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EDITORIAL 

A -democracia blindada 
O máis importante do caso Roldán non é saber, por 

dicir algo, se Laos existe ou é un invento da Mafia lnterna:
cional, ou se o capitán Kha·n é aquel amigo de Valentina, 
a dos Chiripitifláuticos. Xa resulta sospeitosa esa te'ima 
por centrarse nos aspectes novelescos, ó tempo que se 
furta unha reflexíón seria sobre o fenómeno Rpldán e a 
súa directa relación cunha democracia de partidos blinda-
dos. · 

De tódolos asuntos que mitren a prensa ultimamente, 
hai dous de especial relevancia. Dunha parte está así o 
par FILESA-NASEIRO, que pon en cuestión a raíz mesma 
dunha partitocracia (goberno dos partidos) que vira .en plu
tocracia (goberno dos 'cartas). E doutra está, de momento, 
o caso Roldán, ·que non debería facer pensar sobre que 
enxendros chegan a producir estes partidos ma~irrotos. 

O francés ·rylontesquieu ideou un sistemf,l de reparto 
do poder entre os que fan as leis (parlamentos), os que as 
aplican (gobernantes) e os que, no nome do pobo, xulgan. 
ós que as incumpren (xuíce.s). No fondo, a historia da 
democracia é a do intento de confrol~-f o poder absoluto. · 
É un sistema de contrapesos, de reequilibrio". 

Pero a evolución recente das democracias occiden
tais levou a que os parlamentos fosen asembleas case 
inoperantes, onde se sabe o resultado antes de que s.e 
celebre a s'esión, onde todo está pactado polos partidos, 
onde os parl~mentarios responden diante· do seu partido 
pero non diante dos electores do seu territorio, etc. Hai 
unha preponderancia case absoluta do executivo, pero 
coa particularidade de que ese executivo é seleccionado 
e elixido, en última instancia, polos partidos, non directa
mente polos electores. 

Nun sistema así os partidos políticos están chamados 
a ser organizacións exemplares que seleccionen ós futu
ros gobernantes. Pero, metidos na vórtice de quen máis 
gasta máis votos acada, nacen os Naseíro e as e,mpresas 
coma FILESA. E, ademais, baixo o clgrísimo principio de 
que o que se mova non sae na foio , de que as listas elec
torais -e o posto de traballo- dependen da dirección do 
aparato, os que normalmente medran non son os de ética 
exemplar e pensamento creativo e crítico, senón os de 
talante servil e probada pillaría, que non adoitan coincidir 
con aqueles. Así se explica que un partid.o grande coma o 
PSOE case aúpe a un ministerio a un elemento como Luis 
Roldán. · 

Para mellara-lo sistema habería que facer serias 
reformas. Un ha obvia: . ir introducindo as listas abertas, 
que os cidadáns teñan algo que dicir sobre a quen prefi.
ren dentre os candidatos que cada partido oferta. Posible
mente Roldán , o Algarrobo, .non pasaría de Zaragoza. 
Ademais resultaría de interése reforza-lo poder das xun
tas electorais, con capaddade real de fiscaliza-lo gastos e 
poñer .límites severos á desmesura actual. Sería unha boa 
maneira de iguala-las oportunidades de partidos ricos e 
menos ricos. E outra, que non ternos por ql!e desbotar, é 
a de escoller directamente, e non por intermediario, ós 
presidentes dos gobernos, ou ¿por que non? ó da repúbli
ca, coma en Portugal ou Francia. Aínda que esto implica
se para Galicia quedar sen Duquesa de Lugo. A algo hai 
que renunciar. 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Indixenistas do Alén 
s ·eguindo co asunto dos 

indíxenas de aquí e de acolá do 
último trasno: indíxenas, o que 
se di indíxenas, . haichos machi- . 
ño por tódalas partes, en Chia
pas, na Patagonia, en ]2'isterra e 
en xalundes, .. . palabra 

Mira se non para o país que 
habitas. Moves unha pedra, abres 
unha porta, rañas na tona telecultu
ral do teu veciño, introdúceste sen 
prepotencia nese amplo espacio 
humano do país menos aparente, 
artificial e cosmopolita, ou se.que
res máis real, natural e enxebre, ... e 
¡Ta ta ta chan,t, aparece un indíxe
na tal cal, unha auténtica autóc~o
na, un nativo. asalariado e cinco 
aborixes que cotizan a autónomos. 
Éche así, pensabas que qicir indí
xena. era -dicir a dez mil quilóme
tros. E non tal. Quitados un feixe 
de universais que sobrevoan a 
teITa na que moran sen tomala en 
serio, o resto, todos indíxenas, con 
roáis ou menos querencia da súa 
condición, pero iso é outro cantar. 

Estache moi. ben iso de 
andar en ~omités pro-indíxenas 
de alén mar. En comités solida
rios con nomes de bispo mártires 
e profetas por tomáren en serio a 
súa condición indíxena-mesmo 
adoptada de corazón e mente-, 
pero acolá lonxe, moi lonxe, tan 
lonxe como para sentirnos pos sen 
desconxuntar· nin incom0da-los 
nosos prexuízos de clase os 
nasos condicionamentos lingüís
ticos propios, tan propios que 
non os entende~os nin nÓs. É 
dicir, que se pode estar neses 
'asuntos indíxenamente ou esqui
zofrenicamente. 

.EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

Hai no fondo moito esque
ma misioneiro · malformado. Ese 
que di . podes facer moito ben 
sen facerte coma eks. E, nesa 
consideración de que os indíxe
nas -¡mira que paveros!- poden. 

. e mesmo deben seguir falando 
en indíxena, pero eu ,non teño 
por que, estás dedarando que 
non coinpárte-lo seu destino. 
¿Que Samuel Ruíz non é indio e 
nunca o será? Si pero os to,ztzís 
falan con el en Tzotzil, os tiel
tais, os Tojolobais en Tojolobal 
e os Chales en Chal. E a _cada 
tribo fala ·aquel bispo inculturado 
no idioma própio de cada tribo. 
Parece. broma, pero é certo, son 
·causas \lo espírito ese de Pente
cos te, aínda que . a todos eles', 
porque o entenden, lles podería 
falar no idioma de Cantinflas. 

· Éche o mesmo canto dos 
ecoloxistas biolox istas que só 

. ven contaminación, empobrece
ment0 da diversidade de esp.e
cies e desprazamento do autóc
tono cando falan de animais e 
vexetais . Quizais sexq porque 
defender á un carballo non esixe 
removerse por dentro, poñerse 
patas arriba e inculturarse con 
el. Porque non ten cultura: a lin
'gua e a cultura son cousas da 
ecolóxía humana. 

E un pode ir de indixenista 
do alén e ser especie alóctona 
no país que habita. Haiche moita 
solidariedade esquizofr.énica de 
apelido cristián nun país coma 
Galicia onde o ~ cristiáns, en 
xeral, non renaceron galegas, e 

1non poden mirar con paz ó indí
xena que levan dentro. 

' . ! 
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BOA NOVA 

POia vella ou pola nova 

TOÑA (avoa) : E xa logo habe
rá que ir cumprir co Pieceuto, ¿ou? 

SILVIA (neta), Avoa, ¿que é 
iso do Preceuto? 

TUCHO (neto): ·¡Outr~ vez! 
¡Pero ti nunca sabes nada! ¿A que 
vas ó catecismo? 

SILVIA: ¡A ti que che impor-· 
ta! V ou para aprende-la Primeir~ 
Comuñón. Anda, e ti xa a fixeches, 
¡chincha! 

. TUC:f{O: ¡Para aprende-la Pri
rrieira Comufión ! Pero fala ben polo . 
meno_s; dirás que vas aprender para 
.face-la Primeira Comuñón. · 

TOÑA: A ver, non discutades, 
que sodes irmáns e sempre ~stades 
coma o can e. o gato. Silvia, o Pre
ceuto é ir confesar· e comungar. . 
Cando eu era nova pola Semana 
Santa sempre iamos cumprir co Pre
ceuto. 

SILVIA: E_ ¿que é iso 'd_e con-· 
fes ar? 

TOÑA: Filliña, 'confesar é ir 
onda ó cura dici-los ·pecados para 
que Deus chos perdoe. 

TUCHO: E se ·os perdoa Deus, 
¿ para que llo.s ternos que ir dicir ó 
cura? Eu non penso i( xa non .fun o 
ano pasado, e este_ ano tampouco 
_non penso ir. . 

MARCELO (p'ai): ¡Como que 
non fuches o ano pasado! ¿E logo 
non fomos todos á celebración do 
perdón que se celebrou na parro
quia? E ben que di;xeches que che 
gustara moito . . 

TÜCHO: Á celebración do 
perdón furi, pero a iso que di a avoa 
eu non fun, que non lle contei ó · 
cura os meus pe_cados. 

MARCELO: Non llos contarí
as un por un, pero todos estiyeinos 
pensando no mal que fixeramo·s e 
todos: pedimos perdón por iso <liante 
de tódolos veciños. ¿Que máis con
fesión queres? 

A VELINA (.naí) :· Cambíar 
cambiaron ben as cousas. · Inda me 
acordo do mal que o pasaba de 
moza, cando lle tiña que contar ó . 
cura ás miñas ' andainas. 

TOÑA: Agora non é ·confesión 
nin é nada. A xente parece que tanto 
lle dá face-lo mal coma non. Hai 
moita liberdade de máis, e non sei 
onde iremos parar. 

MARCELO: Mamá, tampouco 
é iso. Os do teu tempo non erades "' 
mellares cós de hoxe,_ ben o ~abes. E 
iso da confesión en· cousas non era · 
nada bo. Facíase con moifo medo, e 
o que se fai ~O!). medo nunca axuda . 
de verdade á xente. 

TOÑA: Parlase con medo, per<? 
a xente ía ali, e dobregábase <liante de -
Deus, e tiñ~ algo ¡náis de respectó. 

Unha imaxe de celebración comunitaria 

AVELINA: ¿Parécello? A min 
tal como se está facendo na nosa 
parroquia gústame. Facémolo todos 
xuntos, axúdasenos a pensar ben 
onde pode esta-lo noso pe('.ado, 

· pedímoslle perdón a Deus, pero 
tamén entre_ nós, uns ós outros, nin
guén se sente abrigado, e un sae de · 
alí co ánimo moi dispos.to para. 
andar en ben coa xente toda, cun 

\ 

mesmo. Eu- desfruto moito nesas 
celebradóns. 

SILVIA: Pois eu este ano 
tamén quero ir, que do ap.o pasado 

. _xa non me lembro. ¿Hasm~ levar, 
"papá? 

MARCELO: ~ois, claro, neni
ña; ben sabes que sempre te leva
mos a todas estas cousas. Se non hai 
novidade, habemos de ir to~os, por
que a todos nos fai falta decatarnos 
do moito que Deus nos quere,. e 
facernos máis dóciles ó amor e á 
verdade: 

SILVIA: ¿E ti h~s vir, avoa? 
TOÑA: Hei, muller, hei, claro 

. que hei, cústame andar algo pola 
nova; pero teño que te acompañar. 

I"" 

Manolo FJegal Ledo 

O ABRAZO DO PAi 
Domingo 4 de Coresma , 
Le 15,1-3. 11-32 - 26 de marzo 

Hai tres figuras na parábola do pai aman
te e do fillo intolerante: a do pai mesmo, a do 
fillo extraviado, e a do filio _perfecto que non 
perdoa. Cada unha destas f~guras pode ser 
ocasión dunha ·ensinanza fonda para a nosa 
v!da cristiá. 

Esta parábola ben podería considerarse 
coma un lugar de contraste de tódalas nosas 
vivencias relixiosas. Para ver se a nosa 
maneira de entender e de vivir a. Deus é acer
tada, deberiamos meditar moito est~ historia' 
que inventou Xesús. 

Un manifesta a intensidade da súa vida 
cristiá, entre outras cousas,na maneira que ten 
de tratarse a sí mesmo, cando se ve coma 
pecador, e na maneira que ten de tratar a 
outro.s cando os ve envoltos tamén en ruinda
de. 

CANDO DEUS NOS TOMA 
TAN ENSERIO 

Domingo 5 de Coresma · 
Xn 8, 1-11 - · 2 de abril 

Ata certo punto este pedazo de evanxeo 
é un remedo, do da semana pasada. Igual
mente tenso nun principio, igualmente libe
rador no seu desenlace. Deus segue a se que
rer amosar coma un Deus de perdón sep. 
medida 

¡O que vale cada pei:soa ós ollos de 
Deus ! Ante iso non hai lei humana, civil ou 
eclesiástica, que teña máis importancia. Deus 
tómanos moi en serio, por iso aposta por cada 
un de nós a pesar de tódolos pesares. E canto 
máis ruíns se~amos, máis forte fai a súa apor
ta. 

Porque valemos moito, teñen tamén 
moita importancia os feítos que saen das 
nosas mans, sexan para ben, sexan para mal. 
O perdón nunca debería ser garantía de indi
ferencia e de abandono. Xóg~se moito en 
cada persoa, en cada pobo, para que andemos 
ás tolas coa honradez, coa verdade, co apoio 
ó débil, etc. · 



.A PENEIRA 
Alfonso· Blanco Torrado 

"ECOS .DO SUR" é unha 
organización non gober~a
men tal que traballa na 
Coruña para cooperar co 
Terceiro Mundo, cu~ha 
especial adicación ós inmi
grantes con "Encontrps 
sobre Emigración, Refuxio 
e Asilo", e tlgora acaba de 
abrir un Centro de Informa
ción e · Asesoramento para 
Inmigrantes (CIAI), mÓ.i 
urxente nun país onde cada 

O SALMÓN 
segue a ' se-lo 
gran des~xa
do nesfa 
tempada; 
está a piques . 

volta son expulsados e marxinados máis persoas do Terceiro 
Mundo. Apartado 677. A Coruña. Teléfono: 981-628011 . 

de desaparecer e a penas pode' rastrea~se ei;i ríós coma o 
Masma, Landro,, Mandeo, Vlla, Eo e nalgún fraxecto do "Pas
·tor de Ríos" que é o Miño, como cantou .o poeta iglesia Alvari
ño. Antes era o inquilino deste "País dos mil ríos'', e hai dous 
anos só se pescoi1 un salmón no Río Ulla e vintedous no Eo, e 
nos outros algo semellante. Segundo o~ especialistas, o salmón 
galego é xeneticamente distinto ós . óutros europeos . Con esta 
reducción da súa poboáción pode chegar ~desaparecer de entré 
nosoutros. 

A 'REPRESIÓN EN GUI- CITROEN de Vigo vai cons- . 
NEA NON CESA, e agora ~rlií-la nova furgoneta da · 
coa detendón do líder da marca, a M-49, Están prepa"" 
oposición Severo Moto, o rando a factoría para poder 
d,ictador só quere eliminar montar seiscentos cincuenta 
toda expresión crítica das coches cada xornada . As 
súas arbitrariedades. Hoxe en industrias auxiliares de Vigo 
toda África hai· un xermolar xa participaron no seu deseño 
de sentimentos democráticos que está lis'to. Esta empresa 
que queren soterrar .para sem- multinacional acaba de recibir 
pre toda dictadura, tamén está , unhas inxeccións económicas 

a 111 clrar ne te continente a realidade de que o .Estado pode estar - pola banda dai~Xunta e t~én 
r rrnad p r unha mai ría democrática que respecta as minorías . . do Gobemo d~ Madrid, por certo cunha, facilidade · moito máis 

as rnaiorías étni a . grande ca outras empresas ·en cris'e. 

< -
-
"' -
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Encontros na pasc.Lla 
Na Semana Santa, IRIMIA convoca de novo · 
a uns días de -Re~iro e Convivencia. 'En prin
cipio o lugar sería Rom,ariz, concello de Aba
dín, ó . pé da Serra da

1 

Corda, que forma a 
linde norte da Ten-a 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 prograrµa inclúe momentos de reflexión en 

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

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

·A anini'ación do retiro correrá a cargo de 
· Xosé Antón Miguélez, coa colaboración de 
Manolo Regal. 

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

·palas mañás: 981-105444 (preguntar por Jésus) 
1 

Polas tardes: 981-675205 (preguntar por Daniel) 

Polas noites: 982-168943 (preguntar por Tereixa) ·. 



OS MEXICANOS están 
. v~ndidos ós americanos do 
. N orde, non ·só as reservas 

de petróle~ tamén a identi-
. dade e a dignidade do pobo 

de Chiapas , a reambio de 
dólares ... E queren o extei:
minio deste pobo como 
fixeron co de Granada ou 
Panamá, sen luz e taquígra.: 
fos, para que ninguén se 
decate da súa farisaica polí
tica de defensa dos dereitos 
do home, que case sempre é 
de negación de tales, e 
sobor. de todo agora que 
unha onda de individualis-

mo, conservadurisrno e mesmo fundamentalismo crisiián está a 
do~~a-la mentalidade do xigap.te de _pés de barro do Norte. 

'\ 
A . ESCOLA 
ALÉNTO . DE 
EDUCADORES 
DOS TEMPOS 
LIBRES organi
za os se_guintes 
mo'no gráficos: 
"Fazer Radio" 
(vintecinco de 
marzo), "Xogo 

dramático" e "Expresión rítniica", os días un, oito e vintedous 
de abril), "Reciclamos para a expresión plástica" (Seis de maio) 

· e "Intervención Sociocultural na vellez" (os días seis, sete.; 
trece e catorce, vinte e vintesete de maio) ... O prazo de in.scri
ción remata catro días antes de cada monográfico ... . ' . 

SOS! CONTRA O RAC~S
MO vai ser un dos · berros 
máis escoitados nos derra
deiros días de marzo, ·na 
Semana de Solidariedade 
cós Pobos qqe Loitan coritra 
o Racismo e a Djsc!imina
ción Racial. O cartel que 
presentamos foi difundido 
en Estados Unidos con e~tas 
preguntas: ¿Que cor é o 
negro? ¿Que cor é o bran

co? ... ' xa que as ,migracións de .asiáticos ou hispanos cambio u 
aqq.el dilema entre branco e neg~o. Hoxe os americanos do 
Norte son froito de trescentos grup9s raciais e membros de 
seiscentas tribos, o ·que nos obriga ~ tomar concfencia da 
dependencia total duns cos outros. 

ÓS . QUINCE ANOS 
DO MARTIRIO DE 
SAN ROMERO DE 
AMÉRICA , como o 
canonizou o pobo, des
pois de ser asasinado o 
vintecatro de marzo de 
mil novecentos oitenta 
mentres dicía a l\1i sa , 

- citar unhas palabras do 
Arcebispo d~ San Salva
dor a véspe~a da s ú ~ 

morte: "No nome de 
Deus e no nome deste 
pobo sufrido dos que .os 
berros sqbeu a~a o ceo ... 
pídolles, mándolles no 
nome de Deus: ¡ C~se a 
represión!". 

't.. • 

A ASOCIACIÓN 
LEIRAS PULPEI
RO DE MONDO
ÑEDO acaba de 
organizar a quinta 
edición .das "Vaca
cións da N atureza" 
a celebrar entre os 
días trece a dezaseis 
de abril, baixo o lema de: "Por unha vida sa e natural" con acti
vidades alternativas coma xogos cooperativos, superación per
soal, sendeirismo, masax,e, relaxación, rutas a cabalo .. . Lugar: 
San Ciprián-Cervo, e para inscribirse ata o tres de abril. Teléfo
no 982-521075. A Asociación Leiras Pulpeiro acaba de cele
brar os dez anos de existencia. ,. 

O DIÁLOGO 
CON ETA E 
HB é cada vez 
máis solic.itado 
dende Euskadi, e 

· ·o P~V está dis
posto a negociar 
un acordo dende 
o desenvolve
mento do Estatu
to ·e o establece
men to da auto
determinación. 

· Xabier Arzalluz, 
que aparece na 
fotografía, pensa que o caso de Irlanda, que negocia con Lon
~es , noµ ten pof que ser un caso illado en Europa. 
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OPINIÓN 

A Economía ... 
¿En estado de boa 

esperanza? 

Supoño que neste sistema 
económico, tan planificada- Por Mariano Guizán 
mente libqal, que desfruta-· 
mos -algúns, os demais padéceno-, o que no sexa 
bon para os empresarios ha ser pésimo para os traba
lladores. 

O caso é que, malia as chorimicadas da Conf e
rencia Española de Organización Empresarialú 
(CEOE, para os ami.gas) por "superpontes" de Inma
culada Constitución, seica a economía está. a mello
rar. Mais, os que levan tempo pilla~os no lado e·strei
to do funil seguen igual de apretados; cada vez máis 
afogados, porque a saída natural é .cara ó burato máis. 
pequecho. 

E, o que acontece por aquí sentímolo no lombo, 
ou .vémolo cada día sen necesidade de que ningµén . 
nolo interprete .. Doutros lados chega a mesma músi
ca, un algo máis cargada de bombo e con pouca 
variación na letra. 

Velaí como, na Arxentina, o President~ Carlos 
Menem di que fai milagres económicos,' hai quen di 
imples x gos de mans, a conta de aum~nta-lo 

d s mpr · g , r corta-lo investimentos en educación 
guridad cial, e agranda-las diferencias econó-

micas entr a cidadanía. E ata chimpou un ministro 
,que foi quen de opinar en voz alta que tal cousa. non 
cadra ben coa xustiza. 1 • 

No Brasil, a economía sobe coma un foguete, . 
pero a marxinación turra tamén pata arriba a ver 
quen chega máis alto; e aconsellan ós hopitais non 
deitar para o lixo as reliquias da-s amputacións, pois 
a teta asada -aínda que sexa de "desguace"- non é 
manxar desprezable para os subalimentadoJs das 
fa velas. 

Do Sudeste ' de Asia, os aires do Monzón tráen
nos TODO A CIEN con cheiro a chamusco de obrei
ros churrascados dentro dun galpón que non contaba 
coas máis mírumas med!das de seguridade para caso -
de incendio. 

En fin, xa que logo, haberá que pensar, segundo 
opinións moi consideradas, que o que sexa bon para 
o PAÍS ha ser bon para a ECONOMÍA. Pero· faise 
traballo o acredita-la viceversa. Maiormente se a esa 
idea abstracta de PAÍS se lle fai aterrar nunha pajsa
xe real con paisanaxe de carne e óso; as máis das 
vece on mái ó o ca carne. 

1 IHIA -6 

POLÍTICA 

A canción de·Roldán 

Os últimos 'escándalos políticos 
pódense resumir no chiste que publica- . 
ba un xornal: cando valva a cantar 
Roldán, Narcís Serra deberá acampa- , 
ñalo ó piano. No actual estado das 
cous(lS, a mellar reaccián la do Por Tintxu 

humor, anque sexa, co recurso fácil á épica médieval ¿non f oi 
Luis Roldán delegado do goberno na Navarra de Roncesvales? 

· Desgrac.iadamente a súa figura non pode compq.rarse coa do ·. 
heroe nin os seus amigos cos doce pares.· 

· Para vim~.os ás ·causas . de hoxe, a reapariciói:i de Roldán 
e as revelacións ·que poida facer poden ser un bo paso adian

. te. na catarse da que estamos tan precisados. Por suposto, o 
'. que .el diga hai que tomalo con todala& reservas e atendendo 
ás segundas intenciÓns que seguramer:~.te esconde: igual có 
que sucede cos testemuños de Ainedo e Domínguez. Pero a 
partir do que canten os tres-, ter~n os xuíces; os "políticos e os 
cidadáns que busca-fa versión auténtica dos feitos . 

Dixérémse moitas cousas sobr.e as circunstancias da r~a-

. parición de Roldán, que seguramente darán p'é para libros ou. 
películas de humor e suspense. Desde logo o máis importan- · 
te é que o fuxido está a ,dispor do :xulgado, mentres o re~to · 
do asunto é accesorio e merecería pouca atención se o 
ministro de Xustiza e Interior non quiiese apuntarse tódolos 
tantos e os políticos e periodistas da oposición non esti vesen . 
á caza e captura de todo o que. se move. 

Evidentemente o impórtante é descubrir ata onde che
gou o uso corrupto dos fondos re~ervadü's, cómo se desvia-

. ron do seu cometido xa de por si bastante discutifüe, como 
se puideron faper ricos tantos altos· e medianos· funcionarios, 
como se . malgasta en prezos abusivos . e . comisións' ilegais . o 
diñeiro destinado a obras ·públicas. Este cúmulo de .abusos 
supón moitos millóns e é . o que dá motivo e fondos para a 
fuga_ dos corruptos e mesmo para permitirlles poñer en ridí
culo ás autoridades. 
. Por ·Súposto, todo isto entra dentro d~s contas que lle hai 
que ípedir ó goberno que preside Felipe González desde 
1982. Pero non hái que crer sen máis nas proclamas cheas 
de escándalo do~ voceiros da oposición . . Sen chegar á sim
plefa de pensar que os políticos son todos iguais, c,ómpre 
que os cidadáns desenvolvan u~ fondo sentido crítico a p~
tir <lestes acontecementos. 

Outra conclusión niáis é a da existencia · dunha especie 
· de multinacional da corrupción: foron os cont~ctos foráneos 

os que permitiron a Luís Roldán botar un ano escapado. 
Pero se hai unha mD:ltinacional é porque nos diferentes paí
ses existen redes internas de corruptos. Curiosamente a pri
meira declaración ·ae. Roldán ó comparecer ·perante a xustiza 
ap011ou datos neste senso: ·o _fuxido director da Garda Civil 
recordou perfect~mente, como ex delegado do gobernó en 
Navarra, as· acción dos GAL, e ~ómo se repartían os fondos· 
ou se encargaban. informys sobre personaxes incómodos, 
coma Mario Conde. " 
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UTOPÍA 

O engado da Coresma 

Ti non es pecador · 
i Que mala sorte ! 
¡ Qu.e des gracia a túa ! 

A ti non che. teñen que regala~lo perdón. 
Por ti non matan un cabrito, 
non tocan o acordeón 
nin fan festa. 
NÜ:t;l sabe-lo que é ser· ÍiÍlo 
porque non cho poden regalar. 
N o·n sabe-lo que é ser: irmán. 

- ' 

Non sabe-loqueé ser servo in.útil 
e facer só o que hai que facer. 
¡Ti fas moito m·áis do que hai que facer! 

Non hai onde corrixirte, 
onde axudarte. 
nin onde amarte 
¡ pedaZ,o de perfección! · 

¡Que des gracia a túa ! 



TERCEIRO MUNDO Crón~Ca negra :e es¡ 
de despoi: 

Son máis dos que parec~n. os volunt~rios e · cooperantes . qu~ q~edaron a~ó 
despois de que o sandznzsmo· afogado polo bloqueo- econorruco, perdese 
as eleccións e cedese nobremente o gobáno á señora Chamorro. Curio

samente agora a penas ternos informac~ón da Jame, mis·eria e crueldade ·que. 
pasan as maiorías populares empobrecidas de Nicarr:gua. A información que 
nos chega non é neut~al e si moi selectiva. Hai quen chega a convencerse de . 
que Cuba lo.lugar de América Latina onde "se pasa mal". Unha mentira pen 
pouco inocente. 

Non é delicto reclamar un · 
anaco de terra. 

Así se expresaba a principios de 
xaneiro o líder c~mpesiño Zapata Pineda, 
que xunto con case 70 familias fora 
expulsado polas bandas paramilitares·· 
recontras das súas terrás do nort'e de 
Nicaragua, das zonas de Siuna, Rio Blan
co, Bocana de Paiwas, Waslala, Hormi
guero e Ro a Grande. 

Non é normal que campesiños 
indíxenas, para quen a súa. terra é a 
úa vida enteira, decidan exiliarse en 

ma a. Desde a derrota do sandinis
mo na urna , que tan feliz .fixo a 
grin g . terralenente , cesou no \ : 
n rt a gu rra c~(ic ial . financiada 

lo n rl e publicitada Pc:>la gran
d s r de · de información, pern 
mpezou utra guerra mái xorda e 

cruenta, na que b~ndidos . recontras, 
anligo mercenarios adestrados por 
Honduras e os Esfados Unidos agora 
no paro, limpan ·o país de xente e 
rouban terras e facendas. · 

revista desde hai tempo e compañeiro ~n 
moitas err:i-presas deste que escrib~. 

Vai alá un feix·e. de anos que está ·tra
ballando na zona rural a Grana~a nivara
guana, en N andaime, axudando na_ orga-: 
nización cooperativa de campesiños che
gados do norte. Alá van xa tres rÍlil mazás 
de terra recuperadas, conflicto tras con
flicto, para quen· a iraballa, debidamente . ' 

rexistradas a favor da Unión de Coopera-
tivas Agropecuarias Héroes y Mártires_ 

Nas zonas onde Pineda e a súa Chepe Ampudia -á esquerda-, .cun compañeÍro c~nadiano. 
xente vi vian estaban mobilizad?s 
máis de 1000 recontras fortemente 
armados: tefü:n os seus fusís ente
rrados, sácanos á noite e saen para 
matar a quen lles parece, a desapa
recer a quen lles peta. 

E Helena Hernández, de Río 
Blanco, viúva e nai de sete fillos, 
ubliña: viñemos todos, alá non se 

podía vivir. 

Chepe Ampudia, irimego 
subversivo e constructivo. 

En IRIMIA abemo directa

de nandaime (UCA). Unha vaca para 
cada socio en 250 familias a cambio da 
primeira cría; electrificación dos do~ci- · 
líos de 350 familias; un centro de saúde 

, en San Caralampio e outro en proxecto en 
Aguas Agrias; adquisición de medicinas a 
baixo custo; proxecto', de constn,icción de . 
250 yivendas nas Breñas; proxectó de 
engorde gandeiro; árbores froiteiras, etc. 

· Precisamente a esa área da Unión de 
Cooperativas chegou aquela avalancha de 
expulsados do_ nort~, catrocentas persoas 
co posto, por dic4 algo. E toda esa xente 
desesperada, o subprodúc.to ·da .democracia 
deseñada por Washington, invadiron nada 
menos que a llia da Zápatera, ~o Lago de 
Nicarag_ua~ terreo dunha terraten~l)te espa
ñola casada cun antigo somocista. · 

Os boinas negra~ enviados polo gob~r
no encargáronse de desaloxar ós invasores. 
Metéronos en camións e levárónos cara ó 

norte. E íanos deixando polo. camiño, . 
un a un, sen reparar en país nin en 
ftllos, en vellos ·nin en nenos . 

. O ·viceministro Césa~ .Frank . 
aproveitou a desculpa da .. invasión . 
da Illa Zapatera para apuntar a 
Chepe e afirmar ·teño probas'1sufi
cientes para inculpalo ·coma o insti.-
· gddor da invasión. ' 

Pero o señor César quedou en 
·evidencia cando non puido demos- . 
trar nada. durante- o xuízo e Chepe' 
Ampudia e Antonio Jarquín -Taño 
Mico.-, quedaron ceibes sen cargos. 
Unha explosión de xúbilo e splida-
riedade produeiuse no momento en 
que unha manifestaeión de campe.si

. ños recibiu ós liberados. 

Volven desde 300 
quilómetros. 

Na súa última carta a Xosé 
Antón Iglesias, outro amigo de IRI.!, 
MIA que logo está a piques de mar

, cha~ para Nicaragua a compartir 
aquelas angu~iras, dicía ó. Chepe, 
sen falta de retranca: 

mente ·de ta hi toria gracia a Cherna o Chepe nunha "acampada" de protesta cos qampesiños tron
-alá Chepe- Ampudia, lector des ta te o palacio do gobernador. 

Aínda está sen resolver o do xuíza, 
O caso está en apelación no Xulgado 
do Distrito e a señora xuíza non termina 
de decidii-se .... Os desaloxados da Illa 
Zapatera xa están de· volta pala zana. 



peranzada da. Nicaragu~ 
. ' 

.s .da revolución 
Ségundo fontes policiais, parece que se viñe- . 
ron en ruta de. buses "a verá miña coma

,dre", :'acó onde o meu cuñ,ado", etc. Son a.s 
. vantaxes das liberdades democráticas. Perco
rreron trescentos quilómetros a .punta de 
sacrificio. Deixaron tódalas "maletas" e 
viñéronse coa muller e os nenas. · Vexa ·voste~ · 
de d auténtico proletariado -o que soamente 
posúe a prole-. · Nin vasos, nin pratos, nin 
culler, nin comida .. AgoraháHanse e agardan 
ó sol a que a roupa .,enxugue para volvela 
poñer. Están en lugares que ti coñeces -San 
Luis de Manarés- . na.s casas particulares de 
vellos desprazados. Por v_eces hai ata tres e 
catro f ª!flilias nunha ca.sa. Xa está claro ·que 
. quedarán con nós. Aíndafaltan eses asuntos 
f arma.is da constitución da Coop~rativa, inte
gración na Uf¡A, etc. Primeiro a práctica e 
lago a papelería. Pritneiro o nena e. despois 
xa lle poñeremos nome f! apetidos. 

Para poder avanzar hai que ir pas9 a 
paso .. Están baixo cero e hai que ir d~s-· 

conxelando, quentando paseniño, ata que 
chegue a primavera. · · 

Podemos ser soUdarios 

'E segue a carta, 

... Non i ningunha vulgaridade dicir 
que sen a solidariedacje ·non se poderá 
saír adiante: Daqueh envíoche unha lista · 

Unha vaca para cada socio das. 250 familia a 
cambio da primeira cría". 

de necesidades que eles 
teñen xa para este ano. St;rá 
o comezo. Estamos calculan~ 
do tr.es anos .par_a que se 

· independicen de nós e nos 
poidan mirar de fronte sen 
pedif. ¡Oxalá teña'!'-Js sorte . 
e poidamos saír.adiante!. 

Visto desde lonxe supoño 
que esto será sorpresa desde 
aí e que custa"(á bastante 
conseguir, mesmo unha parte 

· do que precisamos. Pero 
ternos que confiar na solicj,a-

. riedade de aí e na habilídade Deixaron todas as maletas· e viñéronse coa mullere cos 

. dalgúns de vostedes. Tal yez, nenas . 

ademai~ da' aportaCión dal
gunhas~persoas, é posible que algún· con
állo aporte unha parte de todo esto. Ti 
que conseguiches vender libros de poesía 
ós cpncellos, ~stou seguro ·que pode_rás 
convencer a· 4lgún destes qkdldes de que, 
ademais da poesía galega, o O, 7% de 
axuda ó Terceiro Mundo ten tamén a súa 
rendibilidade política. 

tomate e non me est~añaría que no próxi
mo envite o señor. goberno me quite a 
nadonalidade e,. me· mande a visitar á 

· Verás que a lista inclúe asuntos de 
curto praza, que chaman 'ax-.uda de emer
xen.cia xunto con ·outras causas duradei
ras, clave para . o futuro (semente; cinc, 
ferramenta, etc.). Non che .envío literatu-

. miña mamá. Per<? ¿que outra causa pode
mos facer? Non podemos deixar ós cam
pesiños nos camiños. A · (e rra é o único 
que queda da Revolución e esa que só 
Deus nola quite -aíYJ-da que non creo que 
quei~a-. Agora a po ficía tamén e,stá ame
azando ós waslala de San Luís e Agua 
A.gria. di que os van sacar a todos da 
zana por aloxar a estes da iapatera. Máis 
grande será q alboroto. A xente está dis-

~ ra de obxectivps, medios e demais. V 6s 
verás se hai alguén que apoie todo ou hai 
que facer partillas .... 

. posta a permanecer acó pase o quepas.e. 
Chepe. 

. Estou máis colorado' que· a salsa de Daniel López Mufioz . 

Datos básicos sob~e· poboación e necesidades dos campesiños desaloxad,os da Illa 
Zapatera 

Total de familias ........... '. ................................ :.~ .... : .. .' ............... •64 
Total de persoas ................................. : ........... ; ....................... 345 

I• Total de nenos de menos dy 12 anos: ....................... : ............. 166 
. 

Necesidades básicas para 1995. 
Comida para 345 .durante 10 meses ......... :· ............ ~ ............ 15.000 $USA 
Ferramentas de trabalio ..................................... ................... 3.200 $USA 
Ute.nsilios de coéiña ......................................................... , .. 1.600 $USA 
Zinc para teitós .............................. : ...................................... 6.400 $USA 
Sementes e productos agrarios ........ : ................ : ................ 17.400 $USA 

·Medicamentos para un ano ............................... : .................. 7.600 $USA 

\ 

Para información e colaboración 
Teléfono de .contacto .981.769804 
(Xosé Lois ou Marta) 



ACTUALIDADE 

,, 
O servicio dos poderosos 

O mal funcionamento do Estado democrático 

O crecente malestar dos cidadáns 
co funcionamento do sistema . 

I 

político non · é exclusivo de · 
España. En moitas 0tltras partes vaise 
estendendo un sentimento de desconten
to social que se reflexa nas críticas á 
incapacidade do Estado para resolver. 
moitos dos problemas das xentes e que 
se personaliza na crítica ós políticos, en 
xeral. Sen entrar agora a valora-lo Esta
do democrático, .sen discutir se constitúe 
ou non o sistema ideal, queremos . anali
zar algunhas deficiencias no seu funcio
namento causadas polo esquecemento 
dos obxectivos cos. que !1aceu.· 

O Estado moderno 

O Estado moderno, entendendo 
coma tal o conxunto de institucións que 
monopolizan o establecemento das nor-
ma e o seu control nun espacio xeográ-
fico determinado, podemos dicir que 
e mez u a abrollar na Europa do Rena-
cment , hai un 500 ou .600 anos. Des

P i ' d s témP,O medievais, onde a 
ara t rL ti a principal era o fracciona

m nt e disper ión do poder político 

comprender por medio da súa raZ'ón, 
liberando as mentes das ataduras da tra- · 
dición. Todo foi posto en dúbida e ériti
cando, incluíndo o réxime político.· 

ntre diver os axentes (os reis, pero Un pacto entre persoas libres 
tamén o , nobres feudais, a lgrexa, os 
gobernos dalgunhas ricas cidades ... ), os O novo sistema derivado das .ideas 

dos ilustrados concibía o Estado coma o monarcas europeos empezaron a concen.L 
tra-lo poder ·nas súas mans,' excluíndo a. tesultado dun acordo entre individuos 
calquera outros competidores. Íase cons- coa finalidade de regula-las súas rela-
.truíndo así 0 Estado abs~lutista, no que 0 cións e acada-los seus intereses. O gober-
rer pretende controlar todo 0 poder, tal no debería ter coma obxectivo prornove-
como exernplifica a famosa frase do • los medios para . lograren as persoas a 
francés Luís XIV, a mediados do século folicidade e garanti-lo respecto ~s súas 
XVII:" O Estado son eu", que é tanto liberdades e os seus dereitos. Os súbditos . 
como dicir:"Só eu torno as decisións., mudaban en didadáns, únicos titulares do 
ninguén pode discutilas e ante ninguén poder -soberanía nacional-· e electores 
teño que explicalas". O Estado identifi- · . dun goberno que os repre.sente e que 
cábase· co gobernante, carecendo de actúe no seu norne. A diferencia do Esta~ 
obriga ningunha cara a uns súbitos -ou do absolutista, no que o rei gobernaba, 
sexa, sometidos- sen dereitos. A rnaio- mandaba face-las leis e nomeaba os xuí-
res,.a relixión reforzaba o sistema, xusti~ ces, na nova proposta os .tres poderes clá-
fican~o o poder do monarca coma froito . sicos -executivo, lexislativo e x~dicial-
du,nha' decisión ·divina. terían que recaer en rnans distintas, man~ 

A cou as cornezaron a ser discuti- tendo un4a completa independencia entre 
da durante a época da . Ilustración, o si: Calquera goberno que non ·cadrase 
movemento cultural do éculo XVIII con estes principios sería ilexíJ:imo, por 
que ó daba validez ó que o home podía tant~ debe1ia s~r derrubado. Así o frxe-

ron os jndependentistas que se liberaron 
do · xugo colonial ,inglés e crearon os 
Estados Unidos de -América (1776) e os · 

· franceses da Revolución de 1789, símbo
lo e modelo das novas ideas. 

A negación da ig~3Idade 

O novo Estado . liberal democrático, 
que recolle por escrito as súa[S caracterís
ticas nun documento fundamental, a 
constitución, íría estendéndose paseniño 
durante. os dous últimos séculas. Foi -e 
está sendo en rnoitos lugares aínda- un 
carniñO' be~ difícil, nó que' non só houbo 
de vence-las resistencias dos grupos· 
dominantes no' anterior sistema. A pro
pia burguesía, a clase social que o espa
llou, aplicouno no seu propio beneficio, 
·limitando o alcance dos seus principios 
fundacionais en función dos seus intere
·ses, de modo que a igu'aldade entre os 

. cidadáns non se frxo realidade~ Por 
exemplo, ata finais do· pasado século non 
p,uideron votar tódolos . homes rnaiores 
de idade, e eso unicarnente nalgúns pou-· 
cos países; as mulleres aínda esperarían · 
máis. Por non falar da desigualdade eco-
nómica, de oportunidades, etc. · 



Crise do sistema democrático 

O modelo de Estado democrático 
está impla~tando hoxe no_s países do 
noso contorno europeo occidental. 
España accedeu a el despois dos 40 anos 
de réxime franquista, qnha ·auténtica 
dictadura: á soberanía non residía no 

·pobo, que non tiña voz na escolla dos 
seus ·gobernan.t~s (Franco era· ''Caudillo 
de España por la gracia de Dios") nin 

·podía opinar libr~mente, non había divi- . 
sióri de poderes, etc. Na áctualidade, na 

· ·que o sistema político cumpre os requi
sitos formai~ democráticos, Espana par
ticipa ·na crise xeral dó modelo. Esta 
débese, entre outras r~zóns, a unha ina;
daptación ás novas realidades do mundo 
(tecnoloxías, información e fin~n:las, 
por exemplo, caen, en gran parte, fóra 
do control dos Estados). Pero tamén · ~ai 

. culpa_ no {eito de que d si~tema fose per
dendo o respecto p_olas súas referencias 
orixinais. 

No chamado mundo democrático, o 
poder executivo, o que se. e·ricarga das 

, .aGcións de goberno, acadou unhas 
dimensións desproporcionadas. Debido 

r ó desenvol vemento tecnolóxico e ás 
nov~s necesidades da poboación, a pre
sencia · do Estado abrangue case tódalas 

esferas -incluídp o ámbito privado-, 
desde. a ·saúde ó ocio, pasanao pola eco
nomía, o ensino .. etc. O poder dos gober
nos para intervir, modificflt e influír na~ · 

. vidas dos cidadáns resulta cada vez roáis 
preocupante . . 

Canto ó poder lexislativo, a trans
formación dos partidos políticos en 
estructuras. que teñen coma únic0 obxec
tivo' acada-lo poder fai que a· xente se 

. sinta cada vez menos representada polos· 
seus parlamentarios. O cidadán vai 
send'ü reducido a simple votante de lis
tas pechadas co.nf~ccionadas palas 
,minorías que controlan os partidos. As 

. efoccións poden chegar a ser pouco roáis 
ca un trámite. Realmente, nelas n_on se 
consulta ós electores sobre as cuestións 
concretas importantes: os votantes non 
deciden, s.ó_ elixen ~s que decidirán por 
eles. · 

Dado que, por outra parte, o poder · 
xudicial está senda cada vez roáis p):"e-. 
sionado para que actúe conforme ós 
"intereses do Estado" -concepto usado 
a miúdo PªJª encubri-los intereses de 
determinadas persoas e institucións-, a 
mestura dos tres p~deres . está rompen
do un dos princii:üos sagrados da demo
cracia. 

kt.& {Dtl 
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Unha democracia 
participativa 

En verdade, os cidadáns senten que 
os gobernos actúan cada vez roáis afasta
dos das súas preocupacións, dos seus 
desexos, dos _seus intereses reais. A sen-

, sación de di:Stanciamento entre o poder e 
os destinatarios das súas accións é cre
cente. Non é raro que se difunda a idea 
de que .as d~cisións políticas responden, 
ruáis ben, ás preocupacións dese grupiño 
que as toma, <lesa minoría onde se con
funden e enguedel.lan cada vez con roáis 
consistencia gobernos, financeiros e 
grandes empresas .. Nesta concentración 
de poder político e económico é onde se 
planean, cóntrolan e executan as causas. 
Todo se coce entre eles, tan preocupados 
sempre palas grandes cifras (a inflación, 
a competitividade, o mercado, os tipos 
de interes~ ... ) e insistindo sen tregua nos 
sacrificios necesarios para melloralas. 
Privados os cidadáns, na actual práctica 
polític'1, de influencia nas grandes deci
sións, sen control sobre elas, parece a 
hora de esixi-las reformas necesarias 
para que a democracia sexa autentica
mente p~rticipativa. 

Xavier R. Madriñán 
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DE AVÓS A NETOS 

D ende sempre, . as adiviñas son 
a parte da literatura de tradi- . 
ción oral máis querida polos 

nenos e mozotes. Pero' adoita intervir 
case sempre algunha pe'rsoa maior 
que é, polo xeral, a que di a adiviña. 

Aínda que en Galicia é ·\ln xénero 
literario moi corrente, e do que hai 
abundantes mostnis (véxase, unha 1 

comparanza, o libro de ·Paco Martín: 
¿Que causa é causa ... ?, publicado 
por Galaxia en 1985), as máis delas, 
con pequenas variantes, son comúns a 
outras linguas, e máis cando se trata 
de idiomas irmáns: portugués, caste
lán, catalán, ... 

Unha das máis clásicas, que sem
pre se adoita po,ñer coma exemplo, é 
a da Esfinxe que esperaba ós cami
ñ antes para preguntarlles a resposta · 
da súa diviña e, como non acertasen 

'· - que eran o máis-, ax1ña daba 
onta dele : 

- Cal é o animal que pala maña, 
·amiífo a catro patas; a mediodía, 
on dúas; e á noitiña, con tres. 

Amiga ou amigo que estás. lendo: 
ten coidado e p~ocura a solución, non 
vaia er que volva a Esfinxe ... 

¿Que é unha adiviña? 

Unha adiviña é un texto curtiño 
no que se fai unha descrición enxeño
sa de algo, na que sempre salientan . 
algunhas características que fan posi
ble a identificació,n. Velaquí unha 
mostra: 

- Catro danzantes 
e dous apuntantes; 
catro mamantes 
e un dalle-dalle. 

De guro que xa sabe que é a 
vaca: o catro ' danzantes" son as 
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As adiviñas 

patas; os dous "apu,ntantes", os cor
nos; os catro "mamantes", os tetos do 
ubre; r e, por úl,timo, o "dalle-dalle" 
vén a se-lo rabo, que 'ten por principal 
misión espanta-las 'moscas e os 
tabáns. 

lquecousa 
- " ? e causa .... 

·. Outra máis: 
- ;Andar, ~ndar e nunca chega ó 

seu lugar. , 
Ten ,que se tratar . dalgunha cousa · 

que se move moito, pero que non sae 
do 'sitio. A re'sposta tradicional neste 
caso ,é a '· da moa, mó ou cap'!- da 
muíño, que dá voltas e máis voltas 
para moe-la gra, pero sempre .está no 
mesmo sitio, sobre o eixo ou . arriei
ro. 

O Adiviñanceiro galego. 

Non sabemos cantas haberá, por 
decantado que moitas, pois o x·a 
nomeado Paco Martín no seu libro 
recolle 1.200, e de seguro que. non 
deu con . todas, e menos aínda coa's 
moitas variantes que adoita haber de 
varias. 

Non todas son iguaes, diferén
cianse tanto na métrica, coma na 
estructura, como acorre con es.tas 
catro que· seguen: . 

- No alto vive 
e nel estq; 
a tecedora 
alí estará.-

· · · - Esto u pensando, pensando; 
de pensar vólvome tola; 
coa sogra da muller do meu 
irmán 
¿que parentesco me toca? 

--:- Endiante de Deus estou, 
entre cadeas metida, 
cando alta, ·cando baixa, 
cando mo,rta, cando viva. 

- ¿Que causa ten o muíño, 
precisa e non nece~aria; : 
non pode moer sen ela 
e non lle serve para· nada? 

. 
Amigos avós e amigas avoas: 

ensi~.ádelle ós neto~ as adiviñas ·que . 
saibades: Así seguirán sempre vivas 
porque, cie seguro·, que eles tamén lle
las ensinarán <;>día de mañá ós -seus, e· 

, diranlle con nostalxia: - Esta adiviña · 
aprendeuma mel). avó ou miña avoa. 
Facédeo, non vos esquen'.?ades. 
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 82) 

Israel quere un rei (1 Sam 8) 

O paso do. réxime dos xuíce~ ó dos reis. pre
séntase coma moi problemático para Israel. 
Aqueles eran persoas suscitadas pala forza ·: 
o Espírito- de lavé para ocasións determina
~as, e~tes -os reis-,_ requirÍan outra organiza-

. ción e respondían, máis ca á libre eleéción · 
de !avé, ó P!incipio dinástico. suc'esor.~o, 
transmit(ndose a cor?ª de pais a fillos. Irnos 
asistir a unha tensión entre progresistas, que 
queren un rei, ·e os .conservadores, que 
.seguen apegados ó sis~ema de federaCión . de 

. . tribos.(1) 

1Cando Samuel se fixo vello,. puxo a seu~ ·tillos por 
xuíces de Israel. 20 prim9xénito chamábase Xoel 

9 único Rei de Israel era o seu deus: · 
lavé. ¿Como admitir outro rei a carón 
súa? Aquí, o faraón, divinizado, no 
colo da súa ama de ería, tripando 

· e o segundo Abías. Exercían coma xuíces en Beer
xeba. 3Pero os fillos non seguiron o camiño de 

cos seus pés, xa , de nena, ós seus 
i(iimigos. 

Samuel, senón que se deixaron levar· pola cobiza, aceptando regalos e torcendo o 
dereito. (2) 

O pobo non ,quería caciques,' senón un goberno~eficaz: 

4Daquela xuntáronse os vellos de Israel; foron a Ramah onda Samuel 5 e dixéron
_ lle: "Velaí que ti estás vello e os teus fillos non van polo teu camiño. Dáó~s, logo, 
u·n rei que nos goberne, coma o que teñen as outras nacións". (3) · . 

A transición da teocracia ou goberno qirecto .de Deus á monarquía aparecia, 
en principio, coma un refugQ de lavé; é a crise que leva consigo toda moder
nización de ruptura co tradicional e-a oposición dos conservadores: 

6 A Samuel pareceulle mal esta propost~: "Dános un 'rei que nos goberne" ~ e invo
cou ó Señor. 70 SeñQr respondeulle: "Atende ó pobo en todo o que che piden. Non 
te rexeitan a ti, serión a min, par;:i que non re~ne sobre deles. 8Éche o que flxeron 
sempre comigo, desde o día en que os saquei de Exipto ata hoxe: arre~arse de 
min, para servir a oútros deuses; iso é o que fan ~ontigo. 9 Agora aténdeos no q~e 
piden, pero advírteos e dilles cal será o foro do rei que reinará sobre deles". ( 4) 

O documento deuteronomista, coa experiencia dos. abusos de Salomón e dou
tros reís, carga as tintas: 

1ºSamuel referiu ó pobo que pedía un rei ·o que lle dixera o SeiÍor. "Díxolle: "Este 
é o foro do rei que re~nará sobre vós: collerá os vosos tillos, para servicio dos seus , 
carros e d~ súa cabalería e para qu~ corran-diante da súa carroza [ ... ] 13As vosas 
filias levaraas para perfumistas, cociñeiras e. panadeiras. J 4Quitarávo-lo mellor . 

. dos vosos eidos,- das vosas viñás e oliveiras, para dárllelo ós seus servidores [ ... ] 
. 1 . 

18Entón berraredes en contra do rei que esc~llestes, pero ·o . Señor non responde-

rá". 

O pobo poifiou e Samuel, por arde de lavé, dispuxo a lles procurar un rei. 

Xosé G_hao Rego 

(1) A situación internacional do 

Oriente Próximo era favorable 

para esHiblecer unha monarquía 

en Israel: Exipto perdera forza 

política e os imperios da Me o

potamia esmoreceran. o momen

to era moi oportuno para os isr .. a

eli tas podérense facer fortes , 

cousa que ~demais precisaban 

para poder vencer definitivamen

te ós filisteos . 

(2) Xa o mesmo suc·edera cos 

fillos de Elí (cap.2). Samuel 

cometía o erro inmenso de tratar 

de facer da ~udicatura, que era 

unha institución carismática, pro

cedente da inspiración de Deus, 

algo hereditario. As consecuen

cias f oran as de sempre: o ánimo 

de lucro e de rapina do que acá

paran o poder. Nestas circunstan

cias ¿non era mellor a monar

quía? 

(3) En efecto, se os filisteos tiñan ' 

rei, a ... s cida~es cananeas forma

ban pequenos Estados con 

cadanseu rei. Mesmo os peque

nos pobos que rodeaban Palesti

na -Edom, Moab, Ammón e 

Aram- xa estaban organizados 

coma monarquías. 

( 4) A visión pesimista sobre o 

comportamento dos reis cadra 

conforme co que sabemos sobre 

os soberanos do antigo Oriente 

Próximo, se ben en Israel o des

potismo dos reis foi suavizado 

pola poderosa influencia dos pro

fetas. 



CARTAS 

Asisada pregunta de Valentín 

Lugo 6.3.9~ 

Amiga Carmela: ·só dúas liñas 
para expoñerche algo que me cha
mou a atención . no Editorial do últi
mo número da Revista, o 452*. Na 
parte final dise que o Vaticano está 
en contra do bispo de Chiapas, 
Samuel Ruíz, ameazado de destitu
ción, e que cadra do lado dos capita
listas mexicanos. 

Esta notic'ia bate frontalmente 
con outra que apareceu no xornal de 
Lugo El Progreso_, na que se ·di q1:Je 
o Vaticano apoia a Samuel Ruíz e 
que está en contra dos terratenentes . 
mexicanos e da política social leva
da en Chiapas polo Goberno. 

¿Calé a verdade? 

Agradeceríache moito que expu
xe e i to n& Mesa .de Redacción. 

tá m i ben que lle <leamos paos ó 
Vatícan cando os merece, pero non 
vaia a cr que mm caso tan impor-
tant ma e te metámo-la pata. 

Agardb as túas noticias. Unha 
, forte aperta, 

Valentín Arias. 

* Valentín refírese ó número 
453 que, por erro, leva o nº 452. 

Resposta .da Me.sa 
de Redacción 

Valentín Arias é non só un amigo 
de Irimia senón, ademais, o Tespon
sable da Asociación para· a provincia 
de Lugo. A úa carta resulta positiva 
porque no fomece unha ocasión non 
ó para aclara-la cousas, senón para' 

poñer n dúbida a no a obxectivida-

de, que pode ser ~nfluenciada por 
prexuízo~. Con todo, no editorial 
matizamos que "Roma, obxec.tiva
mente -supoñemos que outra será a 
súa intención-, cadra do lado do,s 

: · capitalistas mexicanos. Tamén dos 
integristas franceses". Matiz este que 
nos parece importante non esquecer, 
porque non xulgamos de intencións,é 
senón de comporta~entos tales coma 
aparecen. 

Prexuízos, ter témolos. Scibemos 
positivamente -é vox populi- que a 
Roma non lle fai gracia ningunha a 
teoloxfa da liberación, da que é 
seguidor Samuel Ruíz. Tamén 
ternos constancia de que o actual 
Papa lle reijeu ó crego Ernesto Car
denal por ser ministro de Cultura 
riun país pobre· gobernado · polos · 
sandinistas. O seu irmán, Fernando 
Cardenal, ministro de Educación, 
~oi obrigado a deixa-la Compañía 
de Xesús pr:eci.samente no momento 
en que el sentía máis · próxima a 
compafia do profeta de Naz~ré. 

Chove sobre mol~ado, po~que .o 
sacerdote salesiano Jean-Bertrand 
Aristide foi obrigad9 a deixa-la súa 
congregación porque foi aclamado 
polos pobres de Haití, e isto forma 

~ . 
parte do talante vaticano e do actual 
Papa, que tardou dous anos en refe
rirse ó martirio de monseñor' Ós~ar 
Romero, mehtres que, polo mesmo 
tempo, facía proclamas favorables a' 

_ certos cregos polacos, coma o reve
rendo Popieluzki, que foi inxusta
mente martirizado por meter.se en 
política de <lereitas dende o púlpito. 

O Papa non só fai política -é 
xefe dun Estado-, senón que ten un 
servicio diplomático por todo o 
mundo. Moitos, moitísimos exem
plos pod.íamos aducir de casos nos 
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que se inclín.a a favor dun típo 
determinado de cristián mentres 
marxina outros,. Valla coma exem-

. plo a promoción do bispo antisandi
-mista Miguel Obando a cardenal no 

• intre . ~o que o sandinismo era ataca-: 
do por Estados Unidos. E non fale
rnos de tantos bispos marxinados. 
polas súas implicacións na libera
ción dos opri}IlÍdos. 

Pero aterremos_ no caso do bispo 
de Chiapas. Sempre tivemos por certo 
dúas cousas: ·a primeira, que monse
ñor Samuel Ruíz tiña un vello conten
cioso coa Curia Romana, e a segunpa, 
que ,neste momento en que está sendo 
candidato á Premio Nobel da Paz ~ 
cun apoio internacional que medra día 
a día -porque ninguén dubida da xus
.tiza da causa dos indios-, o Vaticano 
non se atrevería a d~ un paso que · 
estaba decidido hm anos. 

A carta de . Valentín fíxono ·s 
reflexionar e dubidar das nosas 
seguranz~s. Polo tanto, acudimos a 
informes níáis frescos e telefonamos 
a Ma~rid a dúas persoas que ternos 
por ben informadas sobre o Terceiro 
Mundo e, en particular, sobre ateo
loxía da Liberación. 

A primeira persoa, o coñecido 
teólogo moralist.a Benjc:i.niín Forca
no, da revist~ .Éxodo; opina que 
Roma neste momento, aínda man
tendo. as reservas sobre don Samuel, 
non se atreve a dar un paso que xa 
tiña decidido hai anos. Polo demais 
-engadimos nosoutros-, existe un · 
precedente: o .caso de · monseñor 
Gaillot, bispo de Évreux, recente
mente removido da diócese, estou
poulle' ó Vaticano nas mans, como 
xa ternos informado aquí. Hai días 
unha ~omisión de bispos franceses 
foi a dialogar a Roma e, Qespois de 



moitos anos de que o bispo ago~a 
deposto o solicitase, o mesmo Papa 
está disposto a recibir ~ J acque~ 
Gaillot,· se·n que previamente lle 
esixa ningunha ·pública retractación, 
o que se considera un triunfo .da 
masiva protesta dos católicos conci
liares contra os integiistas. ' 

A segunda persoa coa que fala
mos foi Carmel o García; director, do 
IEPALA (Instituto de Estudios Polí
ticos para América Latina e África), 
quen, cadrando conforme coa opi
njón de Forcanci e a nosa, matiza 
con esta análise: recentemente don 
Samuel foi a Roma ·dúas veces: 
unha en abriga visita Ad limina e · 

_ outra para conversar co carden.al 
Ratzinger e, contra o que esperaba, 
atopou un Papa cordial. 

formación intelectual que lle dá poder 
de-explicació~ e, o-que i:esulta máÍs 
significativo, goza dunha enorme 
forza moral, tanta que os bispos mexi
canos, aínda discrepando dos seus 
métodos, xa empezah a admirar a ~úa 
entrega ós pobres ou ós indios, que 
vén sendo o -mesmo. Ademais ten 

_ unha diócese moi estructurada, con 
relixiosos moi preparados e admira
dos no seu labor non .só · pastoral, 
s~nón tamén profano de promoción 
do pob~. humilde. Parece difícil poder 
botar por terra todo isto. 

Cando hai dous -arios se quixo 
botalo fóra da diócese, a presi6n 
internacional -da que formou parte 
o IEP ALA-, foi treme_rida e· paro u a 
decisión r_omana. Hoxe, · coa súa 
candidatura ó premio Nobel da Paz, 

Carmelo esiá convencido de que é as cousas están máis ó seu favor, 
moi difícil pillar a don S~uel en nin- porque ademais resulta ser un 
gún renuncio, porque ten unha sólida,. - Home de· Paz tan aprecidado que qta 

o mesmo Goberno mexicano lle 
outorga protección oficial porq~e 
está ameazado polos . terratenentes, 
que _mesmo instalan letreiros de SE 
BUSCA, nas rúas. · 

Benjamín Forcado envíanos un 
documento da axencia internacional 
de información relixiosa ADISTA, 
que incluiremos nas páxinas centrais 
do próximo . número. A partir desta 
nosa resposta e do referido informe, 
que cadaquén se forme o propio cri
terio. Nosoutros seguimos pensando 
que don Samuel 'non goza do entu
siasmo de Roma e sobre el o Papa 
nada dixo oficialmente: soamente o 
xórnal oficioso, pero nori oficial, o 
Osservatore Romano. Curioso pro
cedemento curial de afronta-lo pro
·blema evanxélico da verdade que 
nos fará libres. 

Que o lector aprace o seu xuízo 
definitivo ata o próximo número? 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Ditos da auga (16) 
Auga:· dos meus olios 

A auga é un elemento tan importante 
no corpo humano que entre o 50% de 
auga que teñen os nosos ósos e o 90% 
que, polo .menos, ten o sangue, resulta 
se-lo forma nte m aiori tar io do no so 
corpo . A maior parte do noso corpo é 
auga. Non é estraño, polo tanto, que xa 
os antigos cifrasen a orixe da vida en tres 
elementos: auga, terra e aire e. represen
taban no trisquel esta trindade divina ·orÍ
xinal, que outros elevaron a catro el~
mentos (auga, terra, aire e lun:ie), e así 
nacen a esvástica, símbolo prehistórico 

· dis pers~ por toda Europa, do que se · 
apropiaron os naz:is pero qu.e orixinal
mente nada ten que ver coeles. 

Por iso é normal que ás veces a auga 
que nos forma asome polos ollos canelo 
choramos. ' A auga dos ollos é un dos 
nomes das bágoas. 

Agora que eu me vou: 

desta .terra para outra, 

oa auga dos meus ollos 

/avarq-la túa roupa. 

Adiós, que te me vas 

desta terra para outra; 

·oa auga dos meus olios 

lavara-la túa roupa. 

Por iso se di Encherse os olios de 
auga por "chorar, sentir pena", como di 
a cantiga: 

Cada vez· que considero 

que de ti me hei de apartar 

"é'f!chen.seme os olios de auga 

i o corazón, de pesar. 

Cada vez que penso o lonxe 

que estou da terriñá miña, 

qs ollas se me enchen 

~e auga i o corazón de agonía, 

Chorar .como unha fonte é "chorar 

desconsoladamente e con grande aflic
ción", A forma plural é Chorar coma 
fon tes. 

Pontevedra non ten auga; 

· se n 'a ten,. eu lla darei: 

coas bagoiñas dos meus ollas 

Pontevedra regarei. 

Lubeiriña non ten auga; 

se noa ten, eu lla darei: 

coas bágoa~ ·de istes meus ollos 
' 1 

tod'as terras regarei. · 

Recíprocamente, as bágoas dos ollos 
son metáfora da humidad_~ ambiental, 
como tal, a das pedras antes dunha tem
pada de chuvia. As.í di o refrán: Cando 

as pedras do Xalo choran, augá ventan . . 

Monseñor Setién, bispo de .San Sebastián é un home cerebral, 
flegmático, dunha sólida formación eclesiástica. 
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Nacionalista vasco, leva anos denunciando. a violencia de 
ET A, pero ó mesmo tempo, pregoando a necesidade do diálógo 
político. 

A dereita leva anos tratando dy o acusar e desprestixiar. Parto 
de calar,. agota deu en explicarse, e estao a facer con moito xeito'. 
Convence. A nosa noraboa. 

A Igrexa vasca está, dende hai moitos anos, bastante vence- · 
llada ó pobo. Isto explica que, ·a pesar de seren de maioritaria
mente de dereitas, certos cregos vascos sufrisyn .persecución 
durante o franqul.smo por ser nacionalistas. Uns 16 curas vasco~ 
foron executados e aproximadamente 500, exiliados. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Trax.icómico espectáculo 
no curra! do Parlamento 
. que pot cómic9 dá risa . 

por ~áxico, descontento. 

2. No político poleiro 
da cacarexante España 
case todos a_ insultarsé, 

todos son a se dar cafia. 

3. Coma un galo desplumado 
o dobre ministro fala: 

don Belloc sábevos moito: 
moito más é o que cala. 

4. Coma unha galiña chóca 
. a dereita.cacarexa ' . non por teren moi bo~ óvos 
. senón por culpa da envexa. 

5. Pitos cairos sen ter caste 
dinlle ó Estado-nación 

que eies son de boa raza, 
· qu~ eles queren ser capón. , 

6. Mais non deixa de dar medo, 
hei dicilo chan e liso: 

o ~eñor Álvarez Case.os 
de hiena ten o sorriso. 

7. E ·ese pÓlo que é Aznar 
con cara de funerario 

que enterrase a democracia 
non sería extraordinario. 

8. Pola esquerda don Anguita 
dáse toda a importancia: 

non lle falta .a razón 
máis sóbrallit arrogancia. 

9. Ademais é preocupante 
e· anuncia urlha desfeita· 

qµe o discurso comunista 
favorez.a _á .dereita. 

10. Don Felipe mentres tanto 
do ~acatún bo amigo, 
no medio da treboada 

non se ininuta e di: "Eu sigo". 

11 . Os vascos algo distantes 
e os c~taláns de comparsa 

fan o xogo que lles cómpre 
er admiten que siga a farsa. · 

12. Xa se e_rguen os xuíces 
e o dic.tame dá arreguizo: . 

esta nova democracia" 
' está perdendo ~ xuízo. 

, 13. E o poder xudicial 
anda fac.endo o posible 

pra convencemos a todos 
de que é neutral e i.nf alíble. 

14. Menos inai .que Europa e OTAN 
. queren países estables: 

difícil que nos cuarteis 
haxa ruído de . sa~re~ . 




