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O compromiso gai

Daniel López Mlllñoz '

Cando hai algúns meses Xoán Paulo 11 entoaba,
unha vez máis, a doutrinaria cantarela da descualificación da homosexualidade, quixo iniciarse ·en Galicia un
movemento de sinaturas de ·xente gai que renunciase
á súa inscrición na lgrexa católica.· O presidente da
c 'o nferencia episcopal, Elías Yanes, volveu hai uns
días a repetir, mimeticamente, o consabido salmo pehi44
tencial anti-gai.
Daquela botabamos en falta a .v alentía dalgúns
cristiáns que acometesen o evanxélico labor de da-la
cara polos marxinados e hoxe gozámonos de que un
grupo de Lugo principie, dende o ámbito cristián, a rei- ··
vindicación dos dereitos dos gqis a ocuparen un posto
dentro da comunidade eclesial. A nosa sección de Cartas dá conta e información deste venturoso feíto.
No número 431 da nosa reyista hai exactamente , ·
un ·ano -abril de 1994- escribíamos .un editorial sobre
A condición homotrópica · e dedicabámo-las páxinas
centrais a µnha reportaxe que se titulaba: ¿.Está Deus
contra os homosexuais? Desmontadas tódalas p.ezas
bíblicas que parecían dar soporte á discriminación
desta variante da condición sexual humana,' ·só quedaba o argumento da leí natural, como reflicte no
comportamento animal.
Pero os etólogos demostraron que a homosexualidade tamén é frecuente nos anim~is non racionais. Agora
don Elías fai concesións: pódese te-la condición ·homotrópica, pero non exercela. Parece unha inhumana burla
que se recoñeza o fundamental ou as premisas e logo se ·
negue a lóxica conclusión, abrigando á abstinenda .
sexual a persoas que non fixeron voto de castidade e
que deberían ~er xulgadas, coma todo fiel cristián, pola
práctica do amor, non pblo modo de exerceren o sexo.
Hai un ano chegounos un impresionant~ libro de
John Boswell, profesor de Historia Medieval en Vale,
Estados Unidos, que consta de 600-documentadas páxinas: Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad
(Muchnik editores). Se aínda nos cabe espacio na cabeza e non a ocupan enteira os prexuízos, sería bo meter
nela estes novos datos dunha historia ignorada . a
pesar diso -!ou por iso¡- atrevidamente set:ltenciada.
En efecfo, ademáis de amasarnos que a historia da
homosexualidade é todo menos un rechazo absoluto
deste fenómeno nas diversas culturas ~entre elas a
grega e maila romana-, o autor demostra que ata o
século XII a lgrexa foi moi tolerante e comprensiva coa
actitude gai, da que participaron teólogos ·e xerarcas
sen maiores espasmos de culpabilidade. ·
Todo un irónico humor feíto de chistes que ridiculizan a homosexualidade -e dos que somos todos cómplices-, indica que o fenómeno homotrópico foi pervertido na nosa cultura e tamén na linguaxe. Non é estraño
que, perante tantas denominacións pexqrativas, se vaia
impoñendo a palabra gai. Aínda que non é clara a orixe
deste vocábulo, vai gañando terreo c9ma o menos
afectado por prexuízos e o preferido pola xente gai. ·

e,
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O real e o irreal
Na sociedade do espectáe apaga-lo aparello que nos .fai
viaxa! por aquelas distancias
culo seica debemos vivir das
experiencias de outros. Así
mentres pensa e imaxina por
estamos distraídos, somos connós, para que non teñamos que
fiados, acougadiños e amestraesforzarnos en vivir.
E canelo apagamos, quedados. Canto máis tempo gastamos sós. E o silern;:io pode
mos na televisión e outros ch,amados medios de comunicafacerse tremendo, para algúns
·ción,' menos enteira chega a
insoportable. E quedamos coa
se-la nosa vida, de menos
nosa xente, ¡que horror!, xente
comuni'cación real, persoal,
real e concreta, ¡que marabilla!,
concreta e humanizada goza- . xente que súa, sente, goza, brjnmos.
ca, barulla, traballa, confía,
Poden, por exe.mplo, che-·
ama, deprímese e espera algo
gar a convencernos de que o _de nós. E quedamos ~oa casa e
máis reaLdas nasas vidas é
co barrio, con ese xardín, coa
unha voda real que se celebra a
primavera que.estoupa, con ese
mil quilómetros de distancia
edificio que atenta contra tódaxeográfica, a cen millóri.s de ·las harmonías, coa zona verde
que nos ripan;m e aquel vertedistancia econórriica e a unha
abrumadora· e insuperable disdeiro que ninguén controla, co
tanda social. E hai quen chora · veciño compañeiro e aquel
e chora, invadido ou inundada
outro revirado. E quedamos cos '
por sentimentos inducidos e
amigos, coa comunidade que
ben planificados desde o centro
irnos facendo, coa troul~. cos
emisor.
pequenos fracasos e éxitos na
Pero de momento, gracias
organización, e na xastiza, e na
a Deus, o irreal non substitúe . µosa particular loita contra a
·. todo o real, nin sequera cando o ·. corrupción e o abuso,' e no
irreal é un real acontecemento,
reparto do noso pan de cada
é dicii, un monárquico evento.
día.
Pode ser que rematada a ceriA realidade non é perfecta.
monia, empece a telenovela,
Non é unha irreal voda real.
Pero fainos humanos e mellaque despois veña o ·espectáculo
res, depúranos, púlenos, fainos
das noticias . tan distantes coma
madurecer. E sobre todo pertruculentas e m~is tarde a ·gran
mítenos· imaxinar creativa e
estafa da realidade irreal: o rea_lity show.
libremente o mundo futuro ·e
posible. Imaxinalo de tal forma
_ E así de espectáculo en
que non vivamos nunha ilusión
espectáculo. Pero de moqi~nto,
só de momento, aínda hai insfóra da realidade, serrón ilusio.tan tes críticos nos que rios
nadamente ben dentro do
ternos que desconectar do irreal
mundo real.

.•

~k

FEITOEN.
PAPEL RECICLADO

EDITA: Empresa periodísticQ A IRIMIA.
DIRECTORA: Carmen Puente Fernández, 15705 C/ Pombal, 30 (Santiago) Telf.: 585330.
ME;SA DE REDACCIÓN: Daniel López Muñoz, Xosé Chao Rego, Carmela Capeáns
Leis,· Mariano Guizán Sánchez, Ludano Pena Andrade, Manolo Regal Ledo, Beatriz
García Turnes, Manoli Paz Baña, Pedro Pedrouzo Devesa, Carme Fernández García.
· COLABORADORES: Victorino Pérez Prieto, Xosé 'A. Miguélez, Alfonso Slanco Torra. do, Xosé Lois Vilar, Marta Sopeña, Gum.ersinpo Campaña, Tereixa Ledo, Colectivo "A
Rella" (Antonio Fdez. ·Oca, Eliseo Miguélez, Constantino Mariño, Tonecho Meii<ide
Fdez.) Juan Antonio Pinto Antón, Francisco Carballo, Tintxu, Miguel Anxo Araújo,
Xavier, R. Madriñán, Lois Ferradas, Madó Domínguez, Xesús Ferro Ruibal, Moisés
•
Lozano Paz, Clodio González Pérez, Mando R. Bermejo.
1
SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN: Apdo. 980 - Santiago de Composte la.
Telf.: 981 - 59 01 42 (De 3 a 5). Subscrición Ordinaria: 2.000 pts. Real: 3.000 pts. De
.
Apoio: 5.000 pts.
CONTA: Caixa Galicia, CC/2091-0349-45-3040005822 ·- Urbana nQ 8 - Santiago
Caixa Postal CC/1302-6000-83-0017905488
DEPÓSITO LEGAL: C-1417-81
IMP~IME: Imprenta Minerva

BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

Mortos, ¡)ero vivos...
TU~HO (fillo ): Papá, ¿de quén é esa
foto?
MAR~ELO

(pai): Dun cura.

curas, non son admirables polo que
escriben, serión polo que viven. E este
.h ome viviu como un machote. .
.

TUCHO: Coma o Moncho, logo.
MA~CELO: Pois si, señor, algo seme.
llante.
Xa' s~bes que os obreiros do
. MARCELO: E logo, ¿cal é a pinta dos
·campo
en Andalucía andan moi mal.
curas?' ¿ben traxeados, de .escuro, con Pois este cura fíxose un obreiro máis
ese chisme branco no pescozo? .
e~tre os obreiros, traballaba como eles,
TU CHO: N~n, xa sei, .pero ...
vivía coma eles, ía ás vendimas a Frán:M:ARCELO: Pois éche a foto dun
cia canda eles .. . Organizou ós obreiros
cura, e dun cura ben cura. Éche un C\lra
nun sindicato, aiümounos moito, deuandaluz, que se chamaba Diam8:ntino. . lles alento e espera.riza.
M~rreu hai poucas semanas.
TUCHO: ¿E un cura pode facer todo
iso? ·
TUCHO: .lÉ como tes ti a foto del
aquí?
MARC~LO: .¿E quen lle pri,va? Claro. que pode. Con todo iso, que era a vida
. da xente, ensiriáballe-s a coñecer e a
amar a peus; e el mesmo demostraba
; que estaba namorado d~ Deus e do seu
pobo.
TUCHO: ¿Dun cura? P_oiS non . ten
pinta de cura.

Paixón de Deus· e da
xente
Domingo de Ramos
Le 22,14- - 23,56 - 9 de abril
- Na Semana S~ta lembrámo-la
paixón de Xes.ús por nós; é dicir, o
amor apaixonado que moveu toda a
s"Óa vida e en especial os momentos
definitivos do seu p~endemento, xuízo,
tortura e axusticiamento.
- _Non podemos ollar e contempla-la paixón de Xesús, sen ollar e
contemplar, ó mesmo tempo, a paixón
de tantos inocentes que hoxe sofren,
no primeiro e no terceiro mundo.
- Cada petsonaxe dos que aparecen no Evanxeo da paixón representa
. unha.s actitudes que posiblemente
todos vexamos rias nosas vidas e nos
nosos ambientes. Meditar nestas actitudes con vontade de cambio pode ser
un bo exercicio de Semana Santa.

,Con Xesús resucitado
Domingo de Pascua
Xn 20,1-9 - 16 de abril
Que a túa luz me ilwnine
neste día de ledos luceríos,
Xe~ús ami.go.
Que a túa paz me protexa
neste día de fonda reconciliación,
Xesús amigo.

MARCELO: ¿Paréceche raro?

Que a túa alegría me envolva
neste día de claras restitucións,
Xesús ~go.

TUCHO: Parece. Xa o ano pasado
andabas tamén coa foto doutro cura, o
Mópcho aquel, . qu~ tamén morrera e '"'
escribira un libro cando e~taba para
morrer, e agora coa <leste. Parece que
lle. tes moita fe ós curas, /¿ou é que che
gusta velos mortos?
'
.MARCELO: Non, non é que lles teña
fe ós cura~, que os curas son como os
demáis cristiáns, pero o outro día no
grupo estivemos falando <leste home, e
quedei moi ímpresionado do que alf del
se dixo e comentou.
TUCHO: ¡Non escribiría tcµnén algún
libro!
MÁRCELO: Non, as p_e rsoas, os

'·

Que a túa xustiza me acompañe
neste día de radical igualdade,
Xesús amigo.

TUCHO: ¿E de que morreu?, ¿matáro·no?"
MARCELO: ¡Non, ho!; morreu de
cancro·. Aínda era novo. Poi unha lástim~. ¡Se víse-la -man de xente do pobo
que foi ó seu enterro ! ¡Dá gusto ver
persoas <leste tipo! Cando os curas son
así, moito ánimo collen os pobres, moi
honrado é Deus.

Qüe o teu vigor me conduza
neste día de .esperada irII\andade,
Xesús amigo.
Que a túa esperanza me alente
neste día de abraiante victoria,
Xesús amigo.
Que a túa vida me resucite
neste día de vida desbordante,
Xesús amigo.

A PENEIRA

Alfonso·Blanco Torrado

A XII SEMA.:
NA GAL:EGA
----------·¡
. DE
FILO- ·
·. Il1
SOFÍA
ten
¡
lugar
en
Ponte.f
¡
¡
v edra os días
¡
dezasete ó vin1·
teún de abril-,
l
centrada na
reflexión sobre
¡\S NIÑADAS AGUILUCHOS veñen despóis da celebración
a sexualidade:
da Pascua Misioneira que ten lugar en Santiago os días trece ó
o rol masculino
dézaseis <leste mes, van destinadas a mozos e mozas de nove a
e o femenino.
trece anos: en Vigo (Colexio de Caixa-San Roque. Tf. 414311),
A escrita, a
o trinta de abril e o mesmo día yn Ourense (Salesianos. Tf.
imaxe
das
370537) e ó sábado seguinte en Lugo (Colexio das Xosefinas.
mulleres, o seu
· Tf. 221501) ... Estas xuntanzas están organizadas polos Combo- papel en Galicia, so.n outros ·dos temas a analizar neste encontro ·
nianos de Santiago
(Tf. 580652).
da Aula Castelao de Filosofía.
l
i

.

.

TEMPO PARA DESFRUTA-LA
O IV CONGRESO DE LUDOMÚSICÁ a Se~ana Santa e a Pascua,
TECAS ten lugar en Vigo do
por iso irnos h9xe loa-la carrei_ra de
cinco ó sete <leste mes. CómRoxelio Groba, o músico-pedagogo de
pre salienta-la importancia
Ponteareas, que ten obras abondosas
dos xogos no desenvolvemento das persoas e refugar . para escoitai ne~t~s días: as sinfop.ías
"Lúdica'~ "Bucólica", "Galicia Épica",
todo o que sexa consumismo.
"Máxicá", etc. concertos para violín, .
e manipulación dos xogtietes
piano, frauta ... Máis de cen títulos
por razóns sexistas ou agresicor~is,
cunha· Misa Galega que se
vas. Os nenos adican caqa volta
estreou
no
Xacobeo sendo un gran virmenos tempo a .xogar espontaneatuoso
no
xénero
de cámara.
·
'
mente, marcados por ludopatías.

¿ACABAS DE RECIBIR DOUS
EXEMPLARES DE IRIMIA?
.
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Non te sorprendas. Es un dos afortunados ou afortunadas do naso ...
sorteo especial Difusión~95."

¿QÚe facer con ese exemplar de máis?
Pásallo a ese. veciño, a aquela amiga, a ese grupo, a estoutro compañeiro, ó rapaz da esquina, á colega dé semp-re, . ó teu ex-profesór, ~ aquel·
co que falaches d_
estes temas, á que se senta a carón, a ~se _ co que tes
confianza ... , e farás moito ben .~
Ánimo e graci~s.

O CINE ESTÁ DE LOITÓ coa
morte do director Chano Piñeiro, o
primeiro en desenvolver a sétima arte
dende prnsupostos galegos e con personaxes do país. Con só cotenta anos
deixounos unha fermosa. obra cargada
de tenrura e 'que nos fai seguir soñando~· Primeiro foi Mamasunción en mil
novecentos oitenta ·e catro, despóis
viñeron Esperanzq, Sempre Xonxa,
. Camiño de Estrelas, . Galicia ... A
estrela de Chano alumea con' toda
forza ·nesa noite luminosa ·que el nos
debuxou coa súa cái:nara.

MARROCOS
pode se.:.lá segunda etapa ·de conflictos pesqueiros
onde pescan setecentos barcos pescada, camaróns,
etc. Menires tanto
os conxeladores
'
do . fletán seguen acosados por Canadá. A Unidade Europea
s~gue a desface-lo tecido económic;:o de Galicia, xa que non ·
tOm<:t en serio as 'nosas reivindicacións, e iso que SÓmÓ-la pri- ·
meira potencia pesqueira da UE, con mái's de dez mil barcos e
cunha carga de ·cincocentas· mil to~eladas, a metade ?e todo o
Estado. Hoxe a pesca einprega a cuarta parte dos traballadores
galegos.
·
.

A CORUÑA quere volver ós tranvías, polo
menos polo Paseo Marítimo ... Aquel fransporte
que vestiu a cidade tanto
anos, mesmo chegando
ata Carballo nunha das
liñas máis longas do
mund ... É un transporte
menos contaminante,
aínda que supoña l,m atranco nas rúas se hon hai espt:icio abondo. Tamén está a. punto de inaugurarse a "Casa do Home" ou
Domus, que é un mus~o interactivo de divulgación científica...
Outra torre que xa se debuxa· no "ceo da cidade é a ~'Torre do
Porto" ..-·. Hai uns anos erguéronse mastodontes éoma os edificios Trébol e Hercón que viñeron a afea-lo ceo da "Cidade do
. Cristal".

A FLOR DA PASIONARIA fainos lembralo comezo dá Primavera, esta flor tarnén chamada "Passiflora", e
que conta no mund·o
con catrocentas especies, o que nos tala ás
claras da riqueza da
natureza. A fermosa
coroa de filamento .fai- .
nos lembr~-la Paixón de
,
Xesús, o mesmo , o
cinco estarnbres serían .os látigos e os tres estigmas os cravos ...
~índa que se dá nalgunha c~marca do país, é moi frecuente en
rexións tropicais.

SUDÁN: UN POBO .
A SEMANA SANTA
axuda· a coñecer mellor o
CRUCIFICADO. A
noso país, mesmo a súa arte
guei::ra que sofre este
sobre estos · misterios que
país, envolto na violencia dende mil nove- .
agora celebramos. Hoxe
ilustramos 'e sta chamada a
centos oi~enta e nove, .
estudia-la· nosa arte con este
non par~ce preocupar
Calvario que foi .do mosteiro
a ninguén. Máis dun
millón de mortos e
· .de San Antoíño de Toqµes A Capela- Melide, de finai
cinco millóns a piques
do século XII, e no que apade morrer de fame e
rece Cristo ante a Virxe e
sede. Millóns de cidaSan Xoán, ó fondo o sol e a
dáns foron desprazados e outros tiveron que.escapar. A imposisobre_a silueta de ~eru
lúa
ción a toda custa dunhas prácticas relixiosas e políticas · está
salén
e que podemos ver no
rematando con todos aqueles que 'supoñan unha dÍferencia co~ ·
Museo Arqueoló?co de San
. represores: torturas, asasinatos, violacións de tódolos dereitos ·
. Antón na Coruña.
do home ...
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POLÍTICA

O futuro .da pesca ·

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

*

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

*

o ·cASTRO DE SAMOEDO
15168 Sada (A Coruña)
leléf.: 981 - 62 .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

*

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

*

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

*

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

Zurbano, 46
2801 O MA.DRID
Teléf.: 91 - 310 48 30
Habana,20
32003 OURENSE
Teléf.: · 9f38 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28
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. O conflicto pesqueiro no cala- .
doiro do fletán pode servir para.
facer un balance da actualidade e
futuro da pesca. Nos últimos decenios cambiou moit~ o panorama:
Por Tintxu
os diferentes países tenden ~ valo- .
ra-los recursos pesqueiros próximos ás súas costas (que.
agora chegan ás 200 millas, pero algúns queren estender
moito máis) e nos caladoiros mái~ remotos hai organizacións intemaciornüs .que regulan e controlan os ·recursos
exist~ntes.

O consumo de peixe está moito ·por riba da ,. media
mundial e europea. E os dous tercios deses alim~ntos
pr9ceden de augas intemacionais ou doutros países moi
vari~dos. Por iso a alternativa de .futuro pasa pola ·conservación dos recursos, nunha dobre vai;-iante: ptomove-los
cultivos mariños nas zonas máis próximas á costa ·(as
rías galegas .son 'unha boa basé para iso) mentres nas
augas intemacionais cómpre .facer unha ·política de ap·roveitaménto intelixente dos recursos, de. xeito que unha
encheJ1.ta inmediata non provoque a fame no futuro. ·

~

Desgraciadamente no conflicto ac.tual non se ve unha
clara opción.por esta vía. A NAFO (sigla que representa
unha· org~nización de países que pescan no Atlántico
norte) serve máis que nada de cóartadc,t para os interese's
inmediatos de Canadá. Non hai datos fiables sobre os
· recursos existentes na zqna e, se foi precisamente nas
a~gas canadianas inmediatas a este caladoiro onde máis
se notou a e,scaseza do fletán: · non. é Canadá q~én de
erguer unha bandeira de defensa duns-recursos escasos.
•1

-

Pero a· Unión Europea.tamén vive de costas a .esta _.•
~ituación. Para o seu conxunto á pesca representa moi
pouco e para algúns, coma os britáillcos, o seu desexo
de non deixar que os' nosos barcos faenen 'nas súas augas
failles entender ou des.culpar que o Canadá queira ·desterrar o máis kmxe pos.ible os pesqueiros galegos e portu.gueses. Por iso fan moito dano os argumentos ecoloxistas, · anque non estean plenamente xustificados. Cómpre
recordar qu'e nun 'pasado pouco lonxano os pesqueiros,
,tamén os galegos, tiñan sona de . depredadore~ dos
mares.
Por todo iso vai ser difícil que a Uhiórt Europea se
molle na defensa-do dereito de todos a pes.car ·en augas,
internacionais e se enfronte a países coma Canadá,
Noruega ou outros tentádos de amplia-la -súa zona de
pesca máis aló das 200 millas. O paso seguinte sería a
··negociación dunha política pesquefra responsable, .ei).
canto ó total de capturas admisibles, ó rep~o por países,
á conservación dos recursos pára ó futuro.

INTERNACIONAL

Desenvolvemento e probeza
pasado 6 de marzo · comezou en
Copenhague o Cumio Mundial
sobre o Desenvolvemento Social,
coa participación de 185 países. O propósito
deste cumio era ambicioso: "elimina-la
- pobreza, loitar contra a desintegración social
e fomenta-lo emprego". A ONU, que convocou a conferencia, entende que estes son os
desafíos para a humanidade, unha vez rematada a "guerra fría". O problema é o da distribución dos recursos económicos necesarios para
mellora-las precarias condicióris de vida, que
cando menos afectan a dous mil millóns de
persoas.

"civilización da copa de champán", composta
por un 20% da poboación mundial, que controla ó 80% restante, sumido na pobreza. Do
mesmo xeito acusaron de falta de trarlsparencia ó Banco Mundial e ó Fondo Monetario
In~emacional, pedindo que ambos sexan integrados nas Nacións Unidas (ONU).

º

A nova pobreza

-------,.....

Coincidimos coa análise que fai Cario ·
Pelanda (País, 16-3-95), ó distinguir tres fontes priricipais de pobreza:
1ª) O risco dunha nova pobreza en
Occidente: en canto que a economía medra,
pero existen ricos, que se faQ cada vez máis
ricos, e 'pobres cada vez máis pobres. O capi.talismo e a riqueza tenden a polarizarse e a
dividir en dúas as sociedades: a dos ricos e a
dos pobres. ~xisten distintas causas que
explican esta situación: salarios máis baixos,
que ofrecen os países emerxentes, arrepañan. · do o traballo ós maís desenvoltos, as máquinas que substitúen. a man de obra humana, a
necesidade de reduci-lo endébedamento dos
Estados, a tendencia descendente da industria
e da agricultura. Se todo segue. ó ritmo actual,
cerca dun 40% dos europeos podería estar
.subempregada ou dese~pre~ada nos próxi·mos quince anos.
2ª) O risco de i~estabilidade nos países
"emerxentes": en canto que existan países
.coma China, India, Chile, Arxentina, México ... , en vías de desenvolvelile~to, que ofrecen unha certa cualidade productiva e baixos
custos laborais. A propia velocidade desta
nova industrialización crea un profundo desequilibrio social, tal coma no caso chinés, en
canto que 500 millóns de campesiños están
sumidos no vello sistema de supervivencia
rural. Vexámo-lo caso recente da economía
mexicana, coma unha consecuencia <leste
desequilibrio económico.
3ª) A pobreza estructural da África
negra, parte dos países islámicos e algunhas
zonas de Asia e América latina, que perma.necen no subdesenvolvemento absoluto, en
canto que nos seus territorios non existían
nin existen os requisitos. mínimos para atraer
ós circuítos de capital internacional ou para
crea-lo seu propio.

Polo tanto, no noso Planeta está nacendo
unha nova pobreza e persisti.ndo a ~tiga.

-----¿Existen alternativas?

A situación do mundo é contradictoria e
paradoxal. Parece como se estivesemos desgarrados por dous proxectos incompatibles.
Os gastos militares dispáranse, mesmo nos
No cumio de Copenhague, a ONU ofrepaíses máis pobres. O afán de poder, o fanaceu os seguintes datos dramáticos: "Durante o
tismo, a discriminación, a crueldade, a cobitempo que dura o Cumio (seis días) haberá no
za contaminan o Planeta enteiro como se
mundo 425.000 persoas máis yiv.ii.ndo na
fose unha enfermidade mortal. A nova ecocadea da pobreza". A este preocupante dato
súmanse outros tales coma: 1.300 millóns de
nomía· aumentará a separación entre ricos e
persoas viven con 130 pesetas diarias; 14
pobres. Por unha banda parece esta-la estamillóns de nenos morren cada ano, a causa de
tística e por outra a bioloxía. Máis que
enfermidades evÚables. Na Áfnca subsaharianunca se fan necesarias non só a pacificana a esperanza de vida acada a penas 50 anos,
ción universal, senón tamén a privada, a
mentres que en Xapón, a media é de 80. Máis
solidariedade, a xustiza, a fidelidade ós pacde 1.500 millóns de persoas carecen de auga
tos e acordos ... Manteñámo-la esperanza na
potable non contaminada e de condicións adesempre sorprendente condición humana e
cuadas de hixiene. O 70% da poboación, que
fagamos nosos os dez compromisos dos 185
vive na pobreza, son mulleres, seguidas das
Xefes de Estado e de Goberno, .que participersoas vellas. A pobreza non coñece frontei~
paron no Cumio:
ras e en Estados Unidos e en Europa occiden- _
. crear un marco xeral que favoreza o
tal un 15% da poboación vive por debaixo do
desenvolvemento social.
limiar da pobreza.
. erradica-la pobreza no mundo, a través
de actuacións, no plano nacional e da cooperación internacional.
. promove-lo pleno emprego coma prioridade básica das políticas económicas e
sociais.
. promove-la integración social mediante
a construcción de sociedades baseadas no respecto a tódolos dereitos humanos .
. recoñec'e-lo papel fundamental da educación e da formación no desenvolvemento
social.
. promove-lo pleno respecto da dignidade
humana e da igualdade entre mulleres e
homes.
. acelera-lo desenvolvemento económico,
social e dos recursos humanos de África e dos
O foro alternativo
países menos desenvoltos.
. garantir que os programas de axuste
estructural inclúan obxectivos de desenvolveAs Organizacións Non Gubemamentais
mento social, para acada-los obxectivos do
(ONGS) de todo o mundo crearon o seu proCumio.
pio escenario na antiga base da mariña, o Hol. fortalece-lo marco da cooperación intermen de Copenhague, desenvolvendo un foro
nacional, rexional e subrexional a través da
alternativo .ó Cumio oficial dos 185 países.
Unhas 4. lQO ONG anunciaron a súa presencia
ONU e doutras institucións.
para influír sobre os líderes mundiais na loita
contra a desigualdade social. Criticaron á
Moisés Lozano Paz

'
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REPOR'l'AXE

erante o posible desconcerto sobre as noticias que
corren estes días sobre a situac!ón do hispo de S~n ~ris
tobal de Chiapas, Samuel Ruzz, defensor dos zndws e
intermediario elixido poles Zapatistas -ó que se opoñen os
terratenentes, que intentan descualificar a don Samuel-, transmitimos un resumo do que foi emitindo a axencia internacional

P

20 de novembro de 1993

O conflicto do Vatic~
de información relixiosa Adista en tres_ fases: o 20 de novembro de 1993, o 17 de setembro de 1994 e o 4 de marza deste
ano de 1995. O resumo do texto italiano non afecta ó contido,
que se respecta ó pé da le.tra, senón que se evitan repeticións e
cuestións secundd.rias. Tamén facemos aclaracións escritas en
letra cursiva entre corchetes.

por 5 bispos mexicanos, entre
eles monseñor' Ruíz García e no
que a NAFTA é rexeitada porque se basea nun modelo . economico de capitalismo totalmente neoliberal.
[Non esquezamos que a
Fronte Zapatista deuse a coñece-lo 1 de xaneiro de 1994,
exactame.nte o mesmo día en
que entraba en vigor o TLC .
(Tratado de Libre Comercio),
como 1J.OS informa Xavier . R.
. Madriñán no número 427 d~
!RIMA, páxs 1O e 11 ].

Cada día é máis ousada a
guerra do Vaticano contra os
bispos símbolo de América
Latina. Esta vez é monseñor
Samuel Ruíz García, bispo de
San Cristóbal de las Casas o
que está a caer baixo a espada
da Nova Evanxelización. Nos
ambientes de todo o mundo
nos que se traballa pola defensa dos dereitos humanos, don
Samuel é coñecido coma o
bispo dos indios porque se
converteu, de vint~ anos a O Bispo Samuel Ruíz durante as conversas de paz na catedral de San
hoxe, na voz profétic'a dos Cristóbal (1994).
descendentes dos Maias, que
con titúen a maioria_ explotada e oprimiluns 8 de novembro pasado [1993], o preAsinada polo cardeal Bemardín Ganda da poboación da diócese.
sidente da Conferencia episcopal, monsetín, prefecto da Congregación dos bispos,
O 27 do pasado outubro [ano 1993] o
ñor Adolfo ·suárez, deu lecturá a un docuchegou á nunciatura apostólica de Cidade
nunci apostólico monseñor Girolano
mento pilateSCO CO que lava as mí;UlS afirde. México unha carta· hai poucos días.
Prigione comunicou á prensa mexicana
mando que o sumo pontífice ten todo o
Destinatario e obxecto dela é monseñor
que Vaticano estaba preparando a poder de intervir nas cuestións eclesiástiSamuel Ruíz, pero el non a viu, porque a
remoción do bispo Samuel Ruíz García.
cas, cambio ou remoción de cada bispo.
· praxe quere que sexa o nuncio quen lla
Pero xa o venres precedente, o ~2 de
[A analoxía con Pilato lévanos a preentregue ó interesado e monseñor Girolaoutubro, Prigione falara da altern0;ncia
guntar 'se o Vaticano está pagando un · no Prigi'one saJ:u de México o 3 de setemnas dióceses. O 25 de outubro o nuncio
preza político para ser recoñecida a
bro e non retomará ata outubro.
convocara a monseñor Ruíz García e, tras
Santa Sé nun país que ten unha constitu¿Cal é o con ti do da carta? Dado o
de lle .notificar en seis puntos a condena
ción anticlerical, e o documento ilustra a
remitente, as posibilidades non son moida súa pastoral, pediulle que demitise
cuestión. De Jeito, xa exis-te un nuncio do
tas, e a máis probable é un acto grave: a
espontaneamente.
Papq,,l!n México e un embaixador mexicaremoción da diócese, quizais mesmo desUnha comisión de San Cristóbal de
no en Roma].
tinándoo a outra máis importante segundo
las Casas, encargada durante unha asemTodo parece suxerir que o erro no que
o principio de "promoveatur ut removeablea do clero diocesano de pedir explicacaeu -ademáis durante cerca de 20 anos-,
tur" [promovelo para retíralo].
cións a monseñor Prigione sobre os motio bispo de San Cristóbal · é o de entremeOs rumores sobre unha misiva de
vos da remoción, escoitou a resposta de
terse nos asuntos políticos do Gobemo,
Gantin dirixida a dóri Samuel principiaron
que a diócese "é moi turbulenta", e non
dada a súa loita cóbado a cóbado cos
a circular en Mé~ico a finais de agosto e
de agora senón dende hai case que 20
indios da súa diócese e m;m país coma
estendéronse coma unha mancha de aceianos, porque don Samuel Ruíz comete México no que ata 1992 lles estaba prohite, aínda que en círculos rest¡inxidos, . en
graves erros doutrinais, pastorais e de . bido ós cregos incluso votar. Ademáis, a
América Latina, nos Estados Unidos e en
gobemo que contrastan co ministerio da
noticia do próximo ariedamento de monEuropa.
Igrexa e isto ofende ó papa".
señor Ruíz foi dada polo nuncio o día
A única preocupación é a de impedir
anterior a que fose presentado en W asque a remoción se poida levar a cabo,
hington, o 28 de outubro, un documento
"Sub Pontio Pilato"
impedir que o precario equilibrio. do que
contra a NAFTA (Acordo Norteamericag9za Chiapas gracias á presencia e actuaNe te f o a unto ningún apoi o lle
no de Libre Intercambio entre USA,
ción dun home de paz, un mediador
chega a don Samuel dos outros bispos. O México e ·canadá), documento asinado
como o é Ruíz, poida romperse. De
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ano ·con Samuel Ruíz
México chégannos ~stas mesuradas palabras: "Resulta inoportuno que don
Samuel sexa removido do seu cargo porque a situación en Chiapas non está
resolvida. O seu arredamento sería upha
catástrofe. É a persoa que goza da total
confianza tanto do Goberno coma dos
zapatistas, de xeito que foi confirmado
coma mediador no diálogo de ámbafas
dúas partes".
Quizais lle resulte ó Vaticano demasiado política a actuación de Ruíz, excesiva a súa oposición contra un Goberno,
o de Salinas de Gortari, que tivo o mérito
de asinar un acordo coa _Santa Sé e de
restitufr á lgrexa mexicana unha personalidade xurídica que nÓn lle era recoñecida
dende había máis de 60 anos.
De tódolos modos, no que respecta á
devandita carta do cardeal, non se dixo a
derradeira palabra. En definitiva, acouga
non lida nos ben _seguros caixóns da nunciatura.

O Vaticano parece
que concedeu unha tregua. Mesmo nas páxinas
do Osservatore Romano
(22/2/95) [ trátase do
xornal oficioso da Santa
Sé], xa se admite que ~·o
bispo, dun ano a esta
parte, esta desenvolvendo un papel de med1ación para ~vitar un conflicto sanguiñento" e
acadar que sexan acollidas "as xustas reivindicacións das m, asas pobres e
Manifestación de simpatizantes zapatistas fronte a residencia do preoprimidas da súa dióce- sidente de México, ~mesto Zedilla.
se". Polo que, ·a pesar
das ameazas, monseñor Ruíz porfiou -en .
Os seos amigos
que non vai abandona-la súa diócese.

Os dramáticos acontecementos que
envolveron a Chiapas, a nova vaga de
represión contra os indios por parte do
Estado mexicano, o mesmo asalto -por
As ·ameazas ás que fai referencia o
parte dos potentados locais-, á catedral de
xornal oficioso vaticano son as dos lati.San Cristóbal de Las Casas, suscitaron en
fundistas,
dos
terratenentes,
dos
gandei4 de marzo de 1995
todo o mundo emoción e temor. En
ros e dos comerciantes que desde hai
Roma algúns grupos e comunidade"s quialgunas sem.'anas lémbranse de santificar
Úe momento, monseñor Samuel
o día de festa con repetidas agresións á . xeron inscribirse neste contexto de soliRuíz non ·s erá destinado a Partenia a
dariedade cos afectados, enviando unha
catedral de San Crist@bal. Ó grito de
facer lle coqipaña a monseñor J acques
mensa~e ó bispo de San Cristóbal, monFóra Ruíz mesmo o pasado domingo (26
Gaillot [ refírese o informe de A(i,ista .ó
señor Samuel Ruíz García.
de febreiro ,deste ano) cerca de 300 manihispo de Évreux, destinado simbolicaOs primeiros asinantes do documenfestantes -non no espacio sagrado do
mente a esa diócese actualmente inexisto
(Pax
Christi, Comunidade de San
templo, que estaba defendido por soldatente de Mauritania]. A cuestión da súa
Paulo,
Centro
interconfesional pola paz)
dos e por indios, pero ·a pouca distancia
invitan ós individuos e ós grupos (asociademisión, alentada e solicitada polo Vatide ali-, prendéronlle ·lume a un monicrecións, movementos, parroquias, comunicano a lo ménos dende hai ano e medio, e
que de palla coa figura do hispo. dades relixiosas ... ) a subscribiren a menlogo de cando en cando ameazada, pero
"Polas boas ou polas malas, Ruíz
nunca admitida por monseñor Ruíz, apadebe liscar", podíase ler nunha pancarta;.,., saxe. O conxunto de folios que conteñan
as sinaturas de solidariedade serán prerece polo de agora conxelada.
a súa culpa é a de ter defendido ós indios,
sentados
no ofertorio, na basílica romana
pobres ·e oprimidos.
dos
Santos
Apóstolos, o próximo 24 de
Pero Rµíz porfía no
·marzo,
cando,
coma cada ano, se terá
seu empeño no proceso
unha
celebración
eucarística en memoria
de pacificación de
de
monseñor
Óscar
Arnulfo Romero, o
chiapas. O exército
San
Salvador
asasinado o 24
arcebispo
de
zapatista de liberación
de
marzo
de
1980.
nacional, por boca do
[Diante deste informe cadaquén se
subcomandante Marpoderá preguntar se o Vaticano cqdra
cos, desinentiu que
entre o grupo dos amigos ou dos inimimonseñor Ruíz estivegos, ou se acaso nin amigo nin inimigo,
se vencellado á guerrisenón todo o contrario, por aquilo de se
lla, todo o contrario do
situar por riba do ben e do mal]
que manifestou unha
fonte diocesana anónima ó xomal mexicano
ADISTA
Reforma (27 /1/95).
(Traduciu X. Ch. R.)
Nenas mexicanos chamando pala paz no conflicto de Chiapas.
Os inimigos de don Samuel
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~~~~~~~~-Que

negro está

esulta difícil f alar do conflicto do fletán negro sen deixar sentado de entrada que Canadá non é precisamente un exemplo no asunto da boa xestión
dos ,seus recursos pesque iros. Certamente foi, xunto con Chile nás anos
setenta, unha das nacións pioneiras en presionar e conseguir estender ás duascentas millas a chamada zana económica exclusiva. Pero unha vez que se fixo coa
exclusividade na explotación dos caladoiros máis ricos do mundo -descubertos,
por certo, por vascos e galegas, ata o punto que chega a dicirse que San Xoán de
Terranova existe gracias ós nosos pescadores- a economía pesqueira de Terranova
non fixo máis que vir a menos.

R

Non hai pesca a pés enxoitos

poucÓ a pouco co control das pesquerías
que hai mesmo fóra das 200 millas, coma
a do -fl.etán. Quere emendar unha mala
xestión, vendendo ós seus cidad~ns a sensación de que a pesca está baixo o noso .
corztrol. Pero segue sen haber nos seus
· caladoiros un acertado reparto de cotas,
unha distribución racional das unidades
de pesca, unha decisión bioloxicamente
estudiada de·qué especies e en qué fon:dos se poden capturar. E sobre todo
segue' a ter unha flota penosa e unha falta
de cultura pescadora. Quizai_s non está

Efectivamente aqueles bancos de
bacallao do Atlántico norte, en zona de
temporal e correntes xeladas do Labrador,
foron historicamente explotadas por pesqueiros galegos e vascos que, fomecéndose e descargando en San Xoán, deron a
aquela vila u~ pulo do que hoxe carece en
absoluto. Aquela prosperidade de outrora
é hoxe decadencia e paro masivo.
E é que non é doado pescar naqueles
mares. Cómpre unha cultura empresarial
pesqueira que non se acada en tres días. E,
aínda roáis, cómpre unha raza especial de
traballadores, aínda que soe a soflama
patriótica. O nosos mariñeiros aturaron
n quc]c tempo mareas dun ano, en conlici n infrahumana , faenando en cubertas onde o mar pasaba dunha banda á
outra, con tiradas de traballo de vinte e
mái horas, en traxes de auga que non
impedían en absolut~ estar calados ata os
ósos. Hoxe a situación mellorou. As
mareas son só de seis meses, e só se traballa en quendas de 18 horas seguidas. Ademais, por efectos do cambio climático, a O Estai secuestrado en San Xoán de Terranova.
temperatura media en Terranova segue
baixo cer~, pero unhas décimas menos.
fóra de lugar a apreciación dun capitán
portugués que afirmaba ó fío do secuestro do Estai que obedecía fundamentalA política do caralavada.
mente a unh~ forma de espion'axe industrial: capturouse o buque máis moderno
Hai unha clara utilización política do
de cantos faenaban nese momento. Ou
conflicto polas autoridades canadenses.
quizais a razón foi a da nostalxia: botaTamé polas españolas. En ámbolos dous
ban en falta a presencia de pescadores
casos botouse man do discurso de todos
galegos nas costas de Terranova, aqueles
unidos fronte ó inimigo externo. A uns
que tanta vida deran a aquel frío lugar.
valeulles para ·compensa-los efectos da
crise económica e do nacionalismo do
O do fletán está negro.
Quebec. A outros para cambia-la portada
do GAL e Roldán por outra con menos
efecto de moralizadores.
O certo é que o futuro da pesquería
O certo que Canadá quere facerse
do fletán negro está da mesma color có

Os nasos mariñeiros chegaron a aturar mareas
dun ano en condicións infrahumanas faenando
en cubertas onde a auga xe/ada pasaba dunha
a outra banda.

peixe. Na reunión de Halifax, unha vez
máis a Unión Europea fraqueou á hora de
defende-los intereses dos pescadores
galegos. Canadá soubo senta-la súa tese
de que mesmo fóra das 200 millas podía
irnpoñe-lo seu criterio.
A pesca do fletán negro é un
invento galego, que vén demostrar
unha vez máis que a pesca é o único
sector ·industrial propio realmente dinámico e innovador. Ninguén apostaba
hai uns anos por unha pesca na que hai
·que traballar a 1.000 metros de profundidade, capturando . unha especie de
moito fondo que a penas tiña valor
comercial -algo no Xapón onde comen
todo o que sae do mar e punto. · Os
canadenses, mesmo incapaces de
explotar con éxito ps seus caladoiros de
superficie, miraban ós galegos con total
esc'-epticisrno cando empezaron a pescar
fletán. Aínda hoxe non se deben explicar
moi ben corno se superan tódolos atrancos tecnolóxicos, o sistema que se
emprega, que tipo de cables, que malletas, qüe aparellos de fondo. Por iso que
aquelo da espionaxe industrial non é ningunha parvada.
O caso é que a balanza comercial de
Reino Unido e Centroeuropa pesa máis
cós intereses da nosa pesca e no .sector
sospéitase que este é o principio da fin.
As represalias quedaron en nada, estase.
negociando a pesar do acto de piratería
do Canadá e a reducción da pesca fóra
das augas canadenses está servida.

o señor fletán
' para· os que se aborrecen mirando sen
poder nin saber facelo -os canadenses-. ·
Non ·é bo asunto que os galegos asuman o papel dos que non queren ·s aber
nada de estudios bio1óxicos. Deben rei-

. nas, Marroc9s, o Gran Sol, etc ... - será
cada vez máis fundamental ir demostrando un exquisito respecto polas normas de
O cabreo do sector neste caso é funprotección biólóxica nos h:ábitos e pr~ti
dadq porque, á parte dos medios emprecas dos nosos pesqueiro~: no respecto da
g ado s que atentan contra 9 dereito
cotas e cupos, no tamaño das redes, no
internacional, non hai ningún estudio
respecto ás zonas de. desove veda~as científico que demostre a §Obre explocaso das áreas de coral nas zonas de
tación dp fletán.. Entre os científicos
pescada-, no aproveitamento do peixe
hai discusión mesmo sobre o ciclo
que se mata, na devolución ó mar dos
evolutivo <leste peixe. O c~rto é que;
exemplares vivos non contemplados na
cando é novo, inmaturo, vive na platalicencia, etc ... Calquera picardía comeforma canadense, de onde se vai destida neste terreo e debidamente cachada
prazando ata aúgas profundas, xa fpra
polos servicios de vixilancia crea unha
das 200 millas, en zona de libre pesca
imaxe contra tódolos pescadores gale· e a unha gran profundidade; Uns pengos que é o peor argumento para negosan que desova antes de emigrar ás
ciar nada e o mellor argumento para
prof1:Jndidades, out.ros que ret?rna Emocionante chegada da tripulación do Estai'ó porto
acto·s de abuso e piratería coma o comedelas para desovar.
de Vigo.
·
tido por Canadá e que ten toda a traza
O certo é qrie sen peixe non hai
de quedar impune.
.
pesca e que todo caladoiro hai que estuvindicalos, estudio_~ científicos e neutrais,
. En definitiva, non se podé argumendialo e e~plotalo de maneira que s~
e, <l:espois, asignación de cotaS"nas que ·se
tar en defensá da vida do Il:lar, aliados
garanta a supervivencia dun número de · teña en conta dereito histórico gue é,
con Greenpeace na pesquería ~o atú? do
peixes su.ficiente para que a especie se · neste caso, máis ca en ningún outro,
Cantábrico, e ir de aquí vale todo e con
reproduza e a riqueza· se manteña. Ese
absolutamente indiscutible.
·
Greenpeace coma inimigo en calquera
equilibrio é unha reiv.indicación para
, De cara a calquera negociación neste
outro calacíoiro.
todos, para os que son {i}Uen de pescalo a
ou noutro dos caladoiros do · mundo nos
pesar da súa dificultade -os galegos- ·e
que os galegos ternos t¡adición -as MalviD-L. M.

Sen peixe non hai pesca.
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ECOLOXÍA
·-

A contaminación . da~ ·augas

O

s nos os ríos están enfermos,
ternos xa escrito en algunha
ocasión. É certo.- Todos sabemos cómo as trpitas, os salmóns, os
reos e tanta fauna como poboaba os
nosos ríos, hai tempo que rarean e
mesmo en certos ríos e lagoas xa desapareceron.
¿Que está a orixina-la enfermidade,
e mesmo a morte, ~algúns dos nosos
ríos? A contaminación.
CÓMO SE CONTAMINAN AS
A U GAS
Os ríos son sistemas vivos, non
soamente son auga. Son auga con moitos compoñentes químicos e m~ütos
micr.oorganismos que viven alimentándose dos nutrientes que existen nos
río . A flora e a fauna fluvial viven nun
equilibrio ecolóxico perfecto con todos
e es nutrientes e microorganismos.
Por milenios os ríos viviron .n11n
p fect equilibrio aportando as súas
auga 6 ribeirán ; tamén lles serviron
m r.u ta' de circulación e mesmo para
di per ar e depura-los refugallos orixinados polo eu modo de vida.
Certamente os ríos posúen unha
tremenda capacidade para depurar
canto se lles engade, pero esta capacidade non é ilimitada. Se engadimos ó
río moitos máis refugallos dos que
pode depurar, xa non os transforma,
simplemente transpórtaos .na súa superficie ou no seu seo e escomenza a
enfermar. Acontécelle como ós humanos cando nos intoxicamos. ·
REFUGALLOS
CONTAMINANTES
Sinalemos algúns dos 'moitos refugallos. que, engadidos ós ríos, poden
enfermalos:
- Productos sólidos procedentes de:
refugallos urbanos·, minería, cementeiras, adubos, industrias (pinturas, curtido de peles, cárnicas, peixerias, conerveiras lácteas, madereiras, etc.).
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A capacidade de depuración que teñen os ríos non é ilimitad.a. Poden enferma·r e aínda morrer
pola contaminación.

sito consumista da hosa sociedade ori- Productos líqui~os procedentes
xina a aparición de, aproximad.amente,
·de: augas .fecais, aseo corpor~i, auga~
unha tonelada de refugallos sólidos por
industriais, etc.
habitante e ano. Ademais xeramos·
- Productos gaseosos qu~ se disolaugas fecais, .gases, aer<?SOleS, eté'., que
ven nas augas procedentes d.e: calefacemporcallari o ambiente. e van ós nosos
cións urbanas, coches, industrias, etc.
ríos.
- Variaeión .do pH do medio por
·-A. actividade agrícola. O excesivo
vertido nos ríos de . áciqos, bases, ceruso de adubos, de encalados, etc. orixitos catións metálic<;>s, etc.
- Variación da temperatura das
na importantes contaminacións dos ríos
augas do rto ó engadirlle augas quentes •e lagoas.
..
.
- A producción industrial. Con
procedentes de: refrixeración das cen'trais ·t~rmicas ou. nucleares, da refrixe- : moito, a actividade máis contaminadora dos nosos ríos. Producto.s sólidos,
ración de certas industrias, etc.
:. Productos tóxicos: metais pesalíquidos e gaseosó.s , van parar ós nosos
dos, praguicidas, biocidas, productos
ríos procedentes da actjvidade indus- ·
orgánicos .non biodegradaóles, etc.
trial.
Tal caudal de axentes contaminanQUEN CONTAMINA AS AUGAS
tes chegan . ós no sos dos que os seus
compoñentes depuradores non teñen
· De canto acabamos de sinalar,
tempo, Iiin son capaces de eliminalos. ·
8obre os axentes cóntaminantes, qedú. · O resultado é qu~ ·os i:iosos ríos ·
cese doadamente quen contamina, o~
están enfermando e, se non poñemos
mellor, .cal é a orixe <lestes. contamiremedio; rematarán morrendo.
nantes.
- O consumo hum.ano. O despropó- ,
Manolo R. Bermejo

BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 83)

Xaúl: de carismático a ·rei (1

~an'

Xosé Chao Rego

9 .e 10)

Buscaba únhas ·burras que
se lle perderan ó seu pai e
·, atopou .unha· coroa.

Un~a

verdadeira novela esta his.•

toria de Xa.úl, rapawte de
.m oi ver,

al~o

que "sobresa-

ía entre todos dos ombreiros para arriba".

9 [... ] 5Chegados á terra 'ele s,uf,
Xaúl díxolle ó ériado que fa con ''Ata o mesmo Xaú/ anda cos profetas.". Esas bandas
el: "lmo~ da-la volta, non sexa de·carismáticos en éxtase ían e,ontaxiando o seu entusiasmo relixioso, ás veces en coiros para significaren .
q~e meu pai, deixando· a cousa
unha meirande pureza. ·
·
das bur~as, estea inqtiedo por
nós". 60 cri~do respondeu~Ie; "Xustamente nesta cidade hai un home .de Deu:s de ·
· m~ito creto. Todo o que anunci~ acontece. Vamos alí oi;ida el~ Ó mellor dános
r~zón do que estamos buscando".[ .•. ]. 9Antes en Israel, cand:o alguén ía consultar ·
algo con De~s, tiña o costume de dicir: "Vaiamos onda o vidente", porque ó profe~ de agora chamábaselle antes vidente. ( 1)
.,
lavé, coma en Exipto, escoita. o clamor do séu pobo.:

A ·véspera. da chegada de Xaúl~ o Señor fixéralle a Samuel esta revelafión:
· "Maná destas horas. :µia~dareiche un home do país· de Benxamín, para qúe o ·
urixas por xefe do nieu pobo Isr~el. El librará este ~eu pobo da man dos filisteos,
.
.
.
.
.
pois fixeime na mágoa ldo meu pobo, os seos berros chegaron onda min". 17Cando
Samuel viu a Xaúl, o Señor indicoulle: "Este é o home que che dixeó, o que. gobernará ó me_u pobo".
[ ••• ]

15

16

.

Samuel amósase_'vidente: as burras aparece":. Convídao a· un banquete,; ó día
seguinte saen da cidade e no ·Camiño ... (2)

10 1 S~muel colleu ·a aceiteira, verteu aceite ~obre a cabeza de Xaúl de bicouno
dicindo: "lsto quere dicir que o Señor te unxe por xefe do sen herdo". (3)
Unción secreta que adianta o que logo vai ser a_clamación ' do pobo. Samuel
dálle uns sinqis que atopará no camiño de retorno á casa e que lle van

garan~

1 Os videntes formarían parte da función sacerdotal dos santuarios, nos que
se daban· oráculos iridicadores do que
había que facer. Famosa é a Pitia ou
pitonisa do santuario grego de Delfos,
que pegaba berros entusiásticos que
logo os sacerdotes interpretaban. Posteriormente··foise dando unha diferenciación entre videntes e profetas, sen
que a figura de Samuel apareza moi
clara: ás veces xuíz, out.ras profeta e,
neste caso, vidente. Pero é o home da
situación.
2 De momento alúdese a Xaúl coma
nagfd, é dicir, coma o .designado por
Deus para mandar, ou xefe carismático. Pronto se vai converter en melek ·
. mi rei, cando Xaúl apareza aclamado
pola multitude coma rei de Israel (cap.
11,15).
3 O rito da unción non é exclusivo e
nin tan sequera orixinario de Israel. Os
exipcios utilizábano para consagraren
no cargo ós grandes funcionarios. O
faraón non era unxido, porque era divino xa dende o nacemento. Dos reis
mesopotámicos non se sabe que fosen
unxidos, pero dos hititas, si. En l'Srael
a unción aplicábaselles ós sacerdotes e
profetas, rito que supuña a presencia
da ruah .ou espírito .de Deus.
4 O primeiro reí de Israel é unxido por
un profeta. A institución da monarquía
aparece en dependencia do profetismo.
· O texto sinala a iniciativa de Deus e o
carácter carismático da mesma institución. Non é correcto opoñer, como se
fai a miúdo ó falar da Igrexa-, estas
dúas dimensións: institución e carisma
non se exclúen, pero ela debe estar ó
servicio del se non quere derivar en
burocracia e en goberno autorfrario.
Por iso é tan urxente unha teoloxía do
Espírito Santo.

tir que o asunto procede do alto. Xaúl entra en transo entusiástico. {4) ·

Despois que Xaúl se puxo de volta, afastándose de Samuel, Deos mudoulle o
~o razón e 'n aquel mesmo día cumpríronse tódolos sinais .. 10Cando entraban en
Guibah e~contráronse cunha banda de profet~s. ;Niso,entro~ en XaÓI o espírito de
Deos e. púxose 41 pr~fetizar no medio del~_s .. 11 0~ que de antes o coñecían, ó velo
profetizar ent~e os profetas, preguntábanse uns ós outros: "¿Que lle pasou ó filio
de Quix? ¿Tamén anda Xaúl entre os profetas?". (5)
[ ••• ] 9

5 A pregunta ten que ver, posiblemente, coa estraña vida <lestes frenéticos
profetiñas que roldaban arredor dos
santuarios e que se excitaban mediante
recurs~s de todo xénero, chegando
mesmo a incisións .no corpo para producir sangue. En todo caso, Xaúl xa
era un home novo.

1>

•.
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O NOSO TAHOLEIRO

V Irimianza de Ferrolterra
sinceridade e da autenticiill\de, cousas
que me parece a min que se b'otan
moiio de falta no mundo de hc:>xe. ·
O coloquio foi moi animado,
participou moita x..ente e se non se
corta. por mor da hora, non sei si .
non duraría ata agora, pois todos
tiñan ganas de falar.
'como xa era bastante tarde,
dificilí"imo poder contar CO<l :<ente.
fixemos un descansiño,
. ~···,.,:,~--:"'"'~·>::-H~\W'~~~ · so amen te de cinc o
minutos, para a continuación, ter un p~:mqui
ño de oración. Empeza. mo~ co canto "Amigos
nas penas e n.a festa
amigos ... ", despois
u nha oración para
aprender a ter confianza, a lectura do Libro
dos _Números (As auga~ .
de Méribah). Por último
.
'
fixemos unha bonita profesión de .
En Barallobre, o~de tivo lugar
e ta xuntanza, sí, vaí aumentando o fe na Igrexa que nós queremos para
Galicia e rematamos, .cantando
número de irimegos e as· persoas
"Venceremos nós".
que van ás Romaxes, son máis
Antes de marchar ás nosas
ada no. Ne te día, once de
casas
e nun ambiente de gran framarz , acolléronno con todo cari-.
terni
dade,
compartimos t,mha
ñ e pa amos unha tarde de gran
merenda
que.
nos deron os de Barafraternidade irimega.
llÓbre,. aume~tado con outras lamÁs catro, e media, empezaron a
chegar os máis madrugadores._e . betadas que levou algún irimego.
~ isto é todo o que· tiña que
pouco antes das cinco, principiámocontarvos. Eso si, antes de rematar;
la Irimianza, facendo unha pequena
qu~ro animar ós· grupos de irimeexplicación do que é Irimia, o que
gos que hai por toda Galicia 8: .que
quere ser e os medios con que conta
fagan Irimianzas. Pásase moi ben, .
para consegui-los seus obxectivos.
de verdade. Unha aperta. .
Tras de face-la presentación do conferenciante, Man.uel Espiña, galePili Baliño
. guista e irimego dende
os primeiros tempos,
comenzou xa a parte
principal da Irimianza.
Falou Espiña, da importancia das pedra,s, facendo un percotrido a trave da Biblia. (Eu fixeime, especialmente, na
diferencia entre pedra
angtilar e pedra que só é
fa:chada).
Tratou e tamén da
engueridos jrimegos: Chegóulle-lo turno ós de
Ferrolterra da celebración
da súa irimianza <leste ano.
Non sei o que pasa en Ferrol:
para ir ás Romaxes, xúntanse un feixe
de autobuses, nembargantes, cando
hai que facer algunha outra ·cousa, é

B
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Convocatorias
· Camiñantes
Benqueridos amigos e compañeiros de
Camiño:
.
.
.
O ano pasado, nas datas de 9 e 1O de
abril (semana de Pascua) tivemos" unha
xunta:t;lza en Vilán (Pomelos de MontesPontevedra) un ·bo grupo dos que fixemos
o Camiño de Santiago con Irinµa no· verán
do 93. Unha das conclusións da xuntanza
foi mantela sempre cad.a ano e polas mes- ~
mas datas (semana de Pascua) e preparala a
partir da Festa do Lume onde sempre coincidimos bastantes dos cainiñantes .
Despois do encontro de i Galegos (Festa
do Lume) qu~damos en facer algunhas xestións e xa podemoo mandárvo-lo programa.
. Cambiaremos de lugar de xuntanza; este
ano será nos locais que para convivendas e
encontros existen no Monte do Goio (Santiago). Mantémo-las datas . da primeira
se~ana de Pascua, que este ano c9incide
. cos días 22 e·23 de abril.' O plano da xuntanza -sería semellante ó do an_o pasado: come- .
zar 2~ sobre ás 12 da mañá e facer xuntos
o plano que podería ter varias partes: comunicación de experiencias (o "carpiño" persoal, o "camiño" nas nosas comunidades cristiás-), celebración da fe, xogos cooperativos,
paseo, etc. e tamén pr~pa:ra-la "Festa do
· Vento" para o mes de xuño xunto con
outros membros de Irimia. A xunta!lza
poderla finalizar o 23 despois do x-antar.
Para as comidas poderíase levar todos
o xantar e a cea do 9 e encargar alí o
. a"imorzo e o xa~tar do 10 e comparti-los
gastos. No Monte do Gozo hai que deixar
300 pts. por día de estancia. O xarítar hai
que encargalo e custa 600 p~s. ·
Na residencia hai literas para durmir. ,
Soamente cómpre leva-lo saco'.
Os que decidades partieipar chamade
por teléfc;mo a Vig~ (Manolo - 986293225) ou a·Santiago{Sole-981- 523125)
ant~s do' 20 de abril para face-las reservas
no Monte· do Gozo.
Que teñades BOA PASCUA nas vosas
comunidades. Unha aperta e ata a xunµmza.

o

CAMIÑANTES DAS ·c oMUNII?ADES DO CASTIÑEIRIÑO E DO CRISTO
•
DA VICTORIA

CARTAS

Eu son homosexual ¿e que... ?'

·º.

ueridos amigos, levo xa. un tempo ·.
intentando es,cribir unha carta
sobre o tema, e ata o de agora
. non
decidía. Non sei moi ben o que
·me ·1anzou a facelo neste intre, nin se
saberei expresar correctamente o que pretendo dicir: ·
.
Estamos ultimamente coa
moda dos .debates sobre os gaislesbianas, onde mentes preclara;;
expoñeri as súas teorías sobre o
asunto, sacan argumentos teoló- .
xicos, filosóficos, xenétic9s, históricos .. . Quedo pasmado ·ante o
televisor e asómbrome de. como
todo o mundo sab~ máis- de min
que eu mesmo e· explícanme
tódolos razoamentps posibles
sobre a miña "curiosa desviación . da conducta sexual da
maioría", (por englobar dalgún
. xeitp as divers:;is definicións que
entre eles m~exan).
O último debate apareceu no
.programa .d e Angel Casas~ so
puiden ve-lo final do debate, e
por unha vez pareceµme que saí. ron dos tópicos habituais, meténdos e en terreo perigoso. Por
exemplo, quedei de P.edra cando
un dos ponentes se enfrentába á
postura da lgrexa de condena-la homosexualidade, cando estas relacións existían
dentro d·as Comunidades Relixiosas. Sen ·
embargo, .os continuos ataques contra os
gais-lesbianas non obteñen máis -que un
silencio que me molesta, cando sabemos
que dentro da lgrexa hai persoas homosex uai s que nos deberían presta-lo seu
apoio.
Cando estaba .dentro, foron moitas as ·
ideas confusas que·me meteron na cabeza

e que agora intento desencaixar. O sentime~to de culpabilidade que me meteu no

corpo é algo do que non quero falar (nin
do mal que o pasei ó principio da miña
·relación de parella), coma tampoucb ·da
necesidade·do "celibato", que nos seguen
a recomendar.
't

Desde fóra pídolles sÍnceridade coa
mensaxe dos evafil:eos, que deixen de discriminar .cos seus ataques e a súa indife~encia, (aínda hai moita x~nte. que non ten
asumida a sua homosexualidade e o único
que fan é aumentar o seu sentimento de
culpa). Que nos deixen vivir tranquilos,
que non somos ningunha ameaza ó concépto de familia establecido p9r eles_, pois
non irnos obrigar a ninguén a ser homose- ·

xual. Que deixemos de ser tem.a de debate .
e que saian as verdades á luz.
No debate, un mozo presentaba as
dificultades para consolidar un ~rupo de
cristiáns-homosexuais ante as continuas
presións da lgrexa (e que non se me diga
que é a sociedade, pois estamos nunha
sociedade claramente influencia.d~ por ela). A toda a xente que
está.intentanao crear un grupo de
acción homosexual dentro da
Igrexa doulles ánimos, porque a
tarefa non é sinxela. Benxanún
Forcano dicía no debate: "ser
gai-lesbi~na e cristián/a nes~a
situación actual é como pret((nder ser branco-negro-amarelocristián ó mesmo tempo".
Eu, pola miñ.a parte, aínda
non me decidín a "saír do armario" e ~ .demostrar ó resto da
xente que non ternos nada de
especial. O porqué de non saír é
que aínda teño medo do que pa a
ó noso arredor, e non· me ,. vexo •
con forzas para estar a cotío loi,iando pola liberdade para vivi:.. la
miña vida. Confío en que chege
o día que todo sexa máis sinxelo,
. para poder axudar dalgunha
¡¡,,,¡¡¡¡:,_...,~., · forma a moita xente que aínda
vi ve con este mesmo medo a saír
tamén, e poder dicir: Son homo~exual ¿e
q_ue ... ?
Un amigo
P.D.: (¿Sería abusar da vosa amabilidade que me puxese a falar sobre os complicados temas de h1tela e adopción de
nenos ou das parellas de feito?. Quizais
noutro 'momento)
Lugo 8 de marzo de 1995.

'

Recibimos, desde Lugo, esta nota qu~. publicamos con moito interese. A carta anónima do lugués que encabeza esta pá.xina
e mais esta noticia animáronnos a fle dedicar Portada e Editorfal a este tema. "
Estase a formar un grupo de cristián que ~stean a favor dunha plena integración dos homosexuais na Igrexa e na sociedade.
Para eso é necesario que nós tomemos conciencia de que é necesario aceptalos tal como son e axudarlles a que eles tamén acepten a súa ~alidade, xa que moitas veces o que se nos dá a entender é que son incompatibles a homosexualidade e o seguimento
a Xesús ·de N azaré.
·
·
. Este·é un grupo aberto a toda persoa que lle interese este tema; así pois, podedes escribir ó apartado de correos 306, 27080Lugo.
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Xa chegou a primavera
e·o calendario cant~
que se van facer p~esentes
, pascua e semana santa.

Ditos da auga (17)
Vólvese a boca anga
Xa vímo-las bágoas. Pero hai outras
auga's no corpo humano. Unha é a que
aparece na boca, can.d o devecemos por
unha lambetada ou calquera outra comida
gorentosa. Lembrad.e s t9dos a adiviña
aquela da lingua, da señorita moi señoritada, que sempre está na casa e sempre
está mollada. Todos probamos .que hai
veces que a boca vólvese auga. 'l;'al acon..:
tece cando algo apetece moito~ Na Tecedeira de Bonaval de López Ferreiro lese
"Unhas veces soñaba que ... , e entonces o
home, como se a boca se lle volvese
auga, babábase e non cabía en si de
gusto".
Este fenómeno de desexar moitísimo
unha comida apetecida .e produdrse un
aumento de saliva coa esperanza dela
tamén se di en galego Facerse · auga ·na

boca.
E, por certo, non lle desexo, en cambio, a ningún dos m.eus lectores que está
coa auga á boca ·cou coa auga ata a
boc~). porque é estar en trance moi apurado, estar en gr.a~e compromiso, que é
cousa ben . distin.ta de estar coa auga na
· boca.

E, xa metidos a facer xogos de palabras, podemos recordar aquilo de Querer

sopra-lo Jume coa. boca chega de auga'
que é pretender un imposible:
·
Volvamos ó rego, porqu~ aínda hai
outras augas no corpo . Porque Verter
augas é unha maneira eufemístic.a de
dicir "mexar".
Algo semellante hai nesta frase En
canto eu vin a f era na cova e conosín que
era a súa,, escurrín,me das augas ~co
medo •. onde Escorrerse das augas co
. i.nedo é "mexar .por s1 como ·consecuencia· ·
da tensión nerviosa.
Ben distinto, en cambio é o que queremos significar, cando con expre_sión
desenvolta dicimos que aJguén Mexa ·
auga bendita: ne.s te ~aso ironizamos
sobre o excesivo pietismo, porque o que é .
de máis, é de máis.
Estar coma un río, en cambio, éter
diarrea.
E Vir auga derriba do corazón significa ·desmaiarse. Era ben que un médico
ou veterinario, de entre os lectores de Irimia, nos explicase se este <lito pode 'ter ·
algunha explicación fisiolóxica.

2. Inda que pareza·o mesmo
na mente de moita xente
pascua de semcµia santa
é un asunto diferente.
3. O Xesús de Nazaré
non gozou de moita sorte
cando os cristiáns lembrámos
a súa vida e morte.
4. E non damos atopado
o centro da súa luz
na vidá do Nazareno,
senón da morte da cruz.·
5. ¿Unha morte programada
polo seu Eterno Pai?
Ninguén quere discutilo
pois El sabe o que fai.
6. ¿Pero foi así o asunto?
Segundo o meu criterio
se nos centramos na morte
non se de~cpbre o misterio.
7. Porque a cruz é resultado
non dun designio eterno
para liberar do demo
que nos leva ó infemo.
8. Se Xesús morreu na cruz
foivos coma resultado
de que proclamou, valente,
de Deus o novo reinado:
9. E este reinado de Deus
de xustiza e de verdade
quer un ·cambio radical
desta nosa sociedade.
· 10. A cruz en si é un fracaso ·
do que a soa solución
· é que o reino de Deus triunfe
mediante a resun;e9ción.

11. Témolle á semana santa
e a ese (iolorismo
que fai chorar, mais que queda
do Evanxeo a ün abismo.

A Semana Santa é unha badalada que esperta en nós a lembranza estr~mecida da morte na cruz de
Xesús. ·
Triste e inutil badalada se non
esperta tamén o gozo e a ~speranza
na súa resurrección.
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12. A morte do Galileo
é ac;-0ntecemento tráxico
que non permite afrontalo
coma un mecanismo máxico.
13.

Situemos~

pois, no centro
a memoria celebrada
da historia dun home xusto
morto de morte matada.

