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¿Construímos casa ou

templo? .
A Romaxe de Crentes Galegos, a celebrar este ano
o 9 de setembro en Aguiño, leva este lema: Somos
' pedras vivas. E hai tempo que xa nos vimos preguntando que queremos facer con esas pedras: unha casa ou
·un templo. Son cousas ben distintas.
O lugar privilexiado do templo é o altar, que habitualmente cadra lonxe da xente, presidido por un ministro
ordenado e cun espacio ben acoutad9 que se chama
presbiterio. O templo presupón unha ~structura vertical e
xerárquica: é o ámbito do sagra<;h
A casa é outra cousa, o seu centro é a mesa do xantar. Cando nela se xuntan membros de diversas familias,
daquela non hai autoritarismo, senón que se establece o
réxime horizontal da irmandade. Se no templo goberna o
sacerdocio ordenado, na casa funciona ese sacerdocio
xeral dos fieis, todos iguais polo baufismo e a profecía,
que non precisa de mandato xurídico.
En 1985, e por culpa dos conflictos entre diversas
formas de viví-lo cristianismo, o, teólogo Bruno F.orte distinguiu dúas clases de cristiáns: os de presencia e os de
mediación.
·
Os cristiáns de presencia son partidarios de promover organizacións propias da lgrexa para, dende elas,
facérense eficazmente presentes · na sociedade. Nun
mundo en crise, intentan ser un bloque unido, unha forza
de choque. Para exemplo, valla o do Opus ·Dei. Actúan
dende o templo, dende o sagrado: nun eclesiocentrismo
que parece unha burbulla de cristal.
Os cristiáns de mediación prefiren situarse na frontei ra do profano, co oído atento ó que din dende fóra:
mesturarse cos que traballan pola transformación da
Sociedade se11 ter necesariamente institucións propias escolas 1 radio, televisión, editoriais-, que con frecuencia
máis contradín que actúan o reinado de ~eus. ·
Non é que casa e templo se exclúan nin presencia e
mediación sexan contradictorias. Trátase máis ca de
exclusivismos, de prioridades: ¿por onde queremos
orienta-lo noso camiño cristián?
O concilio·Vaticano 11 parece que non dubidou moito
en animar ós cristiáns a emprende-lo cq.miño da misión
e subordinala ó ·culto. Tampouco non hai motivos para
dubidar que o actual Papa é máis propicio a un cristianismo de presencia que anda á recuperación dunha
influencia social perdida, nostalxia que se ampara baixo
o slogam da nova evanxelización. que ademais ten reparos sobre o cristianismo de mediación, parece claro.
lrimia, Asociación civil pretende construír unha casa
sen, dende logo, renunciar ó templo. D-eclarámonos confesantes, pero non confesionais. Asociación de Crentes
Gal egos. ¿Por que non de cristiáns e mesmo católico$,?
Non é por renunciar a nada senón porque o nome de
crente nos resulta máis universal e ecuménico, sitúanos
máis na mediación doméstica e na proximidade de moita
xente que tamén ere no básico da fe: un mundo novo.
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O TRASNO
· Daniel López Muñoz

Daquela dictadura nos vén este leite
~oi nuns coloquios de
parroquias, aqueles que o franq ui s mo vixiaba e acosaba,
cando sentimos moitos falar ·da
cota láctea, das limitacións á
producción que se ían irnpoñer
no seu día ós labregos galegas.
Era na segunda metade dos
setenJ.a - convén non perde-la
memoria-, os labregos vivían a
política cunha paralizante mestura de desorganización, desconfianza e dependencia individual.
Había un enorme abismo informativo entre os que empezaban
a saber do asunto e os realmente
afectados. Un abismo necesario
para que a rede caciquil conservase o seu poder intacto. Estabamos naquel tempo no que Fraga
dicía la calle es mía, e disque
consideraba paparruchadas promovidas por alborotadores este
tipo de cuestións.
Perdéronse anos preciosos.
Porque non eran paparruchadas.
Pasaron arredor de dez
anos, aínda pesaba no ambiente
o Tejerazo. Ese sí que os tiña
ben postas -pensaba o meu
interlocutor, labrego da Terra
Cha- e dicía con total:convencemento, que era imposible que un
goberno lle priv-ase nunca de
producir todo canto leite puidese. Que faltaría. máis, cousa sen
xeito; que para iso se metera a
· moderniza-las cortes, a sanea-lo
gando pola súa conta, empeñado
nas vacas, na muxidora e na
bertolini. Estabamos ás portas
da Comunidade, no seu Conce11 o reinaba A.P. con maioría
absolutísima, Fraga era deus na

Terra con sede en Madrid, ...
pero el non tiña nin idea do que
lle viña enriba.
En dez anos todo o apartado
de control social e político da
dereita, toda o trama de persoeiros intermediarios fora absolutamente incapa;z de previ-los labregos. E tanto foi así, que cando
chegoµ a hora de declara-lo que
cada un producía para repartí-la
cota, a maioría pensou que era o
conto de sempre, que cando a
administración pregunta canto
tes hai que dicir que a metade da
metade, ... e pasou o que pasou.
Pasaron outros dez anos e
aquel labrego e tres mil máis
manifestábanse en Santiago convocados polo Sindicato Labrego
en contra das multas por pasarse
da cota . Hoxe os labregos e
labregas van sendo un contrapoder e aquelas paparruchadas
ocupan moitas horas de políticos ·
e funcionarios: o 20 de abril
remata o prazo ·para paga-la
multa da campaña 93-94, máis
de 600 millóns. E a do 94-95 está
·a piques de caer. Á. hipoteca do
agro galego tecéuse nas derradeiras boquexadas do franquismo e
nas herdanzas de desinformación
e dependencia que deixou.
Mentres os labregos se xuntaban en Santiago, Fraga dicía
en Paraguai algo así como que
as dictaduras se poden xustificar
en certos momentos históricos.
Os centros de miles de mortos,
desaparecidos e torturados
daqueles países quedaron pampo s. Algún labrego galego
tamén.
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo
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O filio da Conchiña
A VELINA (muller): ¿Sabes·
que a pícara do Eleµterio tivo un
filio?
MARCELO (home): ¿Cal?, ¿a
máis nova, a Conchiña?
AVELINA: Si, a Conchiña.
¡Con 16 anos e ten un fillo! O demo
confunda a quen 1 o fixo. Hai xente
que ten ben pouca conciencia.

boa trangallada! ¡Con abortar. amáñase todo! Se no canto de ensinar a
abortar, se ensinase un bo sentido da
s.exualidade 1 das relacións, da persoa, ...
AVELINA: Pero, ¿quen fai iso,
quen? Os pais non o fan, os mes tres
tampouco, os curas t3:mpouco, e

MARCELO: Sempre hai
alguén que se ere moi hc¡me por
deitarse cunha picariñá así. Pero a
cous.a non che depende soamente
dos hoij1es; tamén tiñ~ que haber un
chisco máis de atención por parte
dos pais e da familia toda. ¿Que fai
unha, pícara de 13, 14 ou 15 anos
moceando como se fose unha persoa adulta?

NO MEDIO ESTA XESUS
Domingo 2 de Pascua
Xn 20, 19-31 - 23 de abril
As primeiras comunidades cristiás tiveron conciencia de que no medio delas estaba
o Espírito vivo de Xesús resucitado. Desa
conciencia delas bebemos todos nós, os que
hoxe nos dicimos seguidores de Xesús.
Onde está o Espírito vivo de Xesús resucitado hai paz fonda, hai alegría, hai vontade
de comunicación, hai afán de reconciliación,
hai novo trato con Deus e novo trato coa
-xente.
Porque Xesús está resucitado, os cristiáns apostamos sempre, sen cansar, por algo
novo e mellor para toda a xente, maiormente
para os que nas casas e nos pobos teñen qut?
a~andar coas consecuencias do mal e do
pecado.

A VELINA: Os tempos hoxe
sonche así. Pensas que ...
MARCELO: Non, os tempos
son así, porque nós consentimos
con que sexan así. Por moito que na
sociedade baxa o ambiente que
haxa, se ·os pais ternos unha mi guiña de siso e de boa autoridade, non
hai. PC?r que chegar a si tuacións
coma a da Conchiña.
A VELINA: ¡e parece que te
aporreces comigo !
MARCELO: Non me aborrezo
contigo, pero é así. Xa me dirás ti
como puido a Conchita ir pasando
polas etapas da vida .que van facendo dunha picariña unha muller con
coñecemento.
AVELINA: E ¡que etapas nin
que carabillo ! ~ malo é que despois
todo vai recaendo na persoa nova
que vén ó mundo. Sen madurez
humana 1?-ª mai, pou~o sentido das
cousas da vida se lles vai pasar ós
fillos. A min todo isto moito me
doe. Pero, ¡que lle vas facer! Eu
oíra que lle falaran de abortar.
MARCELO: Si, tamén, ¡outra

aquí todo o mundo fai o que se ve
naTV.
· MARCELO: Eu non estou de
acordo con todo iso que dis. Se queres e tes ansia, hoxe tes máis maneiras de te formar ca nunca. Hai revistas, hai libros, hai charlas, hai xent~ .
que te orienta, ...
AVELINA: Si que hai, pero
moitas veces os máis· pobres nin
· saben ler, nin saben saír de onde
viven ... Todo é unha desgracia.
MARCELO: ¿Habemos de .ir
vei.- á Conchiña? A min gustaríame
ir.
AVELINA: A min tamén. Gustaríame levarlle algo, a maiores do
noso agarimo. Pero tamén me gustaría que desde a asociación de veciñ os de alí se organizasen unhas
charlas de información.
MARCELO: As cousas non se
amañan con falar, Avelina, cómpre
algo máis.

FESTA, AMOR E SOÑOS
Domingo 3 de Pascua
Xn 21, 1-19 - 30 de abril
As comunidades cristiás, todas, tamén a
parroquia da que formamos parte, debería
distinguirse por estes tres detalles:
1º/ Ser un lugar de comida, de celebración e de festa, onde todos teñen un lugar; e
onde teñen un lugar especial e destacado os
máis pequenos, pecadores e marxinados.
2º/ Sér un lugar onde a xente aprende a
entrar en trato cariñoso con Deus.
3º/ Ser un lugar onde se aprende a apostar por cousas que parecen imposibles, a
soñar: confiar naquela persoa totalmente
deteriorada, unirse a aquela loita humanitaria
que non ten moitos apoios, etc.
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A PENEIRA

Alfonso Blancp Torrado

O SEGUNDO
ENCONTRO
DO VOLUNTARIADO
DE GALICIA vai ter
CENTRO UNESCO DE GALICIA
lugar
en SanAPARTADO DE CORREOS, N11 824
tiago o ·vinte15780 SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACORUÑ~
.
dous de abril
convocado
polo Concello e o Centro Unesco, para analiza-las aportacións a
acción e servicios sociais; os dous días anteriores vai ter lugar un
seminario de xestión e promoción do voluntariado. social. Para máis
información: Centro de Unes.ca, Tfno. 981-570692.

ALUMINIO DE GALICIA xa
ten prezo, pois o Estado quere
priva tizar esta empresa pra ir
decucindo o seu déficit público.
É unha empresa canadiana, unha
das que máis aposta. Inespal xa
está vendendo as filiais con
moito segredo e sen escoitar ós
traballadores. Neste intre están _a
reducirse as perdas de Inespal.

COÑECER
E ESTUDIAR
I
ALGUN EIDO DA NOSA
· CULTURA pode con verterse
nun evento feliz se nos animamos a participar no III Congreso
de Federac'ión Galega de Grupos de Danza, que ten lugar o
derradeiro sábado deste mes no
Castelo de Soutomaior, .unha
.VIGO
fortaleza adecentada para celebracións culturais; é un· xeito
fcrmoso de ir recuperando o noso patrimonio histórico. Despois
1 s r d truída polos frmandiño , foi reconstruída polo coñecid P dr Madruga. É moi importante o seu Parque Botánico,
nd hai astiñ~ir s de mái de oitocentos anos.
\

CURSO A DISTANCIA
DE EDUCADOR DA
RUA organizado pola
Asociación de Educadores
no
Tempo
Libre
(ASETL). Curso a qistancia de cen: horas para analiza-lo contorno social,
marxinación, inadaptación, centros educativos,
prevención ·de drogas, servicios sociais, etc. Diplomá acreditativo, ~oi declarado pola Xunta de ínter.e- se social ... Asetil. Rúa Sagunto 46. 36205. Vigo_(986-373537)
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111 Irimianza en Lugo
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TOLERANCIA E RADICALIDADE
No Ano Internacional da Tolerancia falaremos
sobre a situació~ nos eidos p91íticos, social e .relixioso que vemos e vivimos.

PROGRAMA
Data: 7 .:5_95
Hora: 16,45 Acollida
Lugar:'Praza.do Ferrol, nº 14-15, baixo
17,00: Presentación do Tema
- V alentín Arias
17,15: Etnias. Extranxeiros.
- Manuel Vila López
Mestre·e Promotor Cultural do Colectivo Xitano.
17,30: Marxinados. Inmigrantes.
- Pili Alvarez Alonso
Psicóloga e traballadora en Cáritas - Lugo
_17,45: Informe sobre grµpos extremistas de c·arácter ·
racista.
18,00: Crenza e praxe relixiosa. Convivencia das
distintas tendencias.
18,15: Diálogo.
19,30: Fin da Xuntanza, animada por Xosé M. Carballo, con pinchos e festa incluída.

O VINTEUN .
DE ABRIL
currtprese o ·
primeiro ano
da · victoria
elBctoral de
Nelso'n Mandela; axiña
terán lugq.r as
elecc.ións
municipais, e
o presidente de Sud~frica ten coma principa~s problemas: a ·.
construcción de vivendas, que non dan arrancado, e a amenaza _
do líder zulú, que quere i;npo-los que el reclama dere}tos da súa
monarquía. A "Nova Sudáfrica" está a ser construíéla por Mandela qesde a integridade, a unidade e a reconciliación de tódolos cidadáns.

MERGULLARNOS EN 'NIXERIA, na súa pluralidade de etnias e culAUDITOlllO DI! GALICIA
PALACJÓ DA
EXPOSICIÓNS BCONORl!SOS
turas está na nosa
Slllliogo Compcllleh
man se visitamos
esta exposición
INAUGURÁCIÓN DA EXPOSICIÓN
antes do vinteoito
de maio. No catálogo, o frade belga
Neyt convídanos a_
cambia-la mentalidade e abn-lbs sentidos para captar en
toda a súa ferinosu,.
ra o mundo que
_transmiten as noventa pezas: máscaras, estatuas, ...
ÓPl!JlA.

~

NIXERIA·:

ARTE TRIBAL NA.
COLECCIÓN AZAR
1

1

SEGUEN A · XULGAR E
CIDNA segue medrando economicamente,
CONDENAR OS INSUBMI· cada ano máis dun dez
SOS; nestes días xulgan a
Victor B. Cortizo, un dos anipor cento, . pero os
dereitos
humanos
madores culturais máis entreseguen a ser tripadas, o
gados e xenerosos de Santia..que se conv~rte nunha , . go; el é un ·dos organizadores
do Festival Folk ·da Cfoade
restra arrepiante de
Vella de Compo'stela, qué ten
condenas a morte sen
xustificacíón ningunha.
,lugar en xuño. O seu traballo
en prol da cultura e da m,úsica
Os fusilamentos son
públicos e pasan pola mofa do ·condenado; hai un par de anosfala da súa dedicación altruísta
a calquera proxecto que supoforon , condenados máis de mil cincocentos persoas. Mentres _
tanto está a desaparece-lo líder Deng, .o que pode supor camña fomentar actividades que
axuden a facer pobo, e non hai dereito a que este mozo sexa
bios radicais no xigante máis poboado do mundo, e polo tanto,
o·máis desexado para as gr~ndes multinacionais c;apitalistas.
apartado deste labor e pechado na+cadea.

O DIA DO
. LIBRO, o vintetrés de abfil,
é unha chamada a· ler; ternos
que remarcar
unha educación.
bas·eada
no
hábito da lectura que ax.udará
a desprendernos a grandes e
pequenos de
moitas adiccións que están a 'op:r:imirnos. A lectura axuda a recrea-lo que
estamos .a descubrir nos libros.; estimula a imaxinación e é unha
aplicación o ocio moito máis enriquecedor cá televisión.

"ERGUERÉMO-LA
ESPERANZA" foi
un dos discos de
Manue~a e Miguelque agora está enfermo; aínda que non
pode toca-la guitarra
nin cantar, está ~
arranxar coa · súa
muller un próximo ·
disco. Os seus co~egas
artistas están a moverse para _que Miguel ,
-acade Ulf arroupamento amigable e tainén económico. Árnbolosdous salientaron por
facer música para os nenos, sobor de todo -en tempos de Cantareliña.
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POLÍTICA

OPINIÓN

Temp~

A Economía...
en pelotas

de paix~n

Gustoume a portada do
suplemento "El S~manal" que
viña coa "La Voz de Galicia" Por Mariano Guizán
na derradeira fin de semana do ano que pasou.
A xeit0 de cadro de honra de cole~o 'para xente
ben, amasaba en fotos ovais orladas en dourados e
relaÍnbidos motivos vexetais os rostros -quizais,
"caras" cadra mellor- de Mario Conde, Roldán,
Mariano Rubio, De la Rosa e De la Concha; baixo
do rótulo PROMOCION DEL PELOTAZO, e a data
1.994.
Os meus parabéns ós seus autores.
O humor é un xeito moi sano para rematar cun
ano políticamente desqu.iciado, máis ca crispado, por ·
mor da falta de .reflexos n9s que están no Goberno e
das présas dos que están agardando para gobernar.
Pero, como balance do ano, pareceume optimista
de roáis o titular da entrada.
O titular -EN FINAL DE UNA ERA-. semella
in inuar que a CULTURA DO PELOTAZO remata
xa co debalante da esttela dos personaxes retratqdo·s.
E, de graciadamente, teño para min que a cousa npn .
v i era í.
O cinco "honrados" non son máis que ~abez~s
de · erie dunha longa e proiífica especie, orixinaria
dos anos sesenta, ou quizais antes, nacid.a .ó abeiro
da permisividade, cando non doyatrocinio do réxime franquista.
O carto fácil puxo mel na boca de moita xente
frouxa de escrúpulos; e a funda~entalista <Farrea
neo-liberal ven dar agora xustificacióo ideolóxica a
quen queira facer diñeiro -crear riqueza, seica lle
din- a cos do ·que sexa e de quen sexa.
Son moitos os dispostos, "e as reviravoltás legais
permiten imha ampla capacidade de manobra. E non
• voú alongar isto contando polo miúdo os casos de
dous pequenos, pero ostentosos, empresarios de
onde eu son ·que -aproveitando, precisamente, esas
reviravoltas- chimpan para a rúa a tódolos seus traballadores para abaratar en Portugal, ou na economía
omerxida, os custos de producción. E, para máis,
aínda un deles lles· ten sen paga-los salarios de catro
mese e mai-la extra de xullo. Todos abedes de casos semellantes.
ten trazas de ir para longo.
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a cousa

Nestas datas tan sinaladas, cómpre recorda-los múltiples conflictos
que en todo o mundo fán .s ufrir. e
Por Tintxu
morrer a mil1óns de persoas, moitas
veces aducindo argumentos pretendidamente relixiosos .
Esta intolerancia é invQ<;:ada expresamen.te én conflictos
coma os de Alxeria e noutros países islámicos (Unión India,
Paquistán, ... ),'ou está no fondo doutros coma os de Bosnia.
Mentres tanto noutros países up.ha importai:ite pre~encia das
diversas .familias cristiás non acada a paz entre as diferentes
etnias, como 9corre en Ruanda e Burundi.
. Os valores relixiosos profesados· por boa parte das
poboacións afectadas e pola maioría dos seus. dirixentes non
son quen de supera-la ra.dicalidade das diferencias étnicas,
culturais ou políticas, nin sequera no mínimo nivel de limitar á medios non violentos as disp1:1tas en curso'. TampO\ICO
os valores democráticos, tal como quedaron definidos polo
mundo ocddental desde o \século XVIII, botaron fondas raíces en tales países. A dem.ocracia é un valor rato, descoñeci,
do pola inmensa ma~oría da humanidade.
Africa é o continente no que se manifestan hoxe de
xeito máis sanguento tales conflictos. Trátase dun ámbito
xeográfico no que o cristianismo, nas súas facetas, exerceu
o seu influxo, en niveis moi variados; desde os primeiros
séculas. Son países que foron .colonizados polos imperios
europeos ata hai ttinta anos.
Por iso nos resultan máis dolorosos e difíciles de entender conflictos coma os de Ruanda e Burundi ou Alxeria, ós
que non somos qm~n de darlles saída. Que polo menos ese~
exemplos de intolerancia nos poidan servir para pensar nestes días s~bre o~ nosos ni~eis de tolerancia mU;tua e ·a relativiza-la importancia do labor de civilizacion que o noso
• mu~do cu~tural supón no conxunto mundial.
Nos últimos anos un sector da opinión pública suxeriu a
posibilidade de exercet un chamado dereito á inxe'rericia
humanitaria en países con sitúacións de tal gravidade que
derivan en xenocidios ou noutros gravísimos ate.ntados contra os ·dereitos humanos. Desgraciadamente no.n é fácil .chegar a un acordo sobre tales situacións e moito menos será•
que .se poida.Il arbitrar medios eficaces para. exercer tal ~inxe
rencia.
Ata o de agora as accións máis exemplares -e seguramente máis eficaces-, foron as exercid~s polos misione~os
· que exer"cen o seu labor cun espírito acorde cos tempos qe
hoxe e polas. múltiples organizacÍóns humanitarias non
gubernamentais. A eles.. vaia o no so re~oñecemento máis
expreso, xunto coa nosa colaboración que nos libere da mala
consciencia. e da impotencia que tan graves problemas nos
plantean. ·.

".,

OMAR

Fala un canadiano
Do xormd Toronto Star (CANADA)
. 1 de abril de 1995
.Oh Canadá, Oh, hipocrisía. Velaí o
ministro de pesca Brian Tóbin ( ...) choromiqueando 6 mundo enteiro os temores canadianos polo fletán negro. Velaí
á Canadá victorea~do ós nosos_ bravos
mariñeiros por corta-las redes esp~ño
las e apreixa-los seus barcos, laiándose
pola crise dos últimos caladoiros (... ).
¿Onde estabas Canadá cando os
peixes te necesitaron de verdade? ( ... )
-¿Onde, cando a flota canadiana pesc~m

bacallao ata ·gxtinguilo nos . oit~nta e
nos noventa? (... ) ¿Onde cando se acabou con toda a faneca, o halibut e .o
ba~exo? {... ) ;
¿Po~ que é o fletári negro o último
peixe que queda 1 Porque Canadá
rernatou con tódolos demais ( ...). Este
verán, durante
o conflicto· do salmón
. ,
da costa oeste; o Departail)ento de.
pesca enviou a ffo'ta- para pesca-los
salmóns antes que os rr{alvados ianquis ¿E despois que? ¡Deus nos ~alla!
Un millón de salmó ns desapqrecidos
mi'steriosamente. Quizais c.ollemos ·
demasiados ( ... ).

Xa ti vemos abondo des ta administración tipo cow hoy. Durante case·
vinte anos o departamento de Brian
Cobin tivo a misión de protexer e preserva-la pesca nas costas canadianas .
Fracasou miserablemente (... ) Pidamos
unha avaliación independente do noso
desastroso récord de vandalismo oceánico ( ... ) Xa é hora de que os canadianos admitamos que nos contamos entre
os maiores· criminais ecolóxicos dos
mares,
Jhon Spears.

Pescadores ingle~es, ben.aleccionados pota prensa amare/a, izan abandeira canadiana.
'

J

TESTEMUÑO

Andalucí

a derradeira páxina do nú~ero ,452 desta nosa revista, d_abamr:s e~ta n~ticia:
"Morreu Diamantino Garcza, QS 51 anos, de cancro, un verdadezro mzto en
Andalucía. Párroco na serra andaluza; renunciou ó soldo dt: crego e traballapa como xornaleiro. Fundador dun sindicato labrego campesiño (SOC), foi un defensor dos dereitós humwws. O seu inmenso pres.tixio de home bo foi recoñecido oficialmente cando en 1993 recibiu a r"nedalla de ouro de Andalucía. O pobo andal_uz chora a
(!ste crego. Manolo Regal volvía sobre o tema na súa páxina de Boa Nova do namero
(interior a este· (445). Como na nosa Ig~exa non andamos sobrados de profetas e de.
santos, porfiamos con esta homenaxe· dos Crentes Galegos.

N

Diamantino·
par·a todos .e a
todas horas
Rafael Montes Veiasco
Ex-alcalde da CUT-SOC de Lo,s
Corrales.
Membro da Comunidade Cristiá.

e foise, coa súa X.ente, a· vendimar a Francia, a apañar espárragos a Navarra, á
oliva de Xaén ou a onde fose ... · Onde.
estaba. o pobo. alí estaba el sufrindo as
mesmas· penurias, pasando as mesmás
fatigas, compartíndoo todo. To~o: Taníén
as alegrías, naturalmente, pois Diamantino · era unha persoa alegra, bromista,
"retranqueiro".

O(AMANT!NO. 'O "Mancho Va/caree" de Andalucía.

Ó p-ouco tempo d~ estar na ,
parroquia coñecía polo menos ~
n1ailo alcume a tódalas f ap:rilias do
lugar. E sabía dos problemas que
había en cada casa. Sen dúbida, o , ·
emigrar e comparti:-lo traballo coa
xente proporcionáballe tódolos
coñecementos e intimidades. Por
todas estas razóns moi pronto Diamantino comezou a ser querido na
parroquia e non só polós , traballadorns, ·anque rtíaiormente por eles.

Un estilo de ser crego '

Hai mái de 25 anos, no verán
1969, Diamantino c;hegou a
' Corrale . Era daquela t1n m z , a pena tiña 26 ano~. ·En
unión doutros compañeiros de .
eminario chegaron todos cargado de ilusión ás aldeas da se~ra
sur sevillana. E non foi por casualidade. Cónstame· que ~les escolleron ir alí por ser comarca pobre,
por ser unha das zonas m¡iis depriPedra de escándalo
midas, con meirande índice de
paro e de emigración d~ toda
Sen embargo, paradoxalmenAndalucía. Pero eles devecían xantar na vendima.trancesa.
te, tamén comezou JJlOi axiña a.
prec~samente por iso: ·estar entre
estar no· punto de mira dalgúns
os máis pobres.
caciques e terrateríentes da ·comarca e da
Casa aberta
Aínda que ían en equipo, cada un foi
gai-da civil franquista. ¿Por qúe? Pois pre- ,
residir a unha parroquia diferente. A DiaMoi pronto a súa presencia .c.omezou
cisamente porque Di·a mantino era ün cura
mantino tocoulle en sorte (a sorte foi
a se facer familiar en tódalas ·casas do
obreiro, que ía trabal¡ar ó campo ·coa.
no a) a parroquia de Los Corral~s.
lugar. Tam·én nas casas da xenta máis
xénte. E por iso simpl.e mente xa é sosp.eiDende o primeiro momento, Diamanpotentada. Cando ·alguén estaba necesitatoso, perigoso: porque se ·ídtUitificaba coa
tino propúxose vivir pobremente, c9ma
do de consola, alí estaba el. Na casa onde · clase traballadora, compartía a súa vida e ·
o máis pobres, con toda sir:ixeleza e
había Ún enfermo ou sufrían a perda dun
tamén as súas ansias de xustiza.
desapego do diñeiro e das comodidades.
set querido, alí estaba el sempre dando
. Porque a súa fe, o seu compromiso co .
Tratou de ser un máis entre eles: fixo súa
consola. Cando alguén tiña un problema,
Evanxeo, levou moi pronto a Diamantino a·
a forma de vida da maioría da xente do
necesidade de arranxar un papel ou o que · dertunGia-las inxustizas de todo tipo que os
lugar. Moi axiña deixou a paga de cura,
fose, acudían a el.' A súa casa sempre . poderosos cometían co pobo. Abofé que
rexeitou cobrar polos ervicios relixiosos
estaba aberta a todos e a todas horas.
· Diamantino, coma Xesús Cristo, nunca foi
#

fa, de loito
Eritrepueblos e a Asociación de Dereitos humanos
de Andalucía.
Diamantino
será
recordado por moitos anos
e a súa lembranza ha ser
estímulo e. un exemplo ·
para moit51 xente de tóda,las partes de Andalucía
de máis alá. Pero, sen.
dúbida, máis ca en ningún
outro sitio, Diamantino
deixou a súa pe~ada, qu~ ·
permanecerá imbo~rable
durante moitas xeraci.óns,
no corazón da xente sinxela
das parroquias de Los
Himno de Andalucía na ocupación da finca Las Cabreras na poboaCorrales·
e de. Martín de la
'ción de 'Los Corrales.
·
Jara, ós que entrego u
neutral perante a inxustiza. E por iso axiña
xenerosamente a súa vida durante tantos é
deron en calumnialo, perseguilo e ameazalo
tantos anos. ·
os poderosos, como o foi Xesús Cristo.

e

1

Sementado coa xente miúda

Por outra parte, unha: das súas principais· preocupacións foi, dende o principio,
a mocidade. A pouco de cl).eE~ decidiu
organiz.a r reunióñs cada semana cos ·
mozos. No tele-club na sancristía, na súa .
casa:. Nestas ·xuntanzas falabanios clarame~te dos temas qu.e nos interesaban e ·
aprendemos, coa· súa axuda, a analizar
criticamente a realidade e tamén a actuar
perante da, asumindo pequenos. compromisos na nosa vida·persoal.
Tamén deu en ter reunións .cos n~nos
e organizou o Movemento Junior,. levado
por equipos de mozos monitores e .edu~a.
dores, que previamente preparabamos con
el as reunións. Xurdiu daquela a nec_esidade de nos coordinatmos· un.has parroquias ,
con 01:J.tras e ~mpezamos a ter reunións de
zona. onde de senvolviám9- las nosas
inquietudes sociais, políticas e relixiosas. ·
Diamantino·era a al.IÍla des té movemento.
1

A voz do pobo andaluz . .

O seu enorme potencial humano, valía
de xenerosidade que non coñecía lími~es ...
fórono levando progr~sivamente a asu~
angueiras ca9a vei con maior ..proxección
ó longo e ancho de toda Andalucía, como
foron o Sindicato de Ob!eiro de Campo,

pre defetideu publicamente, realizouno
sempre na súa vida, na súa práctica.
Non lle coñecín vi~a privada. Todo
canto ti~a era pobre. A igrexa converteuna nunha sede, nun refuxio, nunha trincheira para que a xente viñese a se defender. Todo canto tiña dedicáballelo ós
demais.. Non .comeu un codelo de pan que
non o suase. Nunca deu leccións , pero
todos aprendemos do ,seu exemplo.
O que el fixo é un· exemplo para que
todos o sigamos. Non so hai que lembralo. Non abonda 'con lle testeniuñármo-lo
noso recordo ·e afecto, senón te-la valentía ·.e honestidade de ex'ercitar todo canto
el nos deixou nesta terra.
Custábanos tanto imaxinar un . SO~
sen Di'\ffiantino que arrincal5ámo-la idea
da súa morte coma se dunha mala herba
se tratase. No soc ·perdémo-la súa persoa, pero deixo.unos uns valores incal~u-

·U nhalenda
en favor dos
pobres ·

"Familiares, compañeiros, amigos,
to«;los fomos percorrendo, coa memoria e
mailo afecto, a vida de Diamantino.
. Pobre; sacrificada, comprometida en
favor das· persoas máis débiles e dos
Diego Cañamero V álle
dereitos máis importantes ... Pero chegou
Secretado Xeral do SOC a m~rte ... ¿Rematou todo? As opcións e
(Sindicato Obrero Andaluz).
traballos que Diamantino asumiu men"Hai homes que loitan un tres vivía, ¿non permanec~n vivas coma
día e son ' bos; hái homes que·· leccións a imitar?''.

loitan un ano e son meliores;
hai homes que loitan to~a a
vida e son impre'scindibles"
(Bertold Brecht).
Diamantino era <lestes últimos .. Non
. era un i:nilitante por hpras nin por momentos libres, de sábados ou domÍngos. El era
un ·militante do día enteiro. Moitas veces
dicíame que o día tiña que ser máis longo,
porque non lle daba tempo para acudir a
tantas responsabilidades como tiña.
O que máis saliento nel é a súa coherencia. Un home que, dur,ante vintecinco
anc:s, o que dicía practicábao na súa vida.
. Desprezou os bens materiais.· Nas reu*
.
hións e nas asembleas d~ traballadores
repetía con frecuencia: "Estamos nesta
vida para servivir ós demais". Piamantino é o home que eu vin qu~, o que serp.-

Carlos Amigo. Arcebispo de Sevilla
Homilía no funeral
lables: a gumanidade, a solidariedade, o
compronliso, o afecto, o cariño, ... Diamantino deixounos algo tan grande que
inevitablemente, anque se nos fose, el
quedou máis profundamente en cada un
de Iiós.
A súa moite é unha perda para os
memb.ros do SOC e para a causa do s
pobres. Foí unha persoa que se entregou
hai moitos anos ós marxinados. Aportou
tanto ós dereitos humanos e á grandeza ·
da vida, que o seu exemplo será imborrable. Apostou comprometidamente pola
súa fe .cristiá e agora xa será unh·a le~da
en favor dos pobres.
·
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DOCUMENTO

·100 españois falan do Papa
ai anos, o coñec;ido escritor lose María Gironella
escribía un libro que tivo moita sona: Cien españoles y Dios. Agora volve sobre o tenia con 100
novos españois ós que lles fa{ sete pregunta~. A derradeira

H

é esta: "¿Que opinión lle merece a vostede a personalida. de de Xoán Paulo IÍ?". · O teólogo Benjamín Forcano, colaborad~r de Jr{m'ia, fai u~ resump na revista Exodo; que el
'anima, e aquí ofrecemos parte do seu artigo en 9 puntos.

exclusivo da verdade, descoñec~dqr da
·A súa actitude inflúe
cultura
moderna,
insensible
á
vida
e
1. A maior parte, mesmo os que o
7. A personalidade de Xoán Paulb 11
sufrimentos humanos, máis partidario da
valoran negativamente, recoñécenlle un
miserilei
e
disciplina
ca
da
caridade
e
ten
linha
enorme responsabilidade, por
carisma pecÚliar que proxecta simpatía,
cordia.
·
saberse-xefe
da milenaria lgrexa católica,
influencia, atractivo, curiosidade. Son
5.
Por
isto.
Xoán
Paulo·
U
é
un
·papa
enoirne
na historia.
cun
peso
menos os que negan ese carisma e conque
provoca
a
división,
dentrn
e
fóra
da
El
soubo
compaxina-lo
contacto e
vérteno en refugo.
lgrexa: pata uns, este é o papa do
mobilización das masas coa súa activida. .
de nos medios e acontecem~ntos máis
momento o pastor ideal, un santO;. para
outros, ún papa reaccionario e fundamenrelevantes do noso mundo. Neste senso,
"Certamente, o eclesiotalista, déspota.
todos lle recoñecen que ti vo .influencia ·
centrismo impídelle á
decisiva na caída· do muro, do comunisPara os primeiros, é o vigairo de
Cdsto,
que
se
é
considerado
retógrado,
é
mo,
e noutrüs . feítos que certamente
igrexa wojtyliana compor se atrever nesta época decadente a
rebordan a súa dimensión pastoral e fixéprende-lo que é distinto
proclaJJ)a-la moral do Evanxeo, cantando
ronlle cobrar un protagonismo importanpor igual a verdade ó comunismo e ó
te.
dela" (Giolio Girardi).'
capitalismo.
·
, ,
Para os. segundos, é un desfasado.
2. A ,opinión é unánime en lle reco•
ñeccren unha per onalidade extraordina- . herdeiro de Trento, Cremos que o pontificado actual está supoun enterrador do
riam ente .forte, rexa, teimuda, que, debiñendo unh~ aposta polo preconciliar e. un
dinarriismo renovad
rg e lugar en que actúa, xira case
dor concilio Vatica- afianzamento do clerkal. Os .clérigos volin vitablemente á rixidez, . severidade,
no 11, ancorado no ven a ser pon.tes para
c ntr 1 rrian dura.
nosa relación con
catolicismo ·da
3. Todos recoñecen igualmente que
Deos; e Deos encóntrase ~oi preto de queXoán Paulo Il zumega unha gran sinceri- · seguranza ·e obediencia, responsable dar confinado de novo nos templos ou;
dade e coherencia, que lle granxea simdo moito dano feíto
patía e admiración.
mellor, nas sancristías (Ramón Á.lario)
á lgrexa e do arte.. <lamento de moitos.
Home conflictivo .
Unha rexa personalidade

a

·'

4. Esta personalidade é .vista coma
polémica pero por dobre motivo: uns atri.búeno á súa valentía enmante-los principios e dogmas inmutables da fe e moral .
cristiás nun mundo relativista e desmoralizado; outros a u"nha alienación que o
leva a. se considerar coma depositario

"As actitudes que veñen
do Papa en materia de
ética sexual .son .antropolóxicamente absurdas"
(lose Mar.ía

Díez~Alegría)

Persoa bifronte
6. Case que todos opinan que Xoán
Paulo II é avanzado no social e retrógrado no moral. Avanzado por ter cuestionado,o ca~talismo, denunciad~ as desigualdades, optado polos máis pobres; e retrógrado por se manter intransixente en
canto ós ·medios anticonceptivos,, cregos
casados, ordenación das muller.es, casados divorciados, etc.
Algúns admiten que esta ~sti~ción é
aparente, pois resulta ·conservador .no un
e no outro: Moitos máis afirman que esa ·
postura é. a propia da dotitrina católic,a e ·
que o Papa non pode cambiaia.

Dende este punto de vista, o seu' labor
cualífiéano bastantes de político populista. En todo caso, veno dirixido a recuperar unha hexemonía católica nesta sociee de valores morais.
dade Órfa de líderes
.
j\
' .

No ámbito intraeclesi~I
8. No interior da lgrexa,_ o seu talante
forte, conservador e intransixente fí?Cose
sentir sobre todo en instÚucións, · move- .
mentos e persoas que maiormente esixían
unha posta ó día da tradición católica
. anquilosada ... ·
... favorecendo polo contrario a. can- ·
tos movementos e persoas se presentaban

"O rigorismo e autoritarismo . ·
socavaron a credibilidade
.
moral do Papa. O sistema
vaticanQ é .o únic'o dict~torial
que queda no mundo occidental" (H4ns Küng)
.

con espírifo e características res~auracionl.stas.
A coho~e que ·rodea ó Papa, co Opus á cabeza,
é; en opinión de non poucos, artífice e causa. da
· invoÍución e do descrédito eclesial en moitos
ambientes,

As viaxe~ pontifidais
9. A ·valoración das espectaculares viaxes
de Xoán Paulo JI reviste nos entrevistadores
dúas variantes: a dos que as consideran un éxito
singular debido Ó significado mesmo do papado
(líder espiritual da coinunidade. relixiosa máis
.unida e prestixiosa, símbolo do sagrado,: etc) e ó
carisma e cualidades pers.oais d~ste papa (sinceridade, . coherencia, capacidade. de comunicación, portador de seguridade e· de espe.raqza,
proclamación dos vafores morais, ·defensa dos
máis pobres, etc .....

"O lugar <l:e observació.n da
historia .en que se coloca, a
'Centessimus Annus'. [encícH~ ca sQbre doutrina social] é o ,
dunha .I grexa jnserta na Europa o·cc~deµtal e . capitalista"
( Giulio Girardi) ·
... e a dos qúe o consideran un producto da
publicidade, medios- e' marketing, do espectáculo, da cUriosidade e do esoterismo, e ta:r;nén
dunha resposta á 'ansi~dade, baleiro e .desorj.entación q1:1e se apalpan na -qo.sa socieda_de.
As grandes concentracións tamén as. fixeron outros personaxes e son frecuentes na nosa
sociedade a pr'opósito doutros ·acontecementos.
Por -outra parte, ¿tales vi~xes non quedan máis
en ácenos ca en accións e resultados positivos? ·

·-

· Benjamín Forcano
Traduciu: X.Ch.R.
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DE AVÓS A NETOS

·O alumea-lo pan o~ danzas do pan
........

--.~~~...,.-~~...,.-~~~--.

·--···-·-····-············· ···············-- - - --

·I

Agora xa son os nenas os que tan as fogueiras para alumea-lo pan." (Buxán, R~is, 1~84)

N

b ano 1888 escribía Manuel Murguía no seu libro Galicia, referín-

dose a unha estraña cerimonia
popular, que se practiaba. a última noite
de abril na parroquia· noiesa de Roo: No
intre en que o sol se merg~lla nas ondas
do Océano, os habitantes da comarca
xúntanse no Outeiro, dende o que Se
domina unha grande extensión de labradío, común ós habitantes daquel país.
Mentres empeza a arde-la leña amoreada
no cume, os concorrentes gardan relixioso silencio· pero no intre en que o ígneo
elemento fai presa no grande feixe destinado a ser pasto das chmri.as, empeza
cirredor da fogueira a leda dqnza circular, ó ternpo que· entoan o himno d_e costume;
Lume, lwne
le ó pan,

. láctico: PCU:ª limpa-la terra co lume, favorece-la medra da collei ta, e pro't exela
arredando canto a poida danar, dende. os
vermes ata as meigas.
,
Nada se sabe da súa orixe, pero, como •
Pero isto non só se facíá daquela na
sucede coas máis das manifestacións procomarca de. Noia, senón que era coñecida
pias destes días, do "c~clo de maio';, está
e practicada nas demais das· aldéas dos
vencellada coa vexetación por ser cando as'
concellos lindeiros: Lousame, A Serra de
plantas floreG,en e fructifican. Pero tamén
Outes, Rois, Negreira, Padrón; Pontecesucómpre ter en conta que é a "noiJe de
res, etc. Agora, 107 an.os despois,_aínda
W alpurgis", de ancestral tradición _bruxeril
quedan· restos nos concellos da Serra de
nas terras do Centr~ e Norte de Europa; ·
Outes, Negreira e Rois. As persoas maiopoí iso algúns informantes maiores din que
res leinbran que cando eran nenos saían
se fa~ía, -fai-, ademais de para ter boa
todos a perco'rre-las sementeiras con
colleita, para .queima-las meigas para que
fachucos ardendo, ou bailaban arredor
non fagan mal . duran~e todo o ano.
dunha cacharela, mentres repetían unha e.
A ~rea xeográfica desta manifestaoutra vez varias monótona$ cantarelas.
ción foi moito mái~ grande, pois ademais
Trátase dun rito ígnico moi antigo de · ?as terras con~ñesas situadas preferentecarácter purificador, propiciatorio e profimente entre a ría de Noia e a foz do Ulla,
Dios che dea
moito gran.
Cada gran, coma un bogallo,
cada pé, coma un carballo . .

tamén abranguía parte da provincia de
Pontevedra, en particular os concellos de
Ponteces~res, Caldas de Reis, Valga,
Vilanova de Arousa, Cuntis, Ribadumia,,
etc. E, de seguro, qpe hai varios séculos
era moito máis gr.ande .aínda. Non é
exclusiva de Galicia, pois, unha comparanza, no Limousin e no Delfinado francés, tamén se practicou, empezando así as
súas salmodias: Flambe, flambe, feu ... ou
Allume, feu, ...
En ~ntíns, por exemplo, coñécese
pola larada do patnpallín, e nela aprovei tan para queima-los 'trastos vellos,
como se fai na de San Xoán. Tradicionalmente ·tódolos asistentes permanecen no
máis absoluto silencio mentres o lume
non arde ben, para' non escorrenta-los
seus poderes, pero logo cando ten chamas bailaban todos arredor, vellos e
novos, repetindo unha e outra vez a
mesma cantarea:

O panpallín,
o panpallán;
aí vén o trigo,
~ aí.vén o pan.
FROITOS ALUMEADOS
Nesta noite pdden ser todos, pero o
principal sempre foi o "pan", sobre todo o
centeo, por se-lo alimento básico da mantenza humana -durante milenios. Recollemos varias destas salmodias impetratorias, das que escolmamos estas tres:

Alumea o pan
. cada espiga seu toledán.
Alumea o trigo
cada espiga seu imoletiño.
Depende do froito que haxa na leira.
O "oficiante" pide que cada espiga .
sexa tan boa que unha soa dea un toledán · Cando son cepas, entón cómpre dicir:
(medio ferrado), .ou un molete.
Alumea o viño, ·
alumea o viño,
Lur;ie, lume,
cada piña seu xerriño.
ve o pan.
Dios che dea moito gran:
Tamén se lembraban da facenda, dos
cada gran como un bogallo,
animais qµe hai na casa, para os que se
cada·pé como un carballo.
pide abundancia de herba, sobre todo avea:

.'Velo lume, velo pc¡.n,
Dios che dea boa gran
polo mes de San Xoán,
espigas como rebolos
e granciños coma ollos.

Alumea a avea, ·
alumea a avea,
cada frebiña a súa meda.
Aínda é posible ver algunha cacharela á noitiña do derradeiro día de abril, en

particular na Serra de Outes. Pero cada
vez xa son menos os veciños que se lembran de facer esta vella tradición encami. 'ñ aqa acadar bos froitos, polo que a súa
desaparición é cousa de ben poucos anos.

a
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UTOPÍA

Simplemente humanó
Abreme, irmán.
Petei á túa porta
batín no ten cora"
zon
para ter un teito,
para ter un chisco .
de lome
porm~rdeme

quentar;·

¿Por que ~e preguntas
se son de Africa,
· se son de América,
se ·son de Asia,
se son europeo?

Abreme, irmán.
Non son negro,
nin un pel rox~,
nin un oriental,
nin un branco,
senón só un humano
o ser humano de
tódolos tempos,
o ser humano de
tódolos ceos:
un ser humano
coma ti.
l:ll"IA -14

FOTO: Xoanma Porto

(Palabras citadas por Diamantino no XIV Congreso de Teoloxía. Madrid, setembro, 1994) .
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CARTAS

Benqueridos amjgos:
Desde hai dous meses veño recibindo dúas revistas de IRIMIA no
_sitio de unha;. a primeira para min, e a
segunda déixoa na sala de profesores
do colexio para ,dala a coñecer. Confeso que a revista nº 452, na que
escrib~ Manolo Regal o "artigo"
"U nha decisión meditada" non fun
quen de levala ó traballo porque me
deu vergoña. . .
Debo dicir que · me molestou a
catequización que neste artigo se fai
p.orque, aínda sendo respectable a
.o pinión de fondo, non é x_eito, nin
sobre todo o lugar "Boa Nova~', para
dicilo. ¿Ou é que xa non vos lembrades do artigo de Emilio González
Avión .n a revista nº 445 (novembro
de 1994)? ¿De verdade se pode equiparar ~ovemento cristián de base
con B.N.G. coma a mellor saída política? Se cadra coma única e coma a
mell~r si, pero coma boa saída, eu
non o vexo nada claro. ¿Con que cara
ides critica-lo que chamastes nacio-

nal-catolicismo do P.P. na Virxe do
Faro se desde o que é o "editorial
espiritual" de IRIMIA se reclama o
voto cristián para o B.N.G. sen máis
razóns? ¿ Ou é que en "U nha decisión
meditada" se comparan e analizan
programas ou actitudes na vida política ou capacidade de autocrítica e
diálogo, tal e como se fixo noutros
períodos electorais dende os editoriais ou outras seccións da revista?
Máis beh hai gabanzas gratuítas
coma "compañeiros dispostos a facer
. c~usas boas pola xente e eu quérome
unir a eles", "con honradez e decisión", "con vontade de servir e non
de aproveitarse".
Fun votante do B.N. G. nas dúas
últimas chamadas ás urnas; adoezo
,porque alguén me convenza de que
eles son o que este país necesita, por. que non hai máis nacionalistas ·éa ele·s
e a unidade, ·se é real, debe ser celebrada. Pero se hei de ser sincero, non
me fío totalmente. Cando vou ós seus
mitins síntome insultado, parece
como se lles molest.as.~ que certos'

.'

'

ideais seus sexan compartidos por
cristiáns (algo parecido ó que lle acorre .a algúns cristiáns cando ven que
xente atea participa, organiza e promove asociacións de axuda ó próxi·mo que antes eran patrimonio e orgullo da cristiandade). Dáme medo velos razoamentos tan simples e cativos
dos representantes de Galicia Nova
(futuros e . actuais dirixentes do
B.N.G.) para os que todo aquel que
non é dos seus.· é_un fascista (usan
tanto esta palabra que na súa boca
chega a perde-lo seu significado). .
Só quería dicir q\)e, cando as causas non .se din completas e un sabe
que n<?n todo o monte é ourego, como
debe de saber Manolo Regal, un
comentario como "Unha decisión
meditada" é exGesivo, por moito que
un queira apoiar unha causa que considera nobre.
U nha aperta.

Manolo G. Turne

FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Oitos da auga (18)
Auga de regar
Roda da auga é o turno de utilización da auga colectiva nup uso p·r opio
(rega, muíño ou batán) .

Miña Virxen do Xurés
eu est'ano alá non voit;
tocoum 'a rolda da auga,
mala é quen ma botou.

Ter augas partidas é estar no turno
para a posesión da auga de rego.
Bota-la auga é modifica-lo seu
curso polos regos, para que por unhas
horas regue os propios campos.

t(ralle unha legoada;
se queres que o amor veña,
mándalle a carta e.errada.

Andar ás tornadallas é "quitarse

Déixame ir, que lago veño,
déixame ir bom-la auga
a unha cortiña que teño.
Pala miña porta pasa
un regueiro d'augafría
para /Le dar a beber
6s amores dalgún día.
Se queres que a auga corra,

Non bota ~ la auga polQ caneiro
de. alguén é non convencer a alguén
coa ·propia conducta. Fulano non bota
a auga polo meu caneiro: "non me
convence, non me gD;stan os seus feito s, nQn me é simpático". É <lito
vimos , de Non lle i-la auga polo rego
dun.
Sabe·r por onde vai a auga ó
t ego é estar informado cabalmente.
Quen está ó tanto do fondo da cuestión e das intencións dos outros, po-de
dicir que .sabe por onde a auga vai ó
rego. De xeito que quen está informado mesmo do que ' os outros pensan
que ignora ben pode dicir "jQuen non
che soupera por 4onde vai a auga ó ·

rego!".

2. Wojtyla é un pome macizo;
por moito que a xente berre
·
el non dernite do.seu
e segue erre que erre.
3. Qs xornais discutiron
querendo informar ó pobo
pero o escrito en cuestión
non che vos di nada novo.
.4. O gran_tema do aborto
.·e da eutanasia é moi serio
e eu qescálzome ó entrar
nesa zona de misterio.
5. Comprendo perfectamente
-que o Papa estea inquedo
e que ante tantos abusos
sufra moito e pille medo.
6. Pouco axeitado parece
que nunha cuestión legal
a lei civil se someta
á católica moral.
7. Roma pretensiosa évos
cando, dogmática, vela
que a ética cívica estea
so eclesiástica tute.la.
8. Moito cita o P·apa a Biblia.
Non hai que perder de vista
que fai dela unha lectura
algo fundamentalista.
9. Con textos quer afogarnos
que hoxe a ciencia interpreta
pero Roma segue lendo
a Biblia ó pé da letra.

Esta foto de Ana María
Ferrer, xuíza do caso Roldán
parécenos un gran sinal dos
- tempos. Máis.·dun século de
reivindicación feminista ·ctá
este resultado: cando a muller
ten igualdade de oportunida- des -¡e aínda cadra ben lonxe
este ideal!- pode acadar posto s de responsabilidade.
¿Quen <liria que un cargo que
precisa de tanto eqúilibrio
coma o de xulgar podería ser
ocupado por persoas presuntamente inestables dende o
punto de vista emocional.
Disque a metade dos titulares dos xulgados son
mulleres. Unha boa nova.
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1. Apareceu a encíclica
O Evanxeo da vida;
quen queira lela que a lea,
¡évos abando aburrida!

a auga do rego uns veciños ós outros".

semellante a aqüeloutro, que xa,

Veño de bota-la auga,
veño d 'alrqgar a presa;
largei a túa conversa,
se a largei non me pesa.

O CANTAR DO IRIMEGO

10. Don Wojtyla cita e eito
a don Xoán Paulo Segundo;
que é o mesmo personaxe
ben o sabe todo o mundo.
11. E o Vaticano perde
do diálogo a ocasión
e o pobo cristián non presta
. á encíclica recepción.
12. Tal pecharse en si mesmo
xa é andazo, évos un viéio
que vai facendo estéril
o discurso pontificio.
13. Cuestión moi seria a da vida
pero todo o universo ·
non é cruel e inmoral
e, menos Roma, pe!verso.

