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Eleccións á vista ... 

~ . 

a le ¿cuestión. política? 

REVISTA 
QUINCENAL 
DE CRENTES 
GALEGÓS 



A fe ¿cuestión política? 
Próximas as eleccións munic1pais, alguén ·pode 

preguntarse se un cristián ten diante súa un voto espe
cífico ou pode irás urnas coma calquera cidadán sen 
predeterminacións que deriven da súa confesión reli
xiosa. Estamos perante o difícil problema da mediac'ión 
política da fe: se é lexítima e cal a súa orientación. 

Houbo un tempo en que todo estaba claro, pois 
existía o chamado voto católico. En países coma Italia, 
a Democracia cristiá era o brazo secular da clerecía e 
o papa Pío XII facía chegar consignas el.ectorais ós 
púlpitos e confesionarios: o voto democristián era orde
nado, o comunista prohfüido baixo excomuñón. 

Tralo concilio Vaticano 11 deuse en falar dunha lgre
xa neutral que nunca o foi. ¿Pode sela?. 

De feíto dise que o cristián é libre perante o voto 
pero, inmediatamente a continuación, afírmase que ha . 
votar de acorde cos presupostos da súa fe. E nada 
parece rnáis normal, pero ás veces segue funcionando 
o voto católico encuberto. 

Moitos electores entenden a mensaxe nada disimu
lada dunha xerarquía que ten coma valores supremos 
certos aspectos morais controvertidos e cruciais na 
disputa democrática, maiormente o que se refire á 
moral sexual e ó control da natalidade. Tamén se pro
move ese cristianismo de presencia que- protexe as 
institucións relixiosas coma, por exemplo, a escola 
católica. 

Sucede que tales valores adoitan ser defendidos 
pola dereita política mentres que a esquerda é laica: 
protexe a primacía da escola pública e as leis non con
fesionais que procuran un acorde coa ética civil, que 
con frecuencia disente da moral catóHca. 

Son, en cambio, moitos os cristiáns que prefiren 
outros valores éticos, coma os da xustiza e igualdade · 
de oportunidades, o da crítica estricta ó capitalismo na 
forma actual de neoliberalismo, e outras laicidades non 
asumidas aínda pola cultura católica a pesar de case 
que tres séculas de modernidade. 

Moitos cristiáns ven maior coherencia no voto ás· 
forzas políticas de esquerda ca ás da dereita. E se 
e?tes cristiáns viven en países onde a a súa lingua e 
maila cultura son marxinadas ou ~smagadas por un 
poder central pouco respectuoso, daquela non é estra
ño que prefiran o voto non só de esquerdas senón 
tamén o que defende as peculiaridades étnicas. 

·aue lrimia sexa acusada de favorecer tal voto étni
co e nacionalista de esquerda é tan axustado á realida
de coma inxllsto .parece que se nos queira adscribir a 
ningún partido concreto. Non cliegamos aínda ó extre
mo do profético bispo Pedro Casaldáliga, que en Brasil 
solicitou o voto· a Lula, candidato sindicalista e ade
mais, neste caso, cristián ¿Ten que ser neutral a fe ou 
cómprelle unha mediación política? Se Xesús fose tan 
neutral como algúns pretenden ¿acab~ría na cruz acu
sado por delicto relixioso e político? 
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Daniel López Muñoz 

Calquera é pastor con bo sol 
E bombeiro cando qhove 

a caldeiros. 
A política antiincendios 

da Xunta de Fraga foi 
fachendosa bandeira de efi
cas ía na xestión, durante 
estes anos de imperioso 
gobernar. 

Pero en tódolos glorio
sos baléJ.nces, en tódolas par-

, tes deSta heroica guerra con
tra o lume, omitíase un dato 
básico: cadraron os anos 
máis mollados desde o sona
do trebón do que librara o 
vello Noé, que soubo ser 
pastor en tempos de diluvio. 

Neste último verán-outo
no-in verno repetiuse o 
mesmo: en moitas zonas do 
país, desde avanzado o mes 
de agosto non boubo do~s , 

días seguidos de sol ata a 
entrada da primavera. As 
estatísticas de molleiras dos 
últimos anos son arrepiantes. 
Mesmo chegou a chover 
nunba Romaxe das organiza
das por IRIMIA, feíto único, 
insólito, case irrepetible, 
Deus, San Noé e Santa Noia 
<liante. 

E veñen .a penas vinte 
. dís;ts de sol, levántanse unha 
fin de semana de nordés e 
todo o país era unha lapa. 
Que ·se mil cincocentos 
incendios, que se máis de 
cinco mil hectáreas. 

Diagnósti~o de ·Conse-

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

lleiro do ramo: en época 
preelectoral o monte está 
que arde. Vamos que, vas 
por aí, pegas un p~nfleto, 
séntaste a descansar nun 
penediño e, de alí a dous 
minutos, te-las túas partes 
dispensando totalmente 
ardidas. Porqu,e hai piróma
nos ·da oposición· debaixo 
das pedras. Non son lumes 
calquera, so~ os que o Con
$elleiro denomina incendios 
espectáculo, amenizados por 
garotas de Copacabana 
CO!lla esas que levan a Lalín 
en pleno inverno, á Jesta do 
cocido, para levanta-la 
moral da tropa electoral e 
arder de ganas de v_ivir. 

A cuestión é a seguinte. 
Quen di que o incremento de 
incendios ten causas políti
éas é que sabe que eso pasa. 
Se sabe que eso pasa é que 
ten experiencia. Se ten expe
riencia anterior hai que 
remontar á última vaga de 
lume·s que arrasaron o país. 
Se ~emohtamos aí, cadra que 
foi xustamente cando aquel 
goberno tripartito que tanto 
odiou o P.P. estaba dando as 
últimas boquexadas. Se nos 
situamos aí ... pregunta ¿Quen 
provocou aqueles 'incendios 
políticos, os máis devastado.
res da historia de Galicia? .. 

E é que ás veces nos 
traizoa o subconsciente. 

-• FEITOEN ~~ PAPEL RECICLADO 

DIRECTORA: Carmen Puente Fernández, 15705 C/ Pombal, 30 (Santiago) Telf.: 585330. 
MESA DE REDACCIÓN: Daniel López Muñoz, Xosé Chao Rego, Carmela Capeáns 
Leis, Mariano Guizán Sánchez, Luciano 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 Blanco Torra- . 
do, Xosé Lois Vilar, Marta Sopeña, Gumersindo Campaña, Tereixa Ledo, Colectivo "A 
Rella" (Antor:iio Fdez. Oca, Eliseo Miguélez, Constantino Mariño, Tonecho Meixide 
Fdez.) Juan Antonio Pinto Antón, Francisco Carballo, Tintxu, M'iguel Anxo Araújo, 
Xavier R. Madriñán, Lois Ferradas, Madó Domínguez, Xesús .Ferro Ruibal, Moisés 
Lozano Paz, Clodio González Pérez, Mando R. Bermejo. 
SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN: Apdo. 980 - Santiago de Compostela. 
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 nº 8 - Santiago 
Caixa Postal CC/1302-6000-83-0017905488 
DEPÓSITO LEGAL: C-1417-81 IMP~IME: Imprenta Minerva 



• 

BOA NOVA 

Tempos para Deus 

SILVIA (filla): Mamá, ¿que facían todos 
aqueles homes que estaban na casa do 
cura? Eu non os coñecía. ¿De onde eran? 

. AVELINA (nai): ¿Qué home~, muller, 
non sei de quen falas? . 
SILVIA: Si, todos aqueles que nos días 
de vacacións da s·emana Santa andaban 
por alí, e despois ían a Igrexa connosco ... 
A VELINA: .Ai, xa; quer~s dicir os que 
se xuntaron na rectoral para rezar durante 
estes. días; pero non eran só homes, 
tamén había mulleres. 
SILVIA: Si, pois eses. ¿feuntábanse para 
rezar? ¿E estaban todo o tempo rezando 7 
Eu non dou rezado tanto tempo. 

AVELINA: Muller, tampouco eles esta
ban rezando· diario. Estaban alí xuntos, 
rezaban, pensaban, dicíanse ·causas uns 
ós outros, estaban coa xente nas casas ... 
¿Non te lembras do Pepe e do Federico, 
que es.tiveran o ano.pasado na hosa casa? 
Pois sonche algo parecido. 
SILVIA: ¿E por que se xuntan logo? 
~ VELINA: Pois para iso muller, para 
iso que che dixen._ Andan _ cansos de 
andar para riba ~ para baixo nq.s seus tra
ballos, e. veñen aquí para descansar e 
máis para aprender cousas boas de Deus 
para a vida: 
SILVIA: E son tan grandes ¿e aínda non 
saben o catecismo? 

A VELINA: O catecismo saberano, 
nena, pero íso non chega. Ti tamén sabes 
que eu son a túa mamá, e que· o teu.papá 
é o teu papá, e mais gÓstache estar cabo 
de ·nós, para falar, para xogar, para 
acompañarnos ... Con Deus pasa algo 
parecido tamén. Hai moita X.ente á que 
lle gusta tratar con Deus, porque é moi 
bo, e porque est~do cabo del nacen cau
sas moi bonitas no cor~zón e no pensa
mento. 
SILVIA: Mamá, nunca che oíra falar así. 
¿Ti quéreslle a Deus? 
A VELINA: Si ,' Silvia, ti sabes que lle 
quero, xa cho teño dit.o moitas veces. 

SILVIA: ¿E quéreslle tanto coma ó 
. papá? 
. A VELINA: Ai, nena, estaste poñendo un 
pouco pesada. ¿Se lle quero tanto coma ó 
papá? Pois claro que lle quero, pero un 
cariño non lle quita ó outro. Canto máis 
lle quero ó papá, má.Ís lle quero a Deus; e 
canto máis lle quero a Deus, ~áis lle 
quero ó papá. 
SILVIA: Pois o Tucho díxome que 
cando ~ose máis grande que non había de 
ir á Misa, que xa estaba farto de rezar. 
AVELINA: O teu irmán por veces non 
sabe o que di. Pásalle coma a moitos 
novos. Pero ~ culpa non cha teñen sem
pre os novos. 

Manolo Regal Ledo 

En unión do Pai 
Domingo 4 de Pascua 
Xn 10,27-30-7 de maio 

- O Evanxeo de hoxe é curto, simple 
e fondo. Con .poucas palabras vai descri
bindo o .que pode ser unha experiencia cris
tiá de calidade, verdadeira. Igual que Xesús 
tivo e~a experiencia, tamén nós f?Odemos 
tela. E un regalo de Deus, ó tempo que 
tamén é algo que debemos traballar día a 
día. 

- ¡Que fermoso é pensar que pode-
, mos escoita-la voz de Deus, que podemos 

ter trato de amizade fonda con el! ¡Que fer
moso é tamén pensár que témo-la posibili
dades dunha vida redonda e feliz, que esta- . 
mos chamados a tela, a construíla, para nós 
mesmos e para os demais ! . 

- Deus aposta por nós, como un pai 
aposta polos seus tillos. Deus aposta polos 
seus fillos roáis débiles. Así foi como o 
viviu Xesús, e así é como Xesús nos apren
de a vivir a Deus. Cos amores e fidelidades 

. de cada día irnos labrando o rostro de Deus 
na nosa mesma vida . 

Polos camiños do 
amor 

Domingo 5 de Pascua 
Xn 13,31-33a.34-35 - 14 de maio 

- Se o pensamos ben, non fan falla 
moitas causas para ser un bo cristián: sim
plemente querer ben á :X.ente. Moitas veces 
os cristiáns complicámono-la vida con mil 
trangalladas, que pouco teñen que ver con 
algo tan simple como é querer e deixarnos 
querer. 

- De calquera maneira amar é doado 
e máis non o é. Hai amores e amores. E hai 
amores que matan. · A palabra "amor" é 
unha das máis usadás e abusadas' entre 
todos nós. Os cristiáns pretendemos amar 
seguindo o ·carniño de amor que nos mar
cou Xesús. Para acertar no camiño do 
a~or, o único importante, parámonos 
moito na vida e nos feítos de Xesús. 
- O amor non é só un sentimento do cora
zón. É normal que se traduza en comporta
mentos, en atencións, en caricias, en cartas 
entregados, en respecto, en loita polos 
débiles, en participación política, en coida
dos polos pobos pequenos, polas culturas 
pequenas, etc., etc. 
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A PENEIRA 

NON BUSQUES MAIS ESCUSAS 

DOA SANGUE 

A XENEROSIDA
DE DAS DOAZÓNS 
DE SANGUE vese 
ensombrecida polas 
denuncias de que o 
prezo do sangue se 
triplicou dende que a 
Xunta creou a Funda
c10n "Centro de 
Transfusión de Gali
cia". Unha des tas fun
dacións privadas que 
a Xunta está a crear 

nunha e pecie de administración paralela. Só producimos vinte 
doazóns por mil habitantes, cando a· organización Mundial da 
Saúd~ aconsella sesenta pola mesma, porcentaxe de habitantes. 
En Galicia estamos a medrar en doazóns de órganos, xa por 'riba 
da media estatal. 

NO PRIMEIRO DE MAIO queremos 
lembra-la fraxilidade dos contratos de 
traballo duninte o ano pasado; case 
sesenta mil contratos que se fixeron, son 
a meirande parte deles a tempo parcial, 
máis de quince mil de aprendizaxe e ' 
case tres mil de prácticas. Case o sesen
ta por cento con mulleres e por idades 
entre os dezanove e os vintecatro anos. 
Coma homenax,e no Primeriro dé 
Maio, aportámo-la foto gañadora do II 
Certame de Fotografía convocado 
pola "Fundación 1 º de Marzo". 

Alfonso Blanco Torrado 

O REMATE DA 
SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL é celebra
do nestas datas: Berlín 
caeu nas mans dos 
rusos. Medio millón de 
mortos nunha· loita,. 
casa por casa, e nun· · 
relampo de bombas que 

. s upuxo o remate do 
imperio nazi e de Hitler. ha a recta final de seis anos da guerra 
máis arrepiante. A rendición de Berlín tivo. lugar o dous de maio 
des·pois de dez días de sangue. Na fotografía un soldado ruso 
coloca a bandeira vermella no Pazo de Hitler. Mentres tanto 
Rusia, que é visitada nestes días polos líderes mundiais, segue a 
pecharse nun imperialismo cada vez máis belicoso e menos 
demócrata. O futuro de Rqsia está en perigo polo autoritarismo 

-dos seus políticos. 

A RIBEIRA SACRA segue a desve
lárno-la_ súa riqueza en moit~s ordes. 
O concello de N ogueira de Ramuín 
está a: organizar dúas xornadas para 
que a mocidade coñeza a zona, unha 
adicada ó sendeirismo e outra ós 
mosteiros, a primeira polo Canón do 
Sil, castros·, paisaxes, e ou-tra p~la 
meirande concentración de mosteiros · 
e eremitorios. Pensando en centros de 
ensino e asociacións. Para ·máis infor
mación: 988-385165 (de 9 a 13 
horas). 

< 
DOMINGO 7 de MAIO 

111 IRIMIANZA EN LUGO 
TOLERANCIA E RADICALIDADE 

( -

-
-·W -

No Ano Internacional ·da Tolerancia talaremos sobre a situación nos'eidos políticos, 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 h.: Presentación do tema 
- Valentín Arias. 

17,45 h.: Etnias. Extranxeiros. · 
- Manuel Vila ~ópez 
Mestre e Promotor Cultural do Colecti
vo Xitano. 

17,30 h.: Marxinados: Inmigrantes. 
- Pili Alvarez Alonso 
Psicóloga e traballadora en Cáritas
Lugo. 

17,45 h.: Informe sobre grupos extremistas 
de carácter racista . 

18,00 h.: Crenza e praxe relixiosa. Conviven-. 
cía das distintas tendencias .. 

18, 15 h.~ . Diálogo. 
19,30 h.: Fin da Xuntanza, animada por Xosé _M. 

' Carballo, con pinc~os e festa incluída. 



A COMARCALI
ZACIÓN DE' GALI
CIA é unha necesida
de a debater nesta 
campaña electoral, xa 
que é a que marca as 
relacións dos núcleos 
de poboación que 
definen Galicia. Non 
son iguais tódolos 
concellos, por exem

plo os trescentos catorce concellos de Galicia cont~n con oito 
veces menos habitantes cá cidade de México, e a dispersión e 
as dif~rencias do hábitat 'son moi dispares, hai concellos coma o 
de Rábade e Pontecesures formados só por un núcleo, sen 
outros anexos ... , o que obriga a acometer tamén a organización. 
e lexitimación da parroquia. 

OS CÁRCERES están cada 
vez máis ateigadas de persoas 
nunhas condicións inhumanas. 
Nos cinco centros galegas hai 
máis de d0us mil reclusos. A 
nivel de Estado a situación 
aínda é máis dura. Un dezaseis 
por cento son inmigrantes, case 
todos africanos, o mesmo que 
unha de catro mulleres presas, 
todo isto provocado por leis dis-

. criminatorias contra os que 
veñen de fóra, que moitas veces 
pasan máis_ tempo na cadea que 

buscando un xeito de vida. Os cidadáns de Marrocos, Nixeria, 
Latinoamérica son dunha categoría inferior, recibindo un trato 
vexatorio. 

O · PRIMEIRO . 
CONCURSO DE 
REGUEIFAS acaba 
d~ ser convocado 
pola Federación de 
Asociacións Cultu
rais. A mesa pola 
Normalización, o 
Facho da Coruña, 

·o Centro Valada
res de Vigo ... Hai 

que apuntarse antes do dez de maio neste teléfono: 986-
468684. As r~gueifas ocupaban ós fregreses e ós convidados as 
tardes das festas. Soen ser dous regueifistas que se de&afían do · 
xeito máis satírico e artístico ó mesmo tempo. Quizaís . siga 
sendo a comarca de Bergantiños a que ajnda mantén unha tradi
ción Ínáis forte neste eido. 

A FEDERACIÓN GALEGA 
DE CICLISMO está a facer 
µnha campaña para que os 
afeccionados ó ciclismo se 
federen porque son moitas as 
vantaxes: seguro de acciden
tes, participación en probas, 
marchas ou competicións ofi
ciais, información frecuente 
de actividades ciclistas que se 
organizan nQ país, respaldo de 
tódolos servicios da Federa
ción ... , e ela mesma encargase 
do papeleo da legalización 
dun club. Pcµ-a máis informa
ción, Federación Galega de 
Ciclismo. Canceleiro, 9-lZ. Vigo. Tfno.: _224158. 

BRUXELAS segue a 
marxina-los países 
coma Galicia, tanto na 
pesca coma no agro e 
na industria, o que leva 
a rexeita-la política de 
Madrid, que está a 
sacrificar todo o noso 
tecido económico para 
cumprir cuns mínimos 
que no1~ acada, nin a 

. conta de Galicia. Estase a ver que só cunha política social feita 
desde un poder galego será posible parar esta creba total do 
noso p·aís. Madrid vai revisa-lo tratado de Maastricht, pero 
Galicia será a gran perdedora, a non ser que ~bandonemos e.sta 
Europa dos mercaderes. 
Debuxo de Xaquín Marín (La Voz de Galicia, 15-V-1994). 

A RISGA, que quere dicir "Renda 
de Integración- Social de Galicia", é 
un salario social ás persoas que 
están mergulladas na pobreza que 
segundo 'estudios son máis de 
cinco-centas mil, das que a metade 
están nas condición máis duras. Ata 
agora só algo máis de dúas mil 
están beneficiándose destH 
axuda ... O esforzo da Xunta é moi 
pequeno, non só o económico, 
tamén o efectivo e. c.omunicativo, 
xa que aínda que reduciron os 
papei.s e a burocracia, aínda non é doado que a xente máis pobre 
chegue a esta información~ cómpre pedi-la colaboración de aso
ciacións dvís e orgaruzacións non gobernamentais para chegar 
con máis efica~ia social ós máis marxinados. 
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S'AR6AD€19P 
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) 
Teléf.: 981 - 62 09 37 
Fax: 981 - 62 38 04 

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

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

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

* Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 9.88 - 37 09 28 

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

* Pza. Sto. Doming~, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
F~: 982 - 24 49 13 

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

Eleccións en Francia 

O singular sistema electoral 
francés fai que os cidadáns teñan 
ocasión de soñar e de elixir en cada 
coµvocatoria: votan nunha primeira 
volta polo que Hes \Parece' mellor, 
sen restriccións, e logo elixen o Por Tintxu 

menos malo entre ~s candidatos que pasaron a .primeira 
criba. Polo medio teñen quince días nos cales o~ candidatos 
procuran atraerse' as simpatí~s dos seos concorrentes que 
quedaron eliminados e as dos cidadáns que os votaran na 
p,rimeira instancia. -

Este é o trámite. actual: o 23 de abril os· franceses puideron 
pronunciarse sobre nove candidatos, dos que agora terán que
escoller entre os dous mellor colocados. Os nove eran o xenó
fobo Le Pen, o nacionalista x~cobino de Villiers, o populistá 
Chirac, o tecnócrata Balladur, o socialista Jospin, a ecoloxista 
Voynet, o comunista Hue, a trosquista Laguillier e o inclasifi
cable Chaminade. Pero realmente as posibilidades estiveron 
desde o principio centradas en Chirac, Balladur e Jospin, con 
Le Pen. e Hue loitando nuns ni veis de votantes próximos ó dez 
por cento. 

Chirac fora primeiro ministro ba~o a presidencia .de Gis
card D'Estaing e encabezou mesmo un gobemo conservador 

· no 86,, con Mitterrand na presidencia: Balladur encabeza outro 
gobemo conservador nos detradeiros .anos dos catorce da era 
Mitterrand. Curiosamente Balladur empezou a campaña cun 
apoio moiarpplo da opinión pública e sen a temida concorren
cia de Jacques Delors ou Giscard d'Estaing (que lle poqían 
facer dura competencia entre o electorado progresista e cen-
trista). · 

Pero a combatividad~ de J acques Chirac, que parecía reti
rado da escena polítiCa na alcaldía de París, permitil.Jlle apare
cer coma un home novo-e atraer votos ata da esquerda, cando 
xa nos anos 70 era un dos persoeiros no partido gaullista, que 
a levou a sér primeiro, ministro daquela. Mentres tanto· a com
petencia tecnocrática de Halladur non logrou rompe-la distan
cia dun électorado que demanda un mínimo de _entusiasmo e 
paixón. As corruptelas de varios dos seus ministros (li11erais 
uns, gauWstas outros) fi:xeron que a militancia conservadora 
apoiase a Cbirac, anque os dirixentes estivesen máis con 

· Balladur. 
O candidato socialista tivo o mérito da seriedade e da dig

nidade, pero nin -contaba con carisma propio nin sequera co 
apoio a fondo do seu partido ou do propio presidente: este, 
moi ocupado en gañar cada mes algunha páxina nos libros de 
historia, mentres o partido acaba de purga-los erros de longos · 
anos de gobemo nos que a corrupción tamé,n deixou trazas e 
escopde a duras penas as liortas internas dos peq\lenos xefes, 
tanto rp.áis duras de esquecer por canto os restos de poder que 
lle quedan .nas mans son escasos. · · 

Estes eran os antecedentes da votación <leste domingo e da 
elección do sete de maio. Todo indicq que Jacques Chirac vai' 
se-lo piesidente de Francia: ten unha ampla maioria parlamen
~aria, pero terá que s~pera-la división xurdida na recente cam
paña. 



.... 
INTERNACIONAL 

I O cambio climático 

·Recentemente celebrouse na 
cidade alemana de Berlín a 
Conferencia da ONU sobre o 

cambio climático. Os países as.inantes 
do acordo de Río (Conferencia de 
1992) no'n cumpriron ata o momento os 
acordos sobre concentración de dióxido 
de carbono (C02), que tanto está a 
afectar ós qmbios climáticos do noso 
planeta Terra. 

Datos para a reflexión 

Desde 1992 a atmosfera recibiu 
9.000 millóns de toneladas de carbono. 
Esta concentración fai que a 
atmosfera se quente e que se 
converta nun inmenso inver
nadoiro, con tanta calor coma 
a que xeran 300.000 grandes 
centrais nucleares. Os avan
ces son moi lentos e a nosa 
solidariedade cos futuros 
habitantes do planeta a penas 
existe. O consumismo e a 

'· ¡ 

industdalización seguen o 
seu camiño ¡mparable de 
esgotamento de recursos e de 
contaminación despiadada. 
Necesítanse medidas drásti
cas · e non só testemuños 
públicos ocasionais. EEUU é 
o maior productor mundial de 
C02 • un 20% do total. China 
ocupa o segundo lugar. A 
deforestación, sobre todo das . 
grandes reservas do universo, 
tal co!Ila a selv.a do Amazo
nas, contribúen a este efecto 
invernadoiro. Este cambio 
climático está a producir: for
tes seq1s, inundacións, crece
mento do nivel dos océanos, alteración 
das colleitas ... 

No cas9 de España, este ano a 
metade sur x,a está a ter grandes proble
mas de seca e restriccións de auga. 
Todo apunta a que en España aumenten · 
progresivamente as temperaturas, o que 
segundo os expertos, suporía para den-

tro de 50 anos: unha elevación da tem
peratura en 2,5 grados centígrados, un 
descenso das precipitacións e da humi
dade nun 10% e un 30% respectivamen
te, ademais· dunha subida do nivel do 
mar. 
. · O descubrimento no ines pasado de 
f~breiro dÚn xigantesco iceberg, des
prendido do glaciar Larsen, na· Antárti
da, unido á desintegración progresiva 
dos bancos de xeo do continente branco, 
é un signo inequívoco e inquietante do 
quecemento dá Te~a. . 

Segundo a Organización mundial da 
saúde (OMS), 1.200 millóns de persoas 
respirán aire altamente contaminado. 

O efecto invernadoiro 

A Terra está rodeada dunha capa 
invisible de .gases, tales como o C02 
xa citado~ que actúan como se se trata
se dun invernadoiro, permitindo qµe os 
raios do sol penetren ata a superficie 
da terra, impedindo que se escape a 

calor. Se a temperatura de toda a Terra 
vai en aumento, pode cambia-lo clima 

. moito e isto traería. moi graves conse
cuencias para os ecosistemas e para a 
vida .. 

Os resultados do cumio 

A conferencia de Berlín da ONU 
concluíu o pasado oito de abril un 
mandato de negociación, aprobado po'r 
consenso, que recolle o obxectivo de 
emprender reduccións de gases de efec
to invernadoiro, con respecto ós ni".'eis 
de 1990, nas datas do ano 2005, 201 O e 
2020, sen especificar cantidades e 

cunha vaga fórmula de com
promiso no desenvolvemento 
sostible para os países do ter
ceiro mundo. 

Calquera medida en dis
cusión ten fortes implicacións 
económicas, tanto para os paí
ses pobres coma para os ricos. 
As compañías de seguros, por 
exemplo, adicaron 52.000 
millóns de dólare a cubrir 
efectos dos desastres naturais 
en todo o mundo, entre 1987 
e 1993. Desa cantidade, o 
85% foi para· os desastres aso
ciados á ~eteoroloxía (inun
dacións, secas ... ), mentres que 
30 anos antes era só dun 15%. 

. E prec~ o rectificar, utili
zar outros tipos de enerxía, 
por exemplo a solar, a sóli
da... empregando os recursos 
necesarios para investiga-la 
posta en prácticas destas ener
xías. Do contrario, no próxi
mo século exi tirán cambios 

climáticos, con consecuencias incalcula
bles. Unha vez máis, apoiemos decidi
damente o respecto e a solidariedade 
coa nai N ature za. 

Moises Lozano Paz. 
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DOCUMENTO 
1 O traslado xurídico 

No número 221 (jebreiro de 1995) da pre,stixiosa revista 
dos padres dominicos de Lyon Lumiere et Vie, o seu 
director, mundialmente célebre teólogo Christian 

Duquoc realiza esta reflexión sobre un dos Jeitos ~clesiais 
máis importantes dende o Concilio Vaticano JI. Non sor
prenda que, de facermos tal vqloración, a nasa revista valva 
de novo sobre o tema. O seu artigo, en número dedicado ó 

tema do libro bíblico do Eclesiastés ou Qohélet, principia 
, con este texto do referido libro sapiencial: 

"Se ti ves nunha provincia un pobre despoxado, o 
dereito e maila xustiia aldraxados, non che sorprenda. 
Hanche dicir que por· riba dunha autoridade vela outra 
autoridade,. e así seguido. Invocarán o interese xer.al e ' ~ 
servicio do.rei". 

se aplicaba· ós que des
prezaban de palabra a fe 
ou ós moralmente 
corrompidos, só pode 
proceder da irresponsabi
lidade ou ·da falta de 
información. A destitu

' ción é desproporcionada 
con relación ó. contencio
so. O creto da autoridade 
romana, xa abondo af ec
tado, sentirase ferido por 
este acto arbitrario. 

Unha inxustiza pastoral 

A liquidación de 

O venres 13 de xaneiro 
de 1995, monseñor Gaillot 
fo" nomeado bispo de Parte
nia (Mauritania de Sétif, 
hoxe Alxeria). Descoñécese 
a localización exacta <leste 
antigo bispado. Monseñor 
Gaillot abandona logo a súa 
sé de Evreux, pero mantén o 
seu título de bispo: asígnase
lle, segundo o dereito canó
nico, · un deses países · infieis 
(in partibus infidelium). 
Bispo francés que estaba na 
fronteira da lgrexa, achegado 
ó non crentes e ós marxina
do . , vclaí que pasa a estar 
xuridi amente vcncellado a 
el s: s u lugar e tá entre os 
infi is. 

1. - A tarxeta postal de apoio a Gaillot que moitos miles de cristiáns enviaron a 
Roma, leva estes tres parágrafos: · 

monseñor Gaillot é unha 
inxustiza pastoral. A 
reacción tristeira do pre
siden te do episcopádo 
francés e de numerosos 

1. Cumpriría que me trouxesedes tamén o corazón ... 
2. ¡/so endexamais! Xa no/o deu a nosoutros ... 

Mon eñor Gantin [cardeal 
francés presidente da Congre

3. XOÁN-PAOLO, ¡XA ESTÁ BEN! 

gación do bispos, na Curia romaJ;_la], 
xoga 6 papel da burra de Balaam: profeti
za, involuntariamente, que a vocación de 
monseñor Gaillot está no medio dos non 
crentes e dos marxinados por medio 
dunha metáfora xurídica que o arrinca do 
lugar eclesial do seu cargo, Evreux. A 
prensa e o pobo non se enganaron sobre 
este traslado: trátase dunha liquidación. 
As reaccións indignadas son testemuño 
do carácter irresponsable desta decisión: 
é un erro político, unha inxustiza pasto
ral, un insulto 6 colexio episcopal, unha 
ofensa ó pobo. 

Un erro polítoco 

A destitución de monseñor Gaillot 
con titúe un erro político. Monseñor non 
era oamente o bispo de Evreux. El era 
o mediador da lgrexa para os non cren

te e para os cri tián marxinais", tal 
como o expre ou un mozo na manifesta-
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ción de apoio en Evreux. En efecto, el 
devolvéralle a esperanza a moitos dos que 
desesperaban do aparato eclesiástico por 
culpa da súa incapacidade de levar á prác
tica as intuicións do Vaticano 11 ou dos 
discursos que pregoan os dereitos huma
nos. 

Monseñor Gaillot chegara a ser, 
pouco a pouco, o símbolo dllnha lg:rexa 
do diálogo, comprensiva, libre, que sabía 
dirixirse ós seus contemporáneos máis aló 
do medio restrinxido da institución e das 
súas meticulosidades. 

Segundo monseñor Coffy, ningún 
reproche se lle pode facer á súa doutrina: 
monseñor Grullot é perfectamente ortodo
xo. Ningunha sospeita abafou endexamais 
o seu creto moral: é un home honrad<~>, un 
"verdadeiro cristián", de acordo coa 
expresión dunha muller pouco sospeitosa 
de progresismo. 

Tomar unha decisión tan grave e tan 
infrecuente que, na historia-da lgrexa só 

bispos, a dunha multitude de crentes e 
non crentes, dá testemuño da ferida pro
vocada e do malestar xerado. En efecto, 
houb9 bispos que sostiveron dictaduras 
criminais, coma algúns en Arxentina: non 
foron botados. Outros bispos colaboraron 
cunha xunta .militar mafiosa en Haití: non 
foron depostos. Obispo de Coire [Suíza], 
que sementa a división da súa diócese 
(reproche polo que, segundo monseñor 
Gantin, monseñor Gaillot foi expulsado 
da súa), .cunha maioría de fieis que recla
man a súa saída, permanece aínda no seu 
sitio. Bispos mediocres que manteñen .un 
discurso anti-conciliar e que sosteñen for
mas case que patolóxicas· de piedade, non · 
son molestados. 

Pola contra, un bispo que, nos medios . 
de información profanos, fala con xeito, 
dignidade e liberdade das esixencias 
evanxélicas e da compaixón de Deus para 
que ninguén quede frustrado da Boa 
Nova, queda desp~dido. Non se pode 



1 de monseñor .Gaillot 

' 

. medí-lo efecto de tal decisión · 
sobre moitos crentes e non' 
crentes. 

Moitos comparan a arbi
trariedade da destitución cos 
procedementos· h~bituais das 

, dictaduras ou dos réximes 
escurantistas. Algúns mesmo 
sospeitan que existe unha dua
lidade no discuroso oficial: 
dunha parte, o Vaticano amo
esta, ás veces con valentía, ós 
xefes de ·Estado m:i ós respon:.. 

. sables internacionais, convo.
cándoos a favorecer o diálogo 
entre os grupos sociais, e 
defende os dereitos humanos, 
fustigando· as dictaduras; por 
outra parte decide, sen público 
debate, dende unha política 
eclesial na que prima, sobre 
toda outra consideración, o 
interese do sistema a curto . 
prazo. 

Tal esquizofrenia entre o 
discurso aberto e· a práctica arbi
traria, baleira . da súa esencia a 
aut01i.dade eclesial. "Facede o 
que eles <;lin, dicía Xesús, pero 
non fagáde-lo qtJe eles fan". 
Aforis!Ilo que mantén unha cla-
morosa actualidade. 

Un insulto ó Colexio episcopal 

A decisión da Congregación dos bis
pos insulta ó co1exio episcopal. O Vatica
no II proinoveu a colexialidade. O novo 
código de Dereito Canónico. confírmaa. 
Os bispos forman xeralmente asembleas 
nacionais, presididas .por un deles, elixi
do. Cando se produce unha diferencia no 
interior.do colexio, o máis san sería que o 
as.unto fose tratado publicatnente por ~l e 
que o voto dea conta das decisións. O 
papel de Roma· é o de arbitrar conflictos 
apar~ntemente insolubles. · 

No caso de monseñor Gaillot, aínda 
que houbo discusións e advertencias, 
parece que nada do devandito se produ
ciu pois o Presidente da Asemblea afirríla · 
que interveu para evitar tal reshltado e 
monseñor Coffy fala de brutal decisión. 
Trátase dunha aldraxe á colexialidade. 

O Vaticano vai empurrando pouco a 
pouco para que as asembleas episcopais 
se cm:ivert;n en oficinas de. rexistro, con 
menospr~zo das orientacións do Vaticano 
II. As igrexas locais, ás que o Concilio · 
quería devolvé~lle-lo peso no gobemo da 

. lgrexa revitalizando a antiga tradición, 
va'n perdendo cada vez máis a escasa · 
autonomía que posuían: son ridiculizadas 
polo centralismo novamente desenvolvi
do que dende hai anos amosa a ~úa 
incompetencia e maila súa irresponsabili
dade. A bu~ocracia segue sendo idéntica 
á que había antes do Vaticano II: que · 
sobreviva o aparato eclesiástico economi
zando imaxinación e enerxía. 

Unha ofensa ó pobo 

A Congregación ofendeu ó pobo, 
crente ou non. Roma argúe a partir das 
numerosas queixas que lle chegaron con
tra monseñor Gaillot e de aí tira a conclu-

. 1 

sión· de que "o prelado non se 
manifestou apto para o exerci
cio do ministerio dunha unida
de ·que constitúe o primeiro 
.deber dun hispo". 

Equitativo sería que hoxe 
Roma levase conta dos incon
tables apoios que mons.eñor 
Gaillot recibe publicamente. 
Resulta abraiante que as 
denuncias secretas obteñan 
maior creto cá opinión expre
sada publicamente. o' segredo 
ten maior peso nas burocracias 
cá palabra libre, honrada e 
pública. Dese xeito o pobo foi 
arredado, dup debate e dun 
conflicto que lle concernía 
máis ca a ninguén, coma se el 
fose menor de idade e a Igrexa 
propiedade duns poucos admi
nistrativos. 

Neste contexto, convocar 
sínodos de laicos ou de bispo 
parece unha burla, porque as 
decisións arbitrarias redúcenos 
a unha farsa teatral. O poder 
cadra lonxe das asembleas 
públicas, traballa á sombra sen 
relación con discurso púbHco, 
que reclama transparencia. Se 

a Curia pretendese arruina-lo anuncio do 
EVaJ).xeo .nas democracias occidentais , 
tería que seguir actuando como o fai: con 
tal política suicida. Como se supón que 
esa non é a súa intención, haina que xul
gar irresponsable, xa que non mide o 
efectos desastrosos das súas decisións . 

Trala entrevista cos tres dirixentes da 
Congregación de bispos, monseñor .Gai
llot expresouse con tino e profundidade: 

"Para un bispo, como para un crego, 
o aµior da ·xente é o máis importante tanto .. 
para o mellor coma para o peor". Poida 
que monseñor Gaillot non medise o risco 
de intentar que as vellas institucións 
adquirisen vitalidade. Xesús, batendo co 
aparato relixioso da súa época, advertiuno 
con estas inesquecibles imaxes: "Ninguén 
bota viño novo en pelellos vellos, porque 
a fermentación rebentaría os pelellos e 
perderíanse pelellos e viño. Xa sabedes: a 
viño novo, pelellos novos (Me 2,22). 

Christian Duquoc 
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HORIZONTE 

A xeografía. do conflicto 

1 As Nais da Praza de Maio 

Estas avoas, que representan a uns 
30,000 fillos desaparecidos na dicta
dura militar arxentina entre 1976 e 
1983 reuníronse o 7 de marzo 'na cate
dral de Buenos Aires. Denunciaron, 
con nomes e apelidos, a aqueles 
membros da Igrexa que foron cómpli
ces, poi: silencio ou mediante aproba
ción expresa, cos asasinatos da Xunta 
militar arxentina: 

Entre os cregos e bispos acusados 
está o nuncio Pio Laghi, hoxe carde
al, que en nome du!l convencional 
anticomunismo xustificou á dictadura 
militar con este expresivo discurso: 

·· O País ten unha itleoloxía tradi

cional e cando alguén pretende impo
ñer lle un bloque de ideas diferente e 
alleo, a nación reacciona coma un · 
organismo co antic rpos contra os 
xermolos, xerándose unha reacción de 
violencia. Neste casos haberá que 
re pecta-lo dereito ata onde sexa posi
ble. O valore cristiáns están amea-
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zados pola agresión dunha ideoloxía 
que é rexeitada polo pobo. Por isto 
cadaquén ten a súa parte de responsa
bilidade, Igrexa e Forzas Armadas: a 
primeir~ está incluída no proceso e 
acompaña ás segundas non só coas 
súas o:racións,· senón tamén con 
actuacións en defensa dos dereitos 
humanos e da pátria". 

Afortunadamente., a xerarquía 
católica xa nori é tan maciza e cóm
plice hoxe coma daquela. O hispo de 
Morón, Justo Lagl.l.na, solicita que · o 
Goberno aclare todo o pasado e 
tamén a Igrexa. O de Puerto Iguazu, 
Joaquín Piña B atllevell declara: "A 
Igrexa non debe avergoñarse de pedir 
perdón pola súa complicidade". Ata o 
mesmo ministró do Interior na drcta
dura, Albano H'1;guindeguy, confesa o 
erro da guerra suc~a contra a subver
sión. 

2 Eclesiomoto en· Austria. 

Un verdadeiro t~rremoto ecle
sial. Cando xa está no ano da s\ía 
xubilaci6n -xenerosamente situa
da na J,grexa ós 7 5 para os bis pos
' o arcebispo cardenal de Viena, 
Hans Hermann Groer é acusado, 
por un antiguo alumno seu, de 
abusos homosexuais hai 20 anos. 
A reacción da xeraquía austríaca 
foi inexplicable: elixiron neva
mente a este benedictino coma 
presidente da Conferencia episco
pal por outros 6 anos, medida que 
indignou á maior parte dos católi
cos des.e pequeno e moi relixioso 
país e á que lle tiveron que dar 
marcha atrás. 

Que -qn clérigo, por alto q~e · 
sexa, caia no que eles chaman fra-

guezas da carne é tan perdoable 
que a xente austríaca de feíto per
doou a monseñor August Wanger, 
tamén acusado nestes días por un 
alumno seu. Este actual párroco 
dixo: "Si, recoñézoo. Foi un caso 
illado e dende aquela non danei a 
ninguén máis sexualmente". A 
xente reaccionou erp.ocionada 
perante a sinceridade e non deu 
ente!J.dido que o vello cardenal 
inculpado gardase silencio abso
luto. 

O' bispo Johan Weber, novo presidente da 
Conferencia Episcopal de Austria, é parti
da ria de que as causas aparezan tal 
como son. Propuxo unha investigación. 

Algún hispo -é o caso do da 
diócese de Graz, Joham Weber., 
elixido presidente da Confe~encia 
ós dous días de facéreno co car
deal acusado-, amosouse partida
rio de abrir unha investigación, e 
nesas andan. Son varios os acusa
dores, entre eles un monxe bene- · 
dictino que aínda está no mostei-

'1J ro. 

Non se -sabe de certo o moti
vo polo ·que, tras de 20 anos do 
pecado, chouta a denuncia. Pare
ce que é debido a certas manifes-

, 



tacións de intolerancia 
maxjsterial en materia de 
sexo do cardeal acusado. 

·Non estaría lonxe, así 
mesmo, a actual crecente 
campañ_a .que Roll?-a pro
move contra a homose
xualidade. Hai quen afir
ma que anda por medio a 
guerra de sucesión pola 
arquidiócese de Viena, 
disque cobizada por mon
señor Kurt Krenn, inte
grista vencellado ó Opus 
Dei e único defensor do 
cardeal denunciado. 

No fondo, dous gran
des problemas: o celibato 
obrigatorio que provoca 
desequilibrios emocionais 
e a inxusta criminaliza
ción ·do comportamento 
homosexual. 

.. 

3 Se os indios tivesen voz ... 

Virxilio Elizondo é un teólogo de 
orixe chicana actualmente párroco da 
catedral de Santo Antonio de Texas, 
Estados Unidos. Preguntado sobre 
por que a Santa Sé amosa tantas reti
cencias con relación a monseñor 
Samuel Ruíz, dá esta dúas respostas: 

"Teño a sospeita de que a Roma 
chegan informacións de diverso 
signo e os que saben xestionar 
mellar as canles de comunicación. 
son os ricos e os poderosos. Un dos 
aspectos da pobreza é que a xente 
non sabe ou non pode comunicar". 

E este moderado teólogo da 
Liberación engade: "Teño outra 
sospeita: penso que se os indios de 
Chiapas puidesen Jalar co Papa, 
Samuel Ruíz sería cardeal dende 
hai moito tempo". 

Mauro Gaudioso 
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¡Algo cambiarían as cousas! ¿Non si? 

Eu, Galileo Galilei, fillo de 
Vincenzo Galilei, de Floren-
cia, de sententa anos de 

idade, prostrado perante este Santo 
Tribunal: 

Xuro coa man sobre os Santos 
Evanxeos que sempre cr.in, creo 
agora e, coa axuda de Deus, crerei 
no sucesivo todo aquilo que ere, 
predica e ensina a Santa Igrexa 
Católica e Apostólica. · , 

Pero, dado que, trala prohibi-
' ción, que me foi imposta oficial-

mente, de ·crer, defender e ensinar 
de ningún xeito o heliocentrismo, 
por ser contrario ás Sagradas 
E critutas ... 

.. . u escribín e publiquei un 
libro br esa teoría, no que 
aduzo argum oto con moita forza 
n favor dela ... 

.. . en ofrecer en cambio, a súa 
refutación, este Tribunal declarou
me fundadamente, .sospeitoso de 
herexía; 

por este motivo, eu, querendo 
borrar da mente das Vosas Emi
nencias, os meus Xuíces, e das de 
tódolos católicos tan ,grave sospei
ta ... 

... arrenego, maldigo e detesto 
sinceramente os erros e herexías 
polos que fun condenado en parti-

' cular; 

e, en xeral, tódolos demais 
erro e herexías nos que aínda non . 
caín. 
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E xuro que no su ce si vo non 
· hei volver a asegurar, nin de pala
bra nin por escrito, nada que 
poida dar lugar a semellantes sos
peitas sobre de min, senón todo o 
contrario. 

Se chego a coñecer a algún 
herexe ou persoa sospeitosa de 
herexía, denunciareir~o a este 
Santo Oficio ou ó Inquisidor ou ó 
Ordinario do .lugar onde me 
a tope. 

Xuro ademais e prometo que 
cumprirei cantas penas e peniten-

cias me foron impostas e calquera 
outra que no sucesivo poida impo
ñerme o Santo Oficio. 

E se quebrantase algún <lestes 
xuramentos e promesas, . que Deus 
non o·permita, sométome de aE.te
mán a tódalas penas e castigos 
que os sagrados cánones e outras 
constitucións xerais e particulares 
establecen contra semellahtes 
delictos. 

Que Deus· e os Santqs Evanxe

os me axuden. 

1 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 84) 

' 
Aclamación popular de Xaúl (1Sam10) 

13Cando deixou de prof eti'zar, Xaúl 
marchou para a súa casa. 140 tío de 
Xaúl preguntoulles a 'el e ó cri?do: 
"¿Por ·ond_e andastes?". E eles· res
ponderon: "Iamos á busca das 
burras e, ó ver que non aparecían, 
chegámonos onda Samuel". 150 tío 
preguntoulle a Xaúl: "Cóntame o 
que vos dixo Samuel". 16Xaúl respon
~eulle: "Informounos de que as 
burras xa apareceran", pero non lle 
contou o que Samuel lle dixera sobre 
o asunto do reino. ( 1) 

Pra ser rei facia flla ser «unxido" con aceite por un 
Samuel amósase pouco partí- home de Deus. ·Ese Unxido é chamado en hebreo 
dario da monar,quía, apega- »mesías» e en grego «Cristo». Samuel unxe a Xaú/. 

do como está ó réxime caris-
mático dos xídces directamente .suscitados polo mesmo lavé. Pero as circunstan
cias mandan. Con todo, bótalles un discurso no que lles lembra que, sen reí ~in
gún lavé os liberou contra o omnipotente rei dos exipcios, o faraón, e _dos reis 
que os atacaron' no deserto. O retorno ó éxodo é un retorno ás fontes, a historia 
orixinante de Israel: a liberación política. ~ 

17Samuel convocou ó pobo en Mispah, na presencia do Señor, ·18e faloulles ós israeli
tas: "Isto di o Señor, Deos de Israel: Eu saquei a Israel de E:Xipto e libreivos da man 
dos exipcios e da de tódolo's reis que vos oprimían. 1?P.ero agora vós rexeitades ó voso 
Deos, o que vos librou de males e apretos, cando. dicides: Non. J)ános un rei que nos 
goberne'. Presentádevos, logo, diante do Señor por tribos e por familias". (2) . . 

Consideraban eles que a vontade de Deus je manifestaba ó cho u, ·botando as 
sortes. (3) 

·20Samuel fixo éomparecer a tódalas tribos de Israel e a sorte caeu na tribo· de Benxa
mín. 21Compareceron logo os clans da tribo de Benxamín e a sorte caeu no clan de 
Matrí. Despois caeu en Xaúl, filio de Quix. Buscárono e non o encontraron. 22Consul
taron de novo ó Señor: "¿Veu ou non ese home?". E o Señor respondeu: "Aí está, 
escondido entre as equipaxes". 23Correron a sacalo de alí e presentárono diante da 
xente. Pasáballes a todos eles dos omb:r'eiros para arriba. ( 4) · 

Resignado, Samuel preséntalles a Xa_úl e lembroulles que o rei tiña que vivir de 
algo: os dereitos reais: 

24Samuel díxolle ó pobo: "¿Véde-lo que -escolleu o Señor? Non hai outro coma el". E 
aclamárono todos berrando: "Viva El-Rei". 25Samuel explicoulle ó pobo o foro .do rei, 
escribiuno nun libro e _depositouno diante do Señor. Despois despediu á xente, cada 
un para a súa casa. 

Houbo xente que non lle foi adicta a Xaúl, quf! era todo menos un home equili
brado, pero eses eran os designios de Deus: talé a opinión do autor sagrado, 
que dá a entender que os mellores -._os bos e xenerosos- apoiaron a Xaúl, que se 
portou coma un galego cachazudo disimulando: 

26Tamén Xaúl marchou para a ~úa casa, en Guibah, acompañado polos valentes ós 
que Deos Iles movera o corazón. 27Pero algúns aleivosos dicían: "¡Como! ¿Ese é o que 
nos vai salvar?". E desp~ezárono e non lle levarono o regalo. Pero Xaúl fixo o xordo. 

Xosé Chao Rego 

1 De momento, Xaúl, fillo dun 
labrego, aparece, despois de ser 
unxido por Samuel, coma un 
carismático que se xunta ós profe
tas que levan un tipo de vida at.Te
dados da xente e desarraigados. 
Pero leva xa no seu corpo, pola 
unción secreta, a marca non só do 
carisma, senón tamén a da institu
ción a piques de nacer: a monar
quía. Axiña vai ser rei, pero cóm
pre dar uns pasos. En adiante 
haberá unha tensión entre os pro
fetas e os reis, e máis aínda, entre 
o sacerdocio e o profetismo. 

2 Hai moita tea mariñeira neste 
discursiño de Samuel. Para el 
es~aba claro que o único rei posi
ble para Israel era lavé e que, 
polo tanto, o nomeamento dun rei 
podía constituír unha traizón . 
Pero, con todo, el demostra que 
lélvé vai por <liante consagrando 
reí a Xaúl mediante a unción. 
Pero o pobo formaba unha confe
deración de tribos e había que 
respecta-lo proceso federal. Trá
tase de que tamén o pobo exprese, 
profeticamente, cal é a vontade de 
Deus. 

3 En efecto, o libro de Xosué (7, 
14-18) infórmanos sobre o proce
so: "Achegarédesvos na mañá, 
por tribos; e a tribo que de nós 
sinale o ·Señor, virá por familias; 
e a familia que escolla o Señor, 
comparecerá por casas; e a casa 
quede entre nós sinale o Señor, 
acudirá por varóns". 

4 Non deixa de ter humor ese 
xeito inxenuo de salientar que a 
iniciativa procede de lavé, que 

ten que sac.ar ó mangallón de 
Xaúl de detrás dos baúis. 

I 



O NOSO TABOLEIRO 

ROMARIZ'95: A Pascua don pobo 

Un dos momentos de diálogo e intercambio de experiencias. · 

Como ben sabedes, amigos e 
amigas de Irimia, este ano esti
vemos convidados a celebra-la 

Pascua no seo da comunidade labrega 
de Romariz. Alí, e un pouco coma con
tinuación dos retiros dos últimos 
veráns, adicamos as xomadas pascuais 
a afondar no tema da oración, amais de 
compartí-las celebracións cos veciños, 
admira-la paisaxe e, como non, desfru
tar da esta. 

Pomos chegando escalonadamente 
entre o mércores á tardiña e o xoves 
pola mañá un grupiño dunhas vinte per
soas de tódalas idades e procedentes de 
diferente puntos de Galicia: Cambre, 
Marín, Lugo, A Coruña, Vigo, e do 
me mo Romariz. A primeira tarde adi
cámola a presentamos e a presentar a 
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un Deus que nos coñece .a fondo, nos 
quere, nos acubilla e no~ acepta tal e 
como somos. Mais as presentacións 
non remataron ~quí: despois dunha cea 
compartida, fomos recibidos polos 
ve'Ciños das parroquias de Romariz, 
Labrada, Candia, Abeledo e Goás, que 
nos acolleron durante estes días coma a 
un máis da familia. 

Adicámo-la mañá do xoves á ora
ción a_ partir dos poemas de Xosé 
Antón Miguélez. Coma o re_sto dos 
días, tivemos tempos de oraciói;i Gomu
nitaria e persoal. Unhas espléndidas, 
lentellas déronnos folgos para prind
piar unha tarde densa e rica: tratouse de 
ver como presentamo~ ante Deus, inte
grando na nosa relación tódolos aspec
tos que compoñen a persoa (a intelixen-

cía, os ideais, os sentjmentos, o sexo, 
os medos, etc.) ... porque así nos quere 
Deus. 

O venres acompañounos Manolo 
Regal para orient~nos na vivencia da 
Paixón. Pola mañá abordámola dende 

· un puntó de vista teolóxico (as "razóns 
que levaron a Xesús á cruz e a súa 
vixencia actual), o que nos axudou pola · 
tarde a decatarnos dos lugares onde 
Xesús segue a morrer hoxe. O mesmo 
que o xoves,. rematámo-lo día cunha 
oración na que lembr~mo-los diferentes 
momentos do día. 

O sábado foi día de abrir camiños 
para afronta-lo tema da oración dende O· 

silencio, os salmos, o evanxeo, a natu
reza, ... , sempre na precura dunpa 



comunicación realmente profunda con 
Deus e buscando integrar tódolos 
aspectos da nosa vída tal e como virá-

. mo-lo xoves. 

Mención á parte merecen tódalas 
celebracións pascuais, que comparti
mos na igrexa de Romariz cos veci
~os desta e douttas parroquias. Dende 
o primeiro momento sentímonos parte 
dunha verdadeira comunidade, por
qµe o que alí respiramos foi un 
ambiente .de acollida, familiaridade, 
sinxeleza e fonda participación. As . 
reflexións <lestes días sentímolas 
vivas na igrexa de Romariz, cun Deus 
interesado polas Xuntas do monte, as 
relacións entre os veciños, os proble
mas cotiáns ... 

Rematámo-lo sábado cunha festa 
despois da celebración da ·Resurrección 
na casa da escala na que non faltou nin 
o .chocolate, nin' a gaita, nin a Mazurca, 
nin o baile do Plácido. O domingo, na 

. e.asa rectoral, Tereixa fíxonos partíci
pes doutra das súas ideas xeniais: un 

CARTAS 

Sr. Manolo G. Turnes: 

Na· festa da nGite de Pascoa. 

xantar compartido entre os participan
t~s na Pascua e as fa~ilias que nos 
acolleron. 

·A Pascua rematou·, pero queda o 
mellar de todo: Romariz segue aí, coma 

referencia, coma punto dé encontro. 
Graciñas. 

Comunidade "Raxeira" 
Vigo 

Por alusións contesto á súa carta aparecida na IRIMIA anterior. Fágoo sen ánimo ningún de entrar en polémica~ case exclu
sivamente para lle demostrar que a lin con respecto, e que, no que c.onsidere oportuno, .terei en contaos seus razoamentos. 

Tamén penso que é importante facer algunhas precisións. 
Primeira: que xa advertiría que unha parte da páxina Boa Nova colleu un aire diferente desde hai unha tempada. Porque lle 

quixemos quita-lo ton de adoutrinamento, limitárÍlonos nela a narra-las supostas viv.encias dunha suposta familia máis ou menos 
normal. Evidentemente con conexións coa realidade de cada día, e evidentemente tamén desde un fondo de valoracións ó que 
non renunciamos. Pretenden ser experiencias de vida moi relativas. Simplemente. 

Segunda: Por iso mesmo a ·pretensión desta páxina non é que todos fagamos o que eses personaxes din facer; senón que 
todos pensen o que coma cidadáns e cristiáns consideren bo facer. Queren ser unicamente motivo de contraste, provocación a 
pens<l! e a actuar. Neste sentido a súa -reacción demóstranos que a páxina cumpre co seu obxectivo. O básico e importante dese 
páxina é que presenta a un cristián dispoñéndose a participar politicamente onde a el lle parece máis correcto facelo. E vostede 
considera útil participa{ doutro xeito. Correcto. 

Terceira: Parécenos totalmente desproporcionado equiparar todo isto a un nacional-catolicismo, que nunca profesou IRI
MIA e tampouco eu persoalmente. En ningún momento se reclama o voto cristián para o BNG. En ningún momento se equipara 
o movemento cristián de base co BNG; ¡faltaría máis! Si se deixa ver, que, na militancia de base do BNG-posiblemente coma, 
en outras máis- hai xente honesta, con vont~de de servir, disposta a facer cousas boas pola xente, etc. A experiencia que ternos 
así nolo confirma abondosamente. 

Cuarta e última: Está claro que nori pretendemos dici-las cousas completas, porque non hai espacio para dicilas, porque 
igual nos as sabemos dicir, e porque tamén contamos con que as persoas teñen que pensar e decidir por si mesmos. 

Agradézolle a súa carta, que -repito- lin con vontade de aprender. 
Unha aperta. 
Manolo Regal Ledo. 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Citos da auga (19) 
Auga de regar 

Auga de moitos regueiros é o mozo ou 
moza ó que lle gusta mocear pero sen ser fiel a 
ninguén, como dixemos no nº 448 de Irimia. O 
que me quedou por dicir é que, se· cadra, Don 
Juan Tenorio non se chamaba Tenorio por que 
lle cadrou (Tenorio é importante parroquia 
preto de Pontevedra) senón porque todo apunta 
a que o personaxe de Don Juan, universalmen
te famoso, non é unha invención de Zorrilla 
senón unha elaboración culta dun romance 
galego, o romance de Don Galán, que vai á 
misa da Coresma por mira-las damas e despois 
atopa unha caveira e convídaa despectivamen
te a cear (o convidado depedra). 

O pontevedrés Víctor Said Armesto estu
diou en profundidade este influxo do popular 
no culto no seu libro La leyenda de Don Juan 
(Colección Austral nº 562). 

O romance, que contén non poucos castela
nismos explicables por ronda-lo tema relixioso e 
estar vedado o paso a ese eido á lingua galega 
noutros tempos, di así: · 

Camiñaba don Galán - para a misa da 
Coresma, 

non pdr devoción da misa - nin por outra 
que tivera 1 

{a por mira-las damas - que salían de la 
i lesia. 

Na porta do camposanto - encontró una 
calavera 

que os seus dentes lle. griñaba - como $i 
del se riera. 

Don Galán cando a mirou - una patada 
le diera: 

Calavera, eu te convido - esta noite á 
miiia cena. 

A cosa de media n oche - cantan los 
gallos afuera; 

A cosa de media noche~ don Galán pide 
la cena. 

Aún bocado no probara - cuando petan a 
la puerta. 

Antes qué nadie responda - veu unha voz · 
que dixera: 

-Da palabra que-me deches - don Galán, 
non te me esquenzas. 

-Non me esquenzo da palabra .:. ·nunca 
dela me esquencera, . 

aí tes preparada silla, prato, cuberto ·e 
cullera. · 

Sentárase moi a modo - a cenar la cala
vera. 

-Come, come, el convidado, - q.ue la 
sopita está buena. 

est~ndo nestas razanes - ~a calavera dije-
ra: 

Vente, don Galán. comigo, - esta noite á 
miña cena; 

ven comigo al camposanto, - que mellor 
cousa te dera. 

a redor do camposanto - se prepara 'unfla 
gran festa, · 

encendidos na capilla - moitos cirios e 
candelas, · 

no medio de ~odo aquelo - unha sepultura 
aberta. 

-Entta nesta sepultura - a comer da 
miña cena. 

-Eu aquí non entro, .non, - que esa mira 
non trouxera. 

-Que a traías, que non a traías - entra
rás, villano, nela. 

Qu'a luz túa xa se acaba - é o teu corpo 
morto queda. 

É certo que o tema do burlador de mozas 
·e o da ofensa á caveira existen na tradición 
popular alemana·, italiana, islandesa, picarda e 
mesmo rusa. Pero 'a unión dos dous, tal como 
aparecen no Don Juan, está neste romance 

. galego. 

·"Tempo de 
eleccións, 
tempo de 
inauguracións~' 

' 
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O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Despois de trescentos anos 
abofé que aírida non sei 
se hoxe se daría o caso 

Galileo Galilei. 

2. Paréceme indiscutible 
que sucede con frecuencia 
que a moral da Igrexa diga 
cousas contrarias á ciencia. 

3. Galileo era un sabio 
que de xeito ben rotundo 

dix'o que o sol, non a Terra, 
. era o centro do mundo. 

4. Chamoulle helfocentrismo 
a este asunto. algo feo 

porque batía coa crenza 
do exipcio Tolomeo. 

5. Ademais, o Santo Oficio 
formado por altos curas.. 

porfiou que o invento era 
contrario ás Escrituras. 

6. ¿Non dixera Xosué: 
"Sol, detente en Gabaón"? 

Logo .• se o fix~ parar, 
é que se movía, ¿non? 

7. En cambio a Terra, inmóbil, 
era do universo o centro: 
menos o sabio inventor, 

¡todo o mundo tan contento! 

8. Galileo o telescopio 
inventara. Un consello 

deulles ós que o condenaron: 
"¡Miren polo aparello!". 

9. Sapientísimos señores 
as Eminencias de palla 

dixeron: "Todo o sabemos 
o aparato non fai falla". 

10. Por morrer dentro da Igrexa· 
renunciou ó seu invento 

e ós seus setenta anos 
hu.millouse.cal xumento. 

11. Os orondos cardeais 
tan tranquilos de conciencia: 

gañou a súa burremia 
e ¡a -Biblia contra a ciencia! 

12. Vencido, non convencido 
disque rosmando morreu 

que a Terra a redor do Sol 
d,ende sempre se moveu. 

13. Xoán Paulo pediu perdón 
. por este asunto· xa vello 

pero a Curia aínda segue 
.sen mirar polo aparello. 

14. Cando se le tanto escrito 
d<:> romano maxisterio 

contra correntes modernas 
o asunto é moi serio. 




