol,l
cinco libros (Xénese, Éxodo,
Levítico, Números e Deuterono, mio). Pois ben, no espírito deste
qúinto libro, o Deuteronomio, o
deuteronomi ta é un autor ou
grnpo de autores que reelabora
.un material preexistente redactando os libros d~ Xosué Xuíce ,
1 e 2 de Saniuel e 1 e 2 dos Rei .
Moi crítico coa monarquía de
Israel, a c~orrente deuteronomista
considerá o ¿xilio ou dest~rro a
·Babilonia coma un castigo divino por non cumpriren a Lei.

7

Samuel, profeta e xuíz, agr;;ra actúa coma sacerdote, opecendo un sacrificio-de holocausto, isto é, queimando todo pqra o Señor; sen comuñón ou participación nel:

Samuel c.olleu un año de leite e ofreceullo en holocausto ó Señor. Pregou ó Señor por
Israel e o Señor e~coitouno. 1?Ó tempo que Samuel ofrecía o sacrificio, os filiste~s acrecábanse para atacar a Israel. Pero o _S eñor mandou aquel día unha treboada que desbaratou
ós filisteos. Despois estes foron vencidos polos israelitas [...] 130s filisteos quedaron humillados e non volyeron invadí-los lindeiros de Israel. A man do Señor pesou sobre eles toda
.. a vida da Samuel. (4)
9

Retorna Samuel á súa función de xuíz menor, respondendo ,á ' con ultas en tres san•tuarios e creando. así xurisprudencia, que dese xeito se foiformando a Lei de Israel,
atribuída sen embargo toda ela a Mqisés, aínda que exa posterior:
15Samuel' foi xuíz de I~rael por toda a súa vida. 16Tódolos anos facía un percorrido por
Betel, Guilgal e Mispah, e administraba xustiza entre os israelitas en todos eses lugares.
17Despois volvía para Ramah, onde tiña a súa casa. Desde alí gobernaba Israel e ali edificáralle un altar ó Señor.
·

3 Samuel aparece coma mediador entre lavé e ·Israel, e manda
libar, xest~ expiatorio de verter
auga, único Jugar na Biblia onde
se expresa este rito -de libación.
Os baales son deuses da fertilidade que teñen coma compañeiras
e amantes ás axt~tés. A arqueoloxía desenterrou numerosas
figur.as desta deusa, sinal de q~e
o seu culto estaba moi estendido.
4 Samuel celebra a victoria chantando unha pedra -estela- que
sirva· de signo conmemorativo,
de memoria para o futuro, como
era o costume daquela; algo
semellante ós nosGs cruceiros.
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AGUINO: Xa bolea Romaxe

Premio
·Moncho
Valca.r ce

P

ara a meirande parte da .xente,
etembrn aínda vén lonxe pero,
para nós, os de Aguiño, o día 9
dese mes xa está aí~ á volta da esquina.
Esta circunstancia é doada de comprobar a calquera que se achegue á nosa
parroquia, tal é o entusiasmo que se
apalpa en todos .por volv~rmos a ser
anfitrións dos rnilleiros ·de ci.-ehtes gale- ..
gos que pisarán terras do Couso pola
s~gunda vez no xa dilatado historial das
Romaxes, feíto nunca ocorrido ata a
dat.a.
Que a ilusión é gi-ande e a responsa·
bilidade non menor, demóstrao o feíto
de os primeiros prnparativos estaren xa
en marcha, desp ois dunha xuntanza
celebrada hai poucos días, na que as
suxe tións e opinións ·diversas dos presentes marcaron o inicio dun traballo
int n o e constante.
Ribade , no pasado ano, puxo ·o
IL t n m i alt , cunha organización
m d li a , Aguiño, c ma empre,
n n qu r d ixa-lo eu creto por mans
al 1 a . A tempo e horas, sen présas
per en pausas, vaise preparando a
complexa engrenaxe para que todo
funcione ben e a seguinte edición sexa
un éxito,
Tal como aconteceu co noso Cruceiro, orgullo xustificado de tódolos agui- ·
ñeses e construíd~ gracias á subscrición
· popular, de.sde o pasado domingo·, na
lgrexa, foi c<?locada unha caixiña para
recolle-los donativos destinados a
afronta-los gastos inherentes a un even1

to de tamaña envergadura. Deste xeito,
pasiño a pasiño, espérase recada-lo
suficiente para que en seternbro nada
falte.
Que a R~maxe xa bole en Aguiño,
está fóra de ' causa. Basta falar con
alguén, )Jome ou muller, mozo ou vello,
para que· o tema aflore con entusiasmo
e n!nguén se asusta co montón de traballo que nos vén enriba. Xente ·acostumada a loüar co mar, xente éastigad'a
duramente pola~ traxedias, xente firme
na súa fe e vontade, axigántase <liante
do atrancos e dificultades.·
Veredes, amigos, cómo a próxima
Romaxe será un éxito. Non queremos .
defraudar aínda que, aposto, fallaremos i:unha cousa: este ano, da parroq ui á Nosa Señora d0 Carme , de
Aguiño,' non irá n~n un ,só autobús á
Romaxe ...
María c;los Santos Contreras
Aguiño, Xaneiro-95

No mes de Febreiro
cumpríronse· dous anos do
pasamento de Moncho Valcarce e a Asociación que
leva o seu no me -Irmandade Moncho Valcarce- quere
lembra-la súa memoria o
través dun Premio que ·
neste ·ano cumprirá a primeira convocatoria.
O Premio consistirá mm
busto do propio Moncho,
feito en ce¡ámica do que é
autor o recoñecido ceramista
Salva Hemández, e que será
entregado no trascurso
dunha cea-homenaxe.
O <lito acto . será o próximo día 11 de marzo na
Coruña en Alvedro no Restaurante "A .G ramalleira" a
partir das ·21 horas.
As· invitacións poderanse
recóller na cidade de A
Coruña, na Librería. Couceiro, ~n Lugo na Librería
,Lucl!s, Vigo Librería Cartabón, Santiago Librería Couceiro, Ferrol Galería Sarg<;tdelos. ·

•'

IRIMIANZA DE FERRÚLTERR;\
1

Data:
Lugar:
Hora.:
Estades

11 de Marzal
Salón.parroquial .de B ·ARALLOBRE
.

16~30

convidados.

1

- ~nco~tros

na pascua

t

a Semana Santa, IRWIA
convoca de novo a uns
días de Retiro e Convive~cia; En principio o lugar sería
Romariz, concello de Abadín, ó
pé da Serra da Corda, que forma
a linde norte da Terra Cha ..
O Encontro empezaría . o
·mércores -á tardiña e remata-

N

ría o domingo ó xantaF. Todo
en' réxime autoxestionado e
autofinanciado, é dicir, a
escote.
O progranift inclúe momento~
de reflexión en grupo, outros de
calma contemplación na soidade
e outros de celebración. Estes
últimos serán compartidos con

veciños daquelas parroquias:
Labrada, Romariz, etc.
A pousada f arase ben na casa
parroquial de .Romariz, ben nas
casas dos veciños.
,A animación do retiro correrá
a cargo de Xosé Antón . Miguélez, c:oa ·colaboración de Manolo
Re gal.

Cómpre anotarse antes do 31 de ma:r:zo, nos telé~onos seguintes:
Polas mañás:· 981-105444 (preguntar por Jesús)
Polas tardes: 981-675205 (preguntar por Daniel)
Polas noites: 982-168943 (preguntar por Tereixa).

CARTAS
'·

\

Leinbranza de Isa
A Coruña~

febrei~o

de 1995

O pasado d~a ·6 de febreiro foi. o
c.a bodan.o· do pasa~ento de Isa
Rodríguez, irmá na fe, na galeguidade e na" amizade. A carón do
entrañable recordo da súa humanidade e mailo exemplo de vida sinxela, humilde. e· comprometida no
nome de Xesús Cristo, xuntámonos
nunha eucaristía compañeiros de
Palav~a, /a:rrtiliares, meinbtos da
coniunidade. Vangarda Obrt(ira e.
-outros compañeiros.
Na eucaristía os ~lí presentes,
uns 60 aproximadamente, · a~orda
mos instituCional.iza-.la data dó 6
de febreiro, durante uns· 3 anos.
N esta. ocas:lón compartímo-la súa
o próximo
. memoria dende a fe;
..,

ano Deus o permita-, xuntaremos.
con ela a esperan.zá; no outro será
o amor.
Na .celebración, moi participada
.. e emocionantemente sentida, non
· puidemos evitar pornunc'iar verbas
garimosas da éxemplar forma de
ser, do seu sa~er est~ e face~, sem~
pre presente pero xamais protagonista de primeira fila.
Esta irmá irimega, tan aéariñada
cos proxectos da Vangarda, nos seus
beizos sempre tivo un sorriso, un
cariñ,o, un.ha verba -solidm;ia e disp os ta a facer algo pola querida
Nicaragua sandinista, o Terceiro.
,Mundo, Bo~nia,"etc.
Pídovo-la publicación desta nota,
pois gust~ame que_fose coma unha
carta aberta na que facer partícipes

a tódolos irimegos da ledicü~, amor
·e esperanza que ISA segue a transmitirnos.
Non podemos tq dúbida de que
ISA é unha santa,· aínda que nunca
sexa canonizada, e na nosa particular, pero lexítima ladaíña de santos,
pregaremos por ISA ó igual que por
Enrique Capeáns, Laurenao Álvarez, Moncho Valcarce, Xaime Seixas ... Óscar Arnuifo Romero e unha
longa ringleira de mulleres e de
homes, de santas e santos que na
historia pasada e presente nos foron
facendo o .camiño, souberon erguelos ollos e fenderon vell6s xugos
para prenderen lume novo.
Unha aperta.
Anuncio Maroño
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

l. Panza arriba me reviro
miañando coma un gato ·
se é que o ordenado actúa
"ex ópere opeato~'.

Ditos. da auga {15)
.Ferver a cachón
Dicía na nota anteríor que a ningún
irimego lle debe esquece-la prohibición
de beber augas encoradas; que, en cambio
Auga corrediza ñon leva_ malicia; e que o
máis seguro, en caso de dúbida, é fervela
a cachón . .
Dicimos que ferve a cachón; cando
ferve con gurgullos. Cachón é o borbollón que fai a auga no seu nacente, saíndo
de debaixo da terra ou cando ferve con
toda. Ter sapo a auga, 'en cambio, é "tardar en ferver a auga".
Proba caldaria era a proba de auga.
quente ou fervendo que ordenaba unha leí
de hai tempo e que se facía metendo a
man e o brazo nus nun caJdeiro de aliga
fervendo, para así comproba-la súa inocencia o que os sacaba ilesos.
A auga é indispensable para cociñar.
na c ciñ a hai augas especialmente
abr a .

O CANTAR DO IRIMEGO

Caldo l~mpo é auga de ferver carne
, de animais, sen legumes nin verduras e
que adoita darse ós enfermos persoas a
dieta. Chárnase tamén caldiño, substancia
e caldo de pucheiro . .
·Caldo pobre é o caldo de verzás
cocidas en auga e sal, sen graxa, nin
carne, nin aceite; leva unhas fabas, patacas, un anaco de unto e fariña para que
teña ~onsistencia; se leva unto chániase
caldo de unto.
Queda-las papas moles é ~'deixar
inacabado ou imperfecto un traballo".
Alude a que as papB:S queren o seu punto
de densidade para non seren ~ugadas.
"Por un puñado de f ariñ5t·que non queden
as papas moles -dixo Picado".
Caldo de miñocas é o que se fai fer. vendo en auga miñocas 'da terra; s~persti
c-iosamente pénsase
que é o remedio• para
J
curar enfeitizos e maleficios.

e

2. Chámanlle computadora
ou tamén ordenador
invento da tecnocracia
.que produce gran fervor.
3. Certo que a computadora
opera con eficacia
mais sendo cousa graciosa
non produce aí'!lda gracia.
4. Devotos ten o artiluxio
de xente que o adora:
sei de quen se axeonlla
e máis que escribir, implora.
. 5. Eu mesmo son un converso
a este novo gran invento;
tras anos de ·resistencia
estoulles moi ben contento.
6. Pero admirando o choio
xa me parece fatal '
qu~ pase a ser instrumento
da gracia sacramental.
· . 7 Vén isto a corito que seica
xa hai programas a elección
que substitúen co invento
o asunto da confesión.
8. Dás a unha tecla e escribes
cales son os teus pecados:
sáeche a pe~itencia
e xa quedan perdoadqs.
1

9. Disque é certo, e sería
feíto ben estrafalario
que.o ordenador substitúa
ó mesmo confesionario.
10. Parece que a confesión
hai séculos dese xeito
principiou, contando faltas
e absolvendo o cura a eito.
11 ~ E co invento os seus devotos
poida que coiden posible
que o aparato resulte
máis có papa infalible.
12. ¿Non hendí el Urbi et Orbe
mandando as indulxencias
por medio do Meteosat?
¡Estas son as consecuencias!

· ,,,,.-~·.,.,.
Roma descorchou o escándalo. A destitución do bispo francés Jacques
Gaillot dá a volta ó mundo coma noticia que entusiasma ós integristas e
deixa pasmados ós que se laian de que afoguen voces proféticas.
Disque e/as non abundan neste tempo de invernía eclesial.
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13. ¿Non din que o mesmo san Pedro
· cando un de:i,xa de estar vivo
lle abre un libro nos narices
cos pecados nun arquivo?
14. O automatismo da maxia
hai que denunciar agora:
Deus sen máquinas perdoa
e non ten computadora.

