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Galicia fe U do 
De novo volve a soa-lo caso de don Felisindo, crego 

de Tamaguelos e do partido popular que fixo de suposto 
intermediario entre o conselleiro Cu íña e os seus veciños, 
para conseguí-lo milagre de que se construísen unhas 
obras públicas sen estar nin sequera adxudicadas, é dicir, 
saltando tódolos procedementos e controles legalmente 
establecidos. 

O caso está moi tapado polo poder autonómic.o, 
saliéntanse normalmente os aspectos enxebres e cómi
cos do asunto, pero resu lta un caso moi válido para ilus
tra-los modos nos que se exerce o poder en Galicia. 

Á vista deste e doutra manchea de casos semellantes 
dos que tódolos galegas talan pero que nin se publican 
porque se dan por normais, ou porque o encausado non é 
un voluminoso crego de mi litancia descarada, diríase que 
hai no noso país unha revolución pendente. Unha revolu
ción iniciada en Francia con vocación universal, que xa 
ten dous séculas de vixencia en Europa, pero da que os 
efectos non se acaban de sentir na nosa Terra. 

O cambio radical que se produce nas conciencias e 
nos métodos de organiza-lo poder a partir daquela revolu
ción, chamada francesa, implica entre outras cousas a fin 
das dependencias persoais, das inmunidades do poder e 
do exercicio arbitrario do mesmo. 

As aplicacións desa nova conciencia son clarísimas. 
Os individuos pasan de ser súbditos a ser cidadáns. A 
soberanía, o poder, non nace do que manda, nin vén de 
Deus a través de ningún intermediario, nace do goberna
do, da base, do contribuínte elector. Este, o cidadán, é 
depositario de dereitos: non lle debe nada ó que manda. 
O que manda débelle todo ó cidadán libre e soberano. 

. En consecuencia, o que goberna non ten que dar 
razón ante Deus e a Historia -en expresión franquista
senón perante o pobo e, se é o caso, perante a xustiza 
que se exerce no nome do pobo. O gobernante debe res
ponder dos seus abusos, aquí e agora. Non é inmune nin, 
debe quedar impune. 

O aparato administrativo, ademais, non é un exército 
de cortesáns que lle deba fidelidade inquebrantable ó 
gobernante. Os func ionarios son servidores públicos, 
débense ó interese xeral e responden diante da lei. O seu 
comportamento de servicio ós cidadáns está perfecta
mente regracio, normado, e ningún gobernante pode for
za/o nin_presionalo para que actúe saltando a legalidade. 
Por iso é fundamental para o funcionamento do sistema 
que se garanta a independencia dos funcionarios, inde
pendencia que pasa polos sistemas de selección, obxecti
vos e baseados nos principios de mérito, publicidade e 
capacidade. 

A real_idade é ben distinta. Os súbditos suplican por 
medio dun intermediario revestido de sacralidade o favor 
do poder. O poderoso de maneira arbitraria outorga ou 
non, como se do seu patrimonio persoal se. tratase. Forza 
ós funcionarios a actuar irregularmente, saltando o proce
demento legal que é garantía de transparencia. Os funcio
narios que se deben ó seu señor tragan. E todo parece 
indicar que o señor, no máis puro est ilo feuda l, sai rá 
impune. 

Aplíquese agora o canto a contratación de obras, 
selección de persoal, outorgamento de axudas para a 
vivencia rural, criterios para realizar obras nos conce
llos, etc. 
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Daniel López Muñoz 

Dime qué ves e direiche quen eres 

Hoxe é moi pouca a xente 
disposta a acceder á contem
plación dos espectáculos máis 
marabillosos, gratuítos e 
humanizadores. Poñamos por 
caso: un ceo limpo de lúa chea 
e estreliñas que c~scan o ollo, 
a escuridade, o silencio, o son 
do bufo, o vento nas follas. 

Certamente tampouco é 
<loado. Tan pouco, que pare
cen causas exóticas e fóra do 
normal. Todo son atrancos. O 
altúümo cemento, a contami
nación luminosa, o ruído per
manente. O barrio afogante, os 
anuncios, os rubos de escape. 
O horario de traballo, a présa, 
o ocio controlado e feito nego
cio, a televisl.ón. O ruído vio
lento desa moto, aquela morea 
de residuos á beira de tódolos 
camiños, os corenta principais. 

Antes, cando era habitual 
e deliciosamente aburrida este 
tipo de contemplación, a xente 
debía de ter outra idea da 
xente. Mesmo chegaba a haber 
románticos empeñados en que 
somos bos por natureza, por
que esa natureza non nos 
podía facer ruíns, senón 
humildes e engrandecidos a un 
tempo, instintivan1ente compa
sivos. 

Na telesociedade seica hai 
máis dun interesado . en que o 
persoal perda os mellores 
espectáculos, como aquel das 
noitiñas de luar -á parte das de 
Gayoso , entendámonos-, a 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

conversa cos amigos, o mar 
batendo, os cantos dos vellos, 
os xogos dos nenos. Ademais 
dos seus efectos terapéuticos e 
preventivos contra stress e a 
ansiedade, eses éspectáculos 
gratuítos fan .á xente boa, con
fiada e benpensada, van culti
vando un espírito sereno e 
agradecido, onde pode prender 
mesmo esa confianza e agrade
cemento radicais que é o único 
merecente de chamarse fe. 

Será por ese escuro intere- · 
se ou polo aquel do noso pro
pio lado escuro, polo que nos 
enchen a cabeza de macabras 

· historias de ritos demoníacos 
con violación e esnaquizamen
to, de tráxicas historias par
cialmente contadas toda dolor 
e maldición, de víscerás, estu
. pros por <liante e por detrás, 
traizóns mortais, compraven
das e indignidades diversas, 

. abondosas, variadas, pavoro
samente próximas e posibtes. 

De nada vale que ~ reali- -
dade de cada día desminta, no 
fundamental , esa visión do 
mundo. A desconfianza, a 
culpa e a ingratitude van pren
dendo. E, na medida que pren
den, deixamos de ser fillos, 
irmáns, persoas libres e basi
camente amadas. Somos pre
cavidos, maltratados e contro
lados consumidores .de obxec-
to s e mensaxes. Somos 
adultos. Tan adultos coma 
amargados. 
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BOA NOVA 

·Solidariedade rural 

TOÑA (avoa): ¡Ai, que _desgracia 
máis grande! ¡Morreu nun acci
dente o Xesús do Casabella ! 
AVELINA (nai): ¡Xaora que ~ 
desgracia, señora! E · ademais ¡hai 
que ver como quedou a súa muller 
e os demais que tiveron o acciden
te! ¡Que Deus os teña da súa man! · 
MARCELO (pai): Muller, da súa 
man xa os ten~ ¿ou pensas que 

J porque teñamos un accidente ou 
porque morramos, xa· Deus nos 
deixa da súa man? 
AVELINA:"Ben, home, é un falar. 
Xa sei que Deus os ten da súa 

,. .1 

man, e que o que compre e que 
todos nós os teñamos tamén da 
nosa man. 
SILVIA (filla): Mamá, e ¿que é 
iso de telos da nosa man? Eu non 
sei o que é iso. 
TUCHO (fitlo): Ti nunca sabes 
nada, non sei como te amañas. · 
Te los da nos a mán e ... 
SILVIA: Cala, que a ti non cho 
preguntei; eu pregunteillo á mamá. 
Mamá, mamá, ¿que é iso? 
AVELINA: Neniña, escoita ó 
Tucho qu_~ cho ía dicir. 
TUCHO: Agora non cho digo; se 
queres saber algo, vaino aprender. 
AVELINA: ¡Vaia, deixádevos de 
lerias ! ¡ Veña, dillo ! 

TUCHO: Ñon llo digo. 
MARCELO: Fillina,_ telos da 
nosa man é facer todo-o que poi
damos para que as cousas lles 
sexan o máis suaves posibles: axu
dalos nos traballos, darlles compa
ña, falar con eles, ilos visitar., que
relos ... Iso é o que Deus nos pide. 
TOÑA: Pois iso é o que están xa 
facendo os veciños con eles. O 
outro dfa díxome a Erundina que ó 
pícaro que está na casa lle sacha~ 
ran as patacas, fóranlle ó estrume, 
que . o· acompañaban, que todos 
eran a se lle ofreceren para o que 
fixese '. falla. Éche. ben certo, non · ' 
hai cariños coma os da aldea; 
i aquelo si que é doerse- dos 
demais! 

·SILVIA: Poi~ eu, se estivese alí, 
tamén lles había de axudar. 
TUCHO: E ¿a que has axudar ti, 

. se non vales para nada? 
SILVIA: Vallo máis ca ti; habí~ 
de ir ver ó Manolo, que quedou na 
e.asa, e había de xogar con el. 
TUCHO: ¡Habías! Habías dar 
guerra, que é ·º que sabes facer. 
TOÑA: Pois por -veces dar guerra 
tamén é unha boa maneira de que
rer. E, se non, que mo pregunten a 
min: ¡canta máis guerra me dades, 
máis vos quero ! 

Manolo Regal Ledo 

Radicais e tolerantes 

Domingo 13 do tempo 
ordinario 

Le 9, 51-62-2 de xullo 

Vemos nos nosos tempos que 
hai moita xente que, preten
dendo ser moi fiel a Deus, se 
f ai intolerante. ¡Ata hai quen, 
no nome de _Deus, mata ou 
persegue ou despreza á xente 
que non pensa coma eles! É 
un perigo das relixións. 
No Evanxeo de hoxe Xesús 
invítanos a ser radicais, é 
dicir, a tomar moi en serio a 
nosa experiencia humana e 
relixiosa, pero sen desprezar a 
ninguén. 

Humildes xornaleiros 

Domingo 14 do tempo 
ordinario 

Le 10, 1-12-9 de·xullo 
' l 

É doado decatarnos de que 
tamén hoxe cómpren moitos 
xornaleiros para a tarefa do 
Evanxeo, para a tarefa da 
irmandade. Hai moitos ele
mentos na nosa sociedade que 
separan, que crean diferen
cias, que marxinari. Todos nós 
estamos invitados a este servi
cio humilde do Evanxeo en 
cada comunidade. 
E iso sen soñar con prodixios 
marabillosos, porque as cou
sas do Evanxeo son sinxelas e 
caladas, pero fondamente efi
caces. 
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TAMÉN O PARTIDO POPULAR APOSTA POR 
OURENSE e A Coruña e acaba de solicitar que o Parla
mento urxa ó Executivo de Madrid, que é o que ten esa 
competencia, a que se utilicen as denominacións toponími
cas correctas no noso idioma nas duas cidades, algo que 
están reivindicando os grupos nacionalistas dende hai 
tempo. 

AS AXUDAS PARA 
AC OLLER ÓS MÁIS 
VELLOS E · ÓS 
MINUSVÁLIDOS xa se 
poden olicitar nos Servi
cio S ciais dos concellos. 

tam a falar dun pro
grama de Sanidade desti
nado a que os anciáns e os 
minu válido non teñan 
u marchar do eu medio 

r int rnad nunha in titución; que sigan a vivir no 
s u n t rn , a i ti do por unha familia que os aten da, 

v n i n da p la Xunta de Galicia. As axudas van de 
nta a n venta mil pe eta . 

SEGUEN OS DEBATES 
NA IGREXA DE CEN
TROEUROPA, mesmo aco
llidos por algúns dos seus bis
pos; agora en Austria están a 
facer unha consulta popular 
sobre a supresión obrigatoria 
do celibato, a ordenación de 
mulleres, a · Iiberdade de con
ciencia en materia de contra
cepción ... 

AQUÍ NON HOUBO 
RUPTURA, e pasou
se da dictadura á 
democracia en moitas 
das dependencias do 
Estado sen cambiar 
nin os mobles, nin o 

Alfonso Blanco Torrado -

persoal nin os hábitos antidemocráticos ... , pensaban que 
era abando con substituir o retrato de Franco polo do Rei, 
e agora estamos vendo as consecuencias: casos·do Gal, das 
escoitas do Cesid, das estafas dos fondos reservados, etc. E 
o sufrido cidadán pagando toda esta inmoralidade que 
atenta ós mesmos fundamentos da democracia. Esta nova 
"brigada social" conta con tres mil membr<?S que nos cus-
tan case seis mil millóns. · · 

A ROMAXE 

< -
-w -
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SOMOS PEORAS VIVAS · 

' A cousa vai ser en Aguiño, o sábado día 9 de setem

bro. Celebrarémola á beira do mar, nun lugar ·moi próxi

mo ó da 11 Romaxe, que levaba o lema: Batidos polo mar. 
.. 

A xente de Aguiño leva moi adiantada a preparación e toda unha parroquia 

está en pé de festa. 

Xa van aló 17 edicións da Romaxe de Crentes Galegas, iniciado en 1978. 

Esta, a 18, promete. 

Coma sempre, principiarémo-la festa ás 12 da mañá para dar remate, ás 

7 da tarde, no templo parroquial de Aguiño, coa oración vespertina. 



A .CRISE DO 
GRANITO 
p~rece supe
rarse xa que 
no pasado · 
exercicio che
gou a acadarse 
un saldo de 

. sesenta . mil 
millóns de 
pesetas, men
tres que a crise segue a pender sobre o sector da lousa 
onde están en perigo moitos postos de traballo, sobor de 
todo nas comarcas de Quiroga e o Barco. 

O VINDEI
RO VINTE
CINCO DE 
SAN XOÁN 
cúmprense. os 
p r-i me iros 
vinte anos da 
independencia 
do -Mozambi- · 
que, despois · 
de varios anos 
de guerra civil . 
que foi cortada gracias a xestión dunha asociación crente 

, de Ro_ma que acaba de ser proposta pró No bel da Paz 
<leste ano. 

O V CONGRESO 
MUNDIAL DE 
EDUCACIÓN 
PRÁ PAZ ~stá a 
prepararse en Esta
dos U.nidos, na 
U nl. versidade de 
N orthfield, baixo o 
lema de "Os soños 
fanse realidade". 
Hai coma catro 
eixos de reflexión: 
violencia militar e 
política, a medioambiental, a lingüística e a social e 
doméstica, especialmente dedicada ós ensinantes. Para 
máis información podedes recun-er á Federación do Ensi
no de CC.00. 

NESTE TEMPO 
DE EXAMES o ' 
strees medra ·nos 
nosos nenos, cre
ando en inoitos 

· deles disfuncións 
e trastornos de 
todo tipo ~ Nos 
colexios hai entre 
a cuarta e a metade da poboación escolar con este mal 
debido á competencia, ó m~do, á excesiva preocupación 
dos pais polas notas dos fillos ... O tri.J!ta e sete por cento 
dos nenos están bloquead9s polo fracaso escolar, que se 
reproduce cada remate de curso. Os nenos teñen un exce
so de tempo de estudio e·unha falla de xogo. 

A MARCHA CON
TRA DA INCINE
RACIÓN que tivo 
lugar en Cerceda está 
a crear unha grande 
sensibilidade contra 
a contaminación de · 
substancias químicas 
que producen este 
tipo de plantas como 
a que s~ quere insta
lar nesta vila. Os 
veciños ven ameazada a súa saúde e economía nunha 
zona agrícola e gandeira é onde os prexuízos para a saúde 
humana poden vir tanto pola vía do transporte atmosféri
co das dioxinas velenosas com.a pola via alimentaria. 

SAN XOÁN parte o ano en dúas metades 
e amence nesta mañá feiticeira cargado 
de soños e luces. Non queremos conver
ter esta páx\na nun santoral, pero si 
salienta-la presencia <lestes persoeiros na 
nosa relixiosidade ·e· cultura popular. Por 
iso, hoxe traemos esta escultura do San 
Xoán que podemos desfrutar no Museo 
de Pontevedra, e convidamos a visitar 
neste verán algún <lestes puntos culturais, 
pois segundo rezan as estadísticas, a mei
rande parte dos nosos veciños pasan a 
vida sen visitar ningún Museo. E sta 
escultura de caliza policromada é dun 
anónimo portugués da Escola de Coím
bra de finais do XIV. 
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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 I 58 18 88 

Provenza, 27 4 
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: 988 - 37 09 28 

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

* Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 49 13 

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

Os espías de Narcís · 

Os servicios secretos véñense 
facendo famosos en España desde 
hai anos e non precisamente polos 
seus éxitos. Cando se produciu o 
intento de golpe de Estado do 23-F, 
non avisaron de nada, non se sabe se PorTintxu 

por descoñecemento ou máis ben por complicidade dalgúns 
dos seus mandos. E durante a xestión dos gobemos socia
listas cada vez que saltaron á opinión pública foi por ·fraca-· 
sos ou actividades que non serviron precisamente ós intere
ses públicos, nin sequera ó que se entende coma intereses 
do Estado. 

Por iso non sorprende a crise recente: logo de que 
algúns axentes, en servido ou fóra do corpo, se dedicasen a 
cousas tan peregrina_s como controla-las loitas polo poqer 
dentro do grupo de ptensa da "Vanguardia" ou a gravar (e 
arquivar) conversas da Súa Maxestade, ninguén se pode 
estrañar de que tamén se interesen polas actividades de 
Mario Conde. 

· Ó fío da crise máis recente descubríronse cousas pere
grinas (e non sabemos cantas máis singulares quedan aínda 
escondidas) Por .exemplo, resulta que nas escoitas telefóni-·. 
cas queda constancia dun· home político comprometido en 
narcotráfico e os mandos do CESID mandan interromper 
tal espionaxe'. Grávanse e gárdanse conversas de tipo estric
tamente privado entre personaxes de relevancia non senipre 
contrastada e mesmo resulta espiado o subsecretario do 
ministro r esponsable do asunto, o inefable Narcís Serra. 

Realmente un non. sabe ata onde poden chega-las mara
billas deste "servicio público", financiado cos Presupostos 
Xerais do Estado, ou s·exa, pagado por todos nós. O de 
menos -como moi ben manifestarc;m varios políticos-, son 
as razóns que fixeron que neste intre rebentase o escándalo, 
se houbo ou non vinganza de Mario Conde contra o CES ID 
ou algún do~ seus responsables, por non querer axudarlle a 
demostrar que na súa desgracia coma banqueiro tivo que 
ver tal servicio, coa súa intervención no chamado "Informe . 
Crillon". 

As ramificacións do escándalo son tantas que un chega 
a pensar que o mellor para o país sería a diso~ución pura e. 
simple deste servicio secreto e non se lle alcanzan razóns 
claramente convincentes de que haxa que poñer o~tro simi
lar no seu lugar. Pero ademais o nivel de implicación de 
Narcís Serra en todo o proceso de desenvolvemento do 
CESID resulta tan evidente e grotesco que non se entende 
que poida seguir nun posto de responsabilidade na adminis
tración do Estado. 

Seguramente Felipe González, co circo que te~ monta
do, non tiña ningunha falta de que lle medrase un anano 
máis. E a súa coñecida aversión . ós cambios de goberno 
vese neste momento agravada polos compromisos inminen
tes da presidencia da Unión Europea, que tanto lle gustan. 
Pero precisamente nun momento en que vai estar tan á vista 
de todos non pode seguir contando con colaboradores tan 
impresentables. 



TESTEMUÑO 

, Conf esións de Carmela 

lsto para min non é fácil. De 
momento non sei por onde empezar. 
Necesitaría un principio e. non .teño ., 
moi fácil cal é o meu. Quizais a sen
sación de medo revoando sobre a 
miña cabeza me axude a formar 
unha base, digo, polo familiar que 
sempre foi e aínda é. Cando algo me 
resulta familiar faime sentir más 
segura, menos desnortada. 

Cando era pequena tiña unha 
colección de pequenos medos. A 
mifia casa facíaseme demasiado 
grande e escura e cría que tiña vida 
propia; digo eu que sería polos con
tos de mortos e santas compañas que 

· os vellos nos contaban ós nenos, non 
coma historias, senón coma feitos 
reais. 

Estas cousas infiúen moito 
nunha rapaza de aldea, com,o tamén 
a estricta educación durtha nai que 
cría nun Deus severo e castigador ó 
que había que temer e respectar. Isto 
xunto á pouca saúde que daquela 
tifia facían-que fose unha vida afo
gante. 

Saudade de pai ___ .... __ _ 
Cunha das poucas persoas coas 

que me ·sentía realmente a gusto era 
con meu pai. Era tranquilo e tiña un 
falar quedo; nunca me levantou a 
man e sabía con toda segqridade _que 
me quería. 

Cando eu tiña 1 O anos marchou 
qa casa e aínda que o vía os domin
gos, xa non era o mesmo .. Á parte, 
non sei, pero ·sentíame un pouquiño 
culpable de que se fose; e o peor é 
que cría que miña nai tamén pensaba 
o mesmo de min. -

Despois da súa partida fíxoserrie 
insoportable DVir na·quela casa, 

pois puxéraseme na cabeza que tiña 
algo, coma cando era máis pequena, 
percibía como se esa--casa estivese 
viva. 

Así que ós 15 anos pedinlle a 
meu pai que me axudase a vir estu
diar a Santiago. Vin ós 16 e o choque 
foi forte: por unha parte sentíame 

· liberada e pór outra acomplexada, e 
aínda que non o quería recoñecer, 
bótaba de menos a miña aldea. 
Víame moi pouquiña cousa. Por 
encima, acomplexábame falar en 
galego, pero tamén me sentía culpa
ble por sentir iso. Un desastre. 

Coñecín uns rapaces que ·eran 
todo o contrario ca min: abertos, ale
gres e sen complexos e ¡sorpresa!, 

· sentinme aceptada no seu círculo; 
para _min foi bonito e creo con since- , 
ridade que o cariño que sentía por 
eles era compartido pola súa parte. 
Xogaba con eles ó baloncesto;- iamos 
de ca_mping, sentabamos a falar -
durante horas e tamén, ¡como non!, 
pola noite colliámo-las nosas mar
chas. 

Esta foto non é de Carme/a pero. :. 

O tropezo 

O que foi un tonteo co alcohol e 
as drogas pouco a pouco se conver
teu en algo máis serio; cando nos 
demos de conta, un par deles xa esta
ban enganchados: pare_cía q~e a 
movida se nos ía das mans. Uns máis 
tarde, outros máis cedo, a maioría 
caemos nesa merda, ·e os que non, 
seguiron o seu camiño. 

Xa non era bonito nin emocio
nan te, parecíase máis a un túnel 
negro e sucio, coma un sumidoiro. 

.r Casei, tiven un fillo e unha filla, 
pero fun en picado e as barrabasadas 
que fixen mellor nin mencionalas. 

O límite chegou coa morte da 
miña filla e do meu home, todo en 
tres meses. Entón entrei no Proxecto 
Home, á desesperada. 

Xa alborexa 

Non vía luz e necesitei moito 
tempo para empezar a vela. Pero o 
pr?grama [de recuperación da droga 
do Proxecto Home] apoioume, 
deume outra visión da vida. Fíxome 
enfrontarme a medos que eu nin que
ría ver. Díxome: "Esta fuches ti, esta 
es agora, pero estoutra podes chegar 
a .ser". 

Foi un proceso longo e doloroso: 
foi un parto. Aprendín a enfrontarme 
comigo mesma, pero tamén a acep
tarme, a quererme e querer todo o r 

que me rodea. 

Agorá teño amigos, un traballo, 
un fillo que me adora e unha fe sen 
temores, que me acompaña e apoia. 
¿O pasado? Aí está. Non vou lamen
tarme durante toda a vida do que 
fixen: teño demasiadas cousas que 
facer, demasiadas que construír. 

Carmela Rodríguez Suárez 
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ENTREVISTA 

-Sr. Díaz Pardo, cóntenos un 
segredo: ¿como consegue que todo 
o mundo fale ben de vostede? 

-Non seise iso é certo. Algunhas 
veces Ferrín fala mal e eu teño que 
retrucarlle. pero gústame que a 
xente fale mal de min porque iso dá 
lugar a defenderme, se non sería 
moi aburrido. 

-Tamén mantivo unha pequena 
polémica con Sucasas. 

-Si, como lle mercaron cadros , 
viuse na abriga de escribir algo con
tra min. Eu contesteille e quedou 
peor. Metíase comigo porque eu 
defendía a Felipe González. Creo que 
debemos ter liberdade e a el ninguén 
lle quita de defender a quen queira. E ' 
i t non ten que ver con levarse ben 
c a xente: eu lévome ben con Fraga, 
e l sabe que pensamos de forma dis
tinta. A min non me gusta atacar a 

Típico deseño de motivos galegas coas carac
terísticas artísticas de Sargadelos e O Castro. 
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Ohomeem~ 
/ 

Conversa con Is 

Algúns dos participantes no I seminario do Libro Galega, celebrado no Museo G_arlos Maside no 
1972. 

ninguén persoalmente .. Combat~-las 
ideas, si, e tamén nos autocensuramos 
moito porque, se non, non poderia
mos vivir. 

Memoria de Camilo Díaz 

-Vostede naceu na casa da Tum
bona, na rúa das Hortas. 

-Si, alí me criei. E por aquela casa 
pasaba moita .xente representativa do 
galeguismo daquela época. Meu pai, 
que estivera na fundación das Irman
dades da Pala, cando veu para Santia
go no ano 20 montou no baixo da 
casa un taller de litografía. No ano 
1927 mercouna un cóengo e tivemos 
que marchar para o número 20, onde 
estivo a imprenta de Anxel Casal no 
ano 30, e alí _estivo tres anos ata que 
se mudou para o número 15 da rúa do 
Vil ar. 

- ¿Prexudicouno moito o tirar 
pedras · contra a farmacia don 
falanxista? 

-Si, tiña 15 anos. Foi unha denun
cia de alguén que d!xo que hab~a que 
perseguirme e a xustiza daquela era 
unha trangallada; hoxe tamén, pero 
daquela aínda máis: se había un 
crime, os xuíces levantaban acta e 
non investigaban. Tiñan que tragar co 
que fose. 

-¿Como sobreviviu un rapaciño 
de 16/17 anos primeiro o asasinato 
de seo pai e despois a morte da súa 
nai? . 

-Foi moi dramático. Estiven 
medio ano escondido na cása dun tío 
meu despois de que mataran a meu 
pai. Pero hai que aguanta-lo que che 
boten. Franco e meu pai coñecíanse 
en Ferrol. Eran case que veciños e no 
taller imprimíronse carteis dos lexio
narios con lemas ·coma Soy el novio 
de la muerte. Eu lembro eses carteis 
pola casa, que eran encargo de Franco 
a meu pa1. 

-¿E non tivo misericordia nin
gunha? 

-Franco seguramente · non soubo 
que o mataran (porque ¡mataron a 
tanta xente!), pero si chegou a saber 
daquel fillo de Camilo Díaz cando 
despois da guerra non había nada e 
incluso un parvo coma min podía ter 
éxito en Madrid. E cando me dixeron 
que "el ·caudillo pregunta por ti", eu 
inmediatamente escapei de Madrid 
porque aquilo era moi comprometido 
e xa me vía decorando o Valle de los 
Caídos. Negarse sería moi complica
do. Resulta curioso que anos despois 
a muller de~ Franco viña nioitas veces 
ó Castro e mesmo tivo a algún dos 
meus fillos sendo-pequenos no colo. 
Viñan con xentes amigas e non e) 



aila súa obra 
iaac n ·íaz Pardo 

e) había máis remedio 
que invitalas. 

-¿Dábase de conta 
vostede de quen era seu 
pai e as personalidades 
coas que se relacionaba? 

-Cando un convive 
coas cousas é máis difícil 
decatarse. Eu lembro que 
me mandaba ós recados e 
iso a min gustábame. 
Tamén teño o .recordo de 
oír falar a meu pai e a 
Rafael Dieste da Fiestra 
Valdeira, que era o traba
llo que Rafael tiña que Edificio da Cerámica de Sarga<;Jelos. 
presentar aquel ano 1927 
coma membro do Semi-
nario de Estudos Galegos. 

-E volveu a · ter problemas coa 
xustiza xa no remate da dictadura. 

-P()rque era todo unha podremia. 
Foi un conflicto interno no que uns 
socios· capitalistas quixeron botar a 
outros e puxeron un preito. Pero tive
ron a mala sorte de ·que morreu Fran
co e eu púxenlle a Iglesias Corral 
unha denuncia por estafa e por pouco 
non acaban na cadea. Ó final non 
pasou nada porque daquela todo se 
tapaba. Pero a min incluso me quixe
roq relacionar -co asasinato de Carre
ro Blanco porque o meu nome apare
cera ó lado de non sei quen. 

-Despois da 
guerra ingresou 

· na Academia de 
San~Fernando en 
Madrid. 

-Uns parentes 
acolléronme na súa 
casa e alí conse
guín unha : bolsa de 
estudios,. creo que 
gracias a un acor
do. Meu pai fora 
unha excepc10n 
. dentro da familia, 

mala conciencia e algunha xente 
pensaba que co meu pai se cometera 
unha inxustiza. E ademais era presi
dente da Deputación .Emilio Romay 
(pai do actual conselleiro de Sanida
de), que era un cacique de Betanzos, 
parente noso polos Beccaría. E 
coido que foi por compensar dalgún 
xeito aquela inxustiza polo que 
acordaron concederme esa bolsa da 
Deputación. 

-E acabada a carreira de Arte 
fixo unha viaxe a Italia. 

-Si, no ano 42, en plena guerra 
mundial. Nunca pasara ·fame, pero alí 
paseina. Cheguei a comer peixe 
podre do lago Trasimeno rodeado 
dunha desolación tremenda. Esta 

viaxe fora unha invita
ció.Q para alumnos da 
Academia a un congreso 
de arte. 

-Despois fixo varias 
exposicións: ¡serían 
malos tempos para a 
arte! 

-Si, aínda que eu 
funme defendendo, pero 
non tiña vocación. Eu ía 
para arquitecto, pero 
como despois da morte 
de meus pais quedara
mos na ruína, tiven que 
facer unha carreira máis 
barata · coma Belas 
Artes. 

-Pou~o máis tarde casa con 
Carme Arias. ¿Como a coñeceu? 

-Porque ela estudiaba Debuxo e 
foi estudiar tamén a Madrid. E de alí 
vén a nosa relación. 

Dos bos e xenerosos 

-¿Como nace o proxecto de Sar
gadelos e O Castro? 

-Cando Sargadelos desap~eceu a 
xente xa o empezou a lamentar. A 
miña mullere mais eu montamos un 
taller no Castro ( ela era de alí) para 
ver qué se podía facer con aquelas 
terras. E vimos que eran estupendas e 
que se podían facer unhas porcelanas 
magníficas. ·E aquilo empezou a ir 

·ben, e cando nos 

xa que esta era de 
derei tas. E' había 
unha especie de 

Complexo industrial de O Castro (Sada). Ne/ residen, adémais da fábrica de Cerámica, outras 
irJstitucións culturais: O Museo_ Carlos Maside e a Editorial. . 

demos conta, xa 
había 100 persoas 
traballando. Como 
o franquismq era 
todo unha corrup
ción, cando viron 
que aquilo eraren
dible, vendéronll~ 
o caolín a uns ale
máns e querían 
deixar sen el ós 
fabricantes de 
España. Houbo 
que armar un baru-
11 o tremendo. 
Cando os alemáns 
souberon que e) 
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ENTREVISTA 

e) eu era o que estaba detrás, acusá
ronme de comunista. Pero por fin 

conseguimos que polo menos nos 
seguisen dando caolín. 

-A raíz destes problemas é 
cando viaxa a Arxentina. 

-Si, viaxei 20 veces para aló e 
para acó atendendo as fábricas do 
Castro en Sada e a de Magdalena na 
Arxentina. 

-E nese país tomou contacto cos 
exiliados galegos. 

-Eu non tiña· intención de irme a 
pesar dalgunha chamada que me fací
an. Non me interesaba saír dunha dic
tadura para ~eterme noutra, porque 
alí estaba Perón. Pero no 55 acorren 
dúas causas: o 
problema do cao
lín cos alemáns e 
a caída de Perón. 
Entón aceptei e 
funme. 

-E tamén alí 
deo en facer algo 
por Galicia. 

- Alf , con 

u 
u fa rcua 
ra n Galicia e 

.. 

Un home solidario 

-Vostede sempre se amosou 
moi unido a toda a xeración que 
tivo de exiliarse trala guerra: 
Dieste, Seoane ... 

-Porque vivimos moitas cousas 
xuntos aló, en Arxentina. E despois 
Dieste colaborou nioito no Museo 
Carlos . Maside, foi o que o inaugurou 
e presentou alí a moita xente: . Neira· 
Vilas, Alonso Montero ... 

-Cando vostede foi proposto 
para premio Príncipe de Asturias 
en seguida dixo que iso sería un 
recoñecemento para aqueta xera
ción. 

. ~'.:': . 

M~l.IOE 

-¿Nalgún momento pensou que 
Sargadelos podería chegar· a factu
rar 1.200 millóns de pesetas ó ano? 

-Iso dos números calquera 
sabe ... Ademais, os beneficios vólven
se a investir noutros proxectos. Por 
exemplo, as edicións custan moitos 
·cartos. 

O futuro xornal Galicia 

-¿De onde xurdiu un proxecto 
coma o Inst~tuto Galego de Infot-_ 
mación? 

-Foi unha idea de Lorenzo Varela · 
que se foi desenvolvendo e niso esta
mos. É moi complicado, porque se 
trata-dun investimento moi grande e 

acordam pro
xectar algo para 
reconstruí-la 
no a memoria 
hi tórica. Asina
mo un convenio 
con Cerámica 
do Castro para 
levar adiante 
Sargadelos, o 
museo Carlos 

Camiños e estradas que relacionan Santiago de Compostela, Lugo, Coruña e Ferro/ QO Castro de 
Samoedo e Sargade/os. 

cómpre facer algo 
serio. O ambiente 
que hoxe ternos é 
tremendo: tódo
los periódicos son 
a voz do seu amo. 
E despois hai 
unha gran des
conciehciación da 
xente que se pre
ocupa do futbol 
ou de calquera 
cousa menos do 
qu~ realmente 
importa. Ademais 
as axudas que a 
Xunta concede a 
tódolos medios 
de comunicación 
fai que o ·que sé 
éoloque fronte a 
iso fracase. E 
facer algo para 
despois entregar
se á Xunta, de 
ningubha manei-

Ma ide e un ha editorial. N o 6 8 
empezamos con Sargadelos, princi
piando de novo porque non había 
nada: nin auga, nin luz, nin estradas . 
A ninguén e lle ocorría ir ó norte de 
Lugo. 

-E nese labor de recuperación 
da memoria histórica continúa hoxe 
tamén Edicións do Castro. 

-Si porque non é unha editorial 
mer ial como tampouco o son os 

utr pr ecto , xa que todo o diñei
vol a in tir. 
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-O da proposta foi unha idea do 
presidente da Deputación, pero Gali
cia non ten peso para iso. Só se acor
dan de Galicia para falar dos proble
mas do peixe ou dicir que aquí nacen 
persoas tortas. Pero para triunfar fóra 
hai que facer españolería como fai 
Cela. Sempre foi así. 

-E ¿como se podé cambiar esa 
tendencia? 

-Non se pode mentres non cam
bien as cousas aquí. E iso ten que ver 
moito coa historia. 

ra. Agora esta- -
mos facendo estudios históricos e eco
nómicos. En calquera momento farase 
algo. Pero hai que facelo moi ben e que 
non teña nada que ver ·CO que hai 
agora. É difícil, pero non imposible. 

-Vostede escribe as súas colabo
racións xornalísticas baixo o .título 
de Crónicas incorformistas de fin de 
século. ¿Con que non se conforma 
Isaac Díaz Pardo? · 

-Con todo. 

Luís Gómez Aldegunde 
Sara Paz Quiñones 



ACTUALIDADE 

Monseñor vai ser papá 

"Queridos irmáns e irmáns: na 
carta que vos enviei o 2 de f ebr~iro de 
1994! trala_ miña elección para hispo de 
Basilea, sinalábavo-los meus límites e 
decíavos que non poderimaos camiñar 
xuntos sen coñecer feridas e desilucións. 
Os meus límites manifestáronse dun 
xeíto que daquela non pensara. Trala 
miñq elección a hispo, experimentei 
un ha dificultade afectiva cada día máis 
difícil de soportar. Procurei entón 
apoio nunha muller que coñecía de hai 
moito tempo. Desta relación saíu un 
embarazo". 

"Procurei luz nesta miña situación 
como eu esperaría de todo sacerdote. 
Véxome obrigado a verificar que xa non 
me é posible exerce-lo meu ministerio na 
clar.idade. Razón pola que presentei a 
Xoán Paolo II a demisión de hispo de 
Basilea. O Santo Padre aceptou a miña 
solicitude o 2 de xuño de 1995". 

Un hispo querido 

Tras desta conmevedora confesión 
está un home de 43 anos chamado 
Hansjürg V ogel. Elixido hispo da diócese 
suíza de Basilea hai a penas un ano -3 de 
febreiro de 1994-, monseñor non era nin
gún paxaro de conta -Vogel significa 
paxaro-, senón unha persoa conservadora 
e moderada, caracterizada polo seu espíri-

. ~o de diálogo e a capacidade de escoitar. 
Tampouco é un hispo escollido a 

dedo por Roma, senón elixido tras dun 
peculiar proceso baseado no concordato 
vixente entre a Santa Sé e os Cantóns suí
zos_. Elixiuno o cabido catedralicio logo 
dunha consulta a párrocos e fieis, que 
propuxeron uns cen nomes. Reducidos a 
6, o Cabido escolleu o nome de Vogel, e 
o papa aprobouno O 29 de xaneiro de 
1994. -

Que a elección non foi causal nin 
atordada deinóstrao o feito de que, des
pois de el anuncia-la súa próximá paterni
dade, os suízos seguen concedéndolle ,a 
súa confianza. Unha enquisa realizada 
entre 1.006 persoas dende os 15 ós 74 
anos, dá este resultado: o 69 por cento 
dos católicos suíZos entrevistados pensa 
que Vogel debería seguir sendo hispo, e o 

89 por 100 vai máis adiante e bótalle a 
cu~pa á lei do celibato. 

Na súa carta pastoral, monseñor fala 
das boas relacións cos fieis e do traballo 
intenso neste ano de ricas experiencias. 
Tan é así, que el mesmo di con claridade: 
"Rógovos que continuedes neste camiño 
con fiúza e que renunciedes a accións 
particulares relacionadas coa miña deci
sión". 

O teólogo Hans Küng 
--~-- ~~~~ 

Non é des te opinión o . teólogo nado 
en Suíza, Hans .Küng. Batallador, declara 
"Non se debe condenar ó hispo Vogel, 
pero debémofl:OS revirar contra o sistema 
romano do que el é víctima .. Non é anor
mal que un home espere un fillo dunha 
muller, é anormal que unha institución 
continúe prohibindo o compromiso 
matrimonial ós seus sacerdotes. A lei do 
celibato deriva do máis remoto medievo 
e os que o queren manter aínda hoxe son 
-espíritos medievais. Non é o hispo Vogel 
o que faltou, os responsables desta caída 
non están en Solothur, senón no Vatica
no". 

E Küng avoga por unha acción 
colectiva: "Hai que respectar ese paso de 
Hansjürg V o gel, · pero é pouco útil a pro-

posta do bispo demisionario de "prescin
dir de accións específicas". Küng opina 

. que os tempos son chegados de resolver, 
presionando sobre Roma, esa cuestión do 
celibato da que o Papa dixo que estaba 
seguro que se resolvería, pero non no seu 
pontificado. ¡Tremendo! 

· ¿U-la muller? .._ ___ _ 
Monseñor Vogel non está polo labor. 

El xa tivo a insólita coraxe de facer públi
ca a súa próxima paternidade e conténta
se con deixar de ser padre para pasar a 
ser pai. Aínda máis, trata de reforza-lo 
aspecto institucional. Velaquí o seu dis
curso: 

"Son consciente de que a miña deci
sión, na situación soi:(q.l e eclesial 
actuais, volverá a lanza··la discusión do 
celibato. Haberá unha nova sospeita e 
preguntarase se os sacerdote poden ver
dadeiramente mante-lo compromiso do 
celibato. Non obstante, dou gracias a 
tódolos que viven o seu celibato con fir-
. meza e, fidelidade. Rógovos que non vos 
deixedes turbar polo meu paso. Estou 
sempre persuadido de que no celibato é 
posible unha realización plena da vida". 

Elegante s~da, pero queda por ver se 
_ é auténtica. Reducindo o problema das 

dificultades a casos concretos, monseñor 
fai do seu caso algo singular polo que 
~umildemente pide-perdón. A súa anóni
ma compañeira aparece coma un apoio 
ocasional, en definitiva, un obxecto que 
utiliza nun momento de soidade. ¡Des
canso do misionero! Unha Eva ocasión 
de pecado. 

Parecería moito máis edificante que 
dixese -se certo for-, que está namorado 
e de que o seu fillo non .é producto dun 
accidente, senón froito do amor. Que a 
futura nena ou neno non teña a sensación 
de que foi efecto dun poeirento furacán 
ocasional, considerándose un amasillo de 
lama que lle lembre que daqueles pos 
viñeron estes lodos. 

Con todo, a nosa admiración pola 
sinceridade e valentía de monseñor. Iso 
non sucede tódolos días; o outro si. 

Mario Cambeiro 
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INTERNACIONAL 

As contradiccións do sistelna económico 

º
sistema económico e 
social no que estamos 
inmersos, aínda que teo

ricamente defende os dereitos 
humanos e a conseguinte igual
dade de tódalas persoas' dá in os
tras a cotío de grandes c~ntradic- · 
cións e paradoxos. Así atopámo
nos con que xera desigualdades e 
provoca que diversos colectivos 
se sintan á marxe da sociedade, 
sobre todo no que se refire ó des
frute dos bens sociais, ós que ten 
dereito toda persoa: educación, 
atención sanitaria, alimentación, 
traballo .... 

¿Progresa a humanidade? 

tam atento á noticias 
u di ri ac ntecen nos distin-

to pa1 do noso planeta, rapi
damente concluímos que a nosa 
humanidade progresa en medios 
técnicos, pero en detrimento dos 
aspectos humanos. As guerras, a 
pobreza, as enormes desigualda
des sociais, as martes de miles de 
nenas e seres inocentes, o desa
rraigo, a insatisfacción de millei
ros de seres humanos parece 
demostrar que o progreso huma
no é unha falacia, que máis ben 
parece artificial, dado que os 
dereitos das persoas están cada 
vez máis ameazados. 

Hai quen contempla a evolu
ción da sociedade actual coma o 
camiño normal do progreso e da 
técnica, e parecen ignorar as sú~s 
con eguintes crises e traxedias. 
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O sistema económico capitalista produce parados. Na foto, o acto da Xornada de Solidariedade 
cos parados. Santiago 11 de xuño 1995. 

· A historia vainas amasando básicas. Se progresamos no 
cómo cada paso do noso proceso campo da cibernética, no campo 
evolutivo supón UJ?. avance, pero dos ordenadores, ¿por que ése 
esta experiencia de crecemento avance técníco non permite que -
tivo que pagar un alto prezo con _o ser humano teña unhas candi- -
tráxicas consecuencias para cións de vida que lle permitan 
millóns de persoas. ter unha vida digna? porque os 

0 desemprego ... a explotación 

O sistema économico capita
lista vixente nos países máis 
ricos do mundo provoca que 
moitas persoas se vexan privadas 
dundos dereitos máis fundamen
tais dunha persoa: o dereito a ter 
un traballo digno. 

Nos países ricos as estatísti
cas demostran como a medida 
que avanzamos existen máis per- 
soas desempregadas e, por con
seguinte, privadas das máis míni
mas condicións para poder satis
face- las súas necesidades máis 

obxectos (o diñeiro .... as máqui-
nas .... ) están a ser os protagonis-
tas da actual sociedade, supedi
tando tódolo~ valores éticos a 
esta contradictoria realidade na 
que b ~uxeito e a súa autonomía 
quedan anulados. 

A desigualdade social, que 
provoca este sistema económico, 
fai que o mundo estea dividido, 
en dúas metades-:. a dos ricos e a 
dos pobres . Neste sistema o 
desemprego, a ·pobr~za, a explo
tación de moitos traballadores, 
mesmo de nenas e nenas, tanto 
nos países ricos coina nos e) 



e:> considerados. pobres, non só 
se incrementa, senón que parece 
non ter solución. Por iso xa son 
bastantes os economistas, que 
propoñen un -novo modelo eco
nómico, máis resp~ectuoso coa 
natureza física e humana~ 

Unha economía ecolóxica 

Son moitos os autores e orga
nizacións, que defenden que é 
posiWe a reforma do sistema 
capitalista ata o punto de que 
sexa capaz d~ acadar a sustenta
bilidade ·e un emprego elevado, 
e mesmo, o pleno emprego. 
Sería preciso e necesario reduci
las actiyidades prodl,lctivas alte
rador~s do equilibrio ecolóxico: 
industria química, industria 
petrolífera, carbón,. automoción ... 
Polo contrario sería conveniente 
crear empresas para ó aproveita-

mento da enerxía solar, para o 
aforro enerxético, para a fabrica-

. ción de trens, para o desenvolve
IlJ.ento de tecnoloxías-limpas, 
para a reparación e a _reciclaxe. 
Isto debería conlevar cambios 
profundos nas pautas de p~oduc
ción e consumo (productos dura
deiros .e facilmente reparables) e 
na xestión de recursos (reciclaxe 
e reutilización). E~te mod~lo que 
podemos chamar, ecolóxico, é 
unha alternativa ecopacifista, en 
canto que é respectu'osa, tanto 
cos seres humanos coma coa 
relación <lestes ~oa natureza físi
ca, de obrigada referencia, ó falar 
de emprego e recursos necesarios 
para poder vivir dignamente. 

A economía ecolóxica debe 
estar baseada n\mha ética parti
cipativa, democrática e solida
ria. Debe orientarse a cumprir 

~'$.[2§~N€GAti\IA§J .. 
s\,GU\T~ As DEO.A '· 
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obxecti vos válidos para toda a 
humanidade, sendo o primeiro 
deles a preservación da vida, e 
derivándose <leste outros tale.s 
coma a. satisfacción das necesi
dades vitais de tódalas persoas, a 
preservació!l do equilibrio ecoló
xico ... Isto, que parece utópico, 
seria posible sempre que se cum
pran unha serie . de requisitos 
económicos e sociais. Tal como 
sinala Ekins: "Un sistema auto
concentrado significa, en primei
ro lugar, confianza nos propios 
recursos humanos e naturais, e a 
capacidade para definir metas e 
toma de decisións. Exclúe a 
dependencia de influencias exte
riores e de poderes que poden 
con verterse e presión política". 

Moisés Lozano Paz 
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CAI~TAS 

As razóns dunha baixa 

Vigo, 9 de junio de 1995 

IltIMIA 
Santiago de Compostela 

Muy señores míos: 
Les adjunto fotocopia del compro
bante de pago, cuyo importe 
corresponde a la suscripción del 
presente año, y les ruego que, a 
partir de la fecha, nos den de baja 
en la misma. 
No puedo evitar el expresar mi 
perplejidad ante la tesis defendida 
en su editorial del número 457, 
precisamente en una revista auto
titulada "de crentes galegas". 

. M rprende extraordinariamente 
1 qu nu tra jerarquía eclesiásti-

y, vid nt mente, todos los 
gall g -cri tiano no votantes de 
izqui rda nacionalista, no hemos 
entendido el mensaje del Señor 
Jesús. En mi ignorancia, siempre 
creí que una de las misiones más 
importantes para un católico, era 
defender la justicia y la igualdad 
de oportunidades, y aún más, en 
muchas, muchísimas ocasiones 
ofrecer tu vida en favor de la opor
tunidad del prójimo. . 
Y ·ahora, gracias a Vds., descubro 
que "a pesar de casi que tres sécu
las de modernidade" tan solo nos 
preocupamos de la moral y la edu
cación. Y aún me asombra más, el 
que ean los partidos de izquierda 
(en general ateos) los que nos 
en eñen valores tan importantes. 
E o partidos que Vds. nos mues-
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tran como defensores de valores 
éticos como las peculiaridades. 
étnicas, lengua, cultura, etc. 
Y díganme, por fayor, dónde 
encuadran Vds. el aborto ¿.en la 
moral sexual? ¿No defendían la 
igualdad de oportunidades? ¿Cuál 
es la oportunidad de un ser de 12 
semanas que es .asesinado en el 
vientre de su madre.? J am~s podrá 
hablar un gallego, catalán o el 

' opresor castellano ¿No creen peli-
groso que lo que nació" para enten
dimiento de los hombres, se con
vierta en un valor sQpr~mo, por 
ei:icima de la propia VIDA? 

·Lo que me parece absolutamente 
improcedente es el último punto . 
No es admisible el utilizar a Cris
to-Jesús políticamente. Por favor 
seamos serios y no caigamos en un 
etror tan lamentable." Al César lo 
que es del César y a Dios lo que es 
de Dios". ¿Dónde culpa Jesús a 
los romanos de todos los males de 
su pueblo? Me duele profunda
mente, como cristfana, esta nueva 
utilización de la muerte de Cristo. 
Por último, .recomendarles cordial- · 
mente el que lean las últimas Encí
clicas del Papa. Tal vez descubran 
alguna crítica al capitalismo, y que 
se cuestionen la posibilidad de que 
los castellano-parlantes ejercemos 
una libre opción tan respetable 
como la de los galega-parlantes. 
Atentamente, 

Marina Miguélez Díaz 

Este é o editorial ó que se refire 
a carta: 

A fe ¿cuestión política? 

. Próximas as eleccións municipais, 
alguén pode preguntarse se un cristián 
ten diante súa un voto específico ou pode 
ir ás urnas coma calquen:! cidadán sen 
predeterminacións que deriven da sú·a 
confesión relixiosa. Estamos perante o 
difícil problema oa mediación política da 
fe: se é lexítima e cal a súa orientación. 

Houbo un tempo en que todo estaba 
claro, pois existía o chamado voto católi
co. En pa(ses coma Italia, a Democracia 
cristiá era o brazo secular da clerecía e o 
papa Pío XII facía chegar consignas elec
torais ós púlpitos e confesionarios: o voto 
democristián era ordenado, o comunista 
prohibido baixo excomuflón. · 

Tralo concilio Vaticano 11 deuse en 
talar dunha l@rexa neutral que nunca o 
foi. ¿Pode sela?. 

De feito dise que o cristián é libre 
perante o voto pero, inmediatamente a 
continuación, afirmase que há votar de 
acordo cos presupostos da súa fe. E nada 
parece máis normal, pero ás veces segue 
funcionando o voto católico encuberto. 

Moitos electores entanden a mensa
xe nada disimulada dunha xerarquía que 
ten coma valores supremos certos aspec
tos morais controvertidos· e cruciais na 
disputa democrática, maiormente o que 
se retire á moral sexual e ó control da 
natalidade. Tamén se promove ese cris
tianismo de presencia que protexe as ins
titucións relixiosas coma, por exemplo, a 
escola católica. 

Sucede que tales valores adoitan ser 
defendidos poi a de re ita poi ítica mentres 
que a esquerda é laica: protexe a prima
cía da escala pública e as leis non confe
sionais que procuran un acordo coa ética 
civil, que con frecuencia disente da moral 
católica. 

Son, en cambio, moitos os cristiáns 
que prefiren outros valpres éticos, coma 
os da xustiza e igualdade de oportunida
des, o da crítica estricta ó capitalismo na 
forma actual de neoliberalismo,. e ·outras 
laicidades non asumidas aínda pola cultu
ra católica a pesar de case .que tres sécu
los de modemidade. 

. Moitos cristiáns ven maior coheren
cia no vote. ás forzas políticas de esquer
da ca ás da dereita. E se estes cristiáns 
viven · en países onde a a súa lingua e 
maila c1:1ltura son marxinadas ou esmaga
das por un poder central pouco respec
tuoso, daquela non é estraño que prefiran 
o voto non só de esquerdas senón tamén 
o que defende as peculiaridades étnicas. 

Que lrimia sexa acusada de favore
cer tal voto étnico e nacionalista de 
esquerda é tan axustado á realidade 
coma .inxusto pareqe que se nos queira 
adscribir a ningún partido concreto. NQ_n 
chegamos aínda ó extremo do profético 
bispo Pedro Casaldáliga, que en Brasil 
solicitou o voto a Lula, candidato sindica
lista e ademais, neste caso, cristián ¿Ten 
que ser neutral a fe ou cómprelle unha 
mediación política? Se Xesús fose tan 
neutral como algúns pretenden ¿acabaría 
na cruz acusado por delicto relixioso e 
político? . 



O NOSO TABOLEIRO 

º
vento chegou · 
en Vilagarcía 
de Arousa na 

festa que celebrámo-
. lo pasado sábado 1 O 

de xuño. Un grupo 
duns 25 iriinegos/as 
xuntámonos no c6le
xio das -Relixiosas 
Filipenses para vivi
lo Pentecostes. 

• 
Despois dunha 

calorosa acollida, con 
café incluído, congre
g ámo nos no xardín 
para escoitar a Pepe 
Chao que expuxo o 

Chegou o-vento 

-
deixan moi barato, 
para montar alí o 
"centro de opera
cións": un lugar de 
encontro, para falar, 
ter xuntanzas ... 

tema Forza maternal Manolo Sordo, gran animador, soubo crear este simbólico centro eucarístico. 

- Botar a andar 
os "Sábados Bíbli
cos", iniciativa que 
consistirá en ache
gamos a Bastabales 
un sábado ó mes 
todos aqueles ós que 
nos interese e poida
mo s asistir, para ir 
lendo a Biblia e 
comentándoa. Cando 
haxa máis informa
ción xa irá aparecen-do Espírito, e ter des

pois, coma sempre, un animado co"io
quio. Falouse de Deus, dun Deus sol-·· 
teiro, · da lgrexa, de Roma, do Opus, 
de que quizais o futuro pase por "des

ristía para continuar cun xantar com
partido no que , por primeira vez 
todos pensamos ·que como sempre 
sobraba tanta comida iamos levar 

parro_quializar" e erear comunidad~s menos cantidade. Pero compartimos, 
de base... fartámonos e sobrou. 

- Pero sobre todo, falouse do Espíri
to, da esencia feminina do Espírito, da 
maternidade do Espírito, dun Espírito 
que procede da Ruah -vento en 
hebreo- que é palabra feminina. Dun 
Espírito feininino que 
ten moito que dicir 
para posicionamos, 
nós e a Igrexa, ante os 
novos c.ontextos que 
van fraguando na 
nosa realidade: ecolo
xi s m o, pacifismo, 
feminismo, move
mento gai, etc. 

Á sombra das 
árbores, vendo o mar 
e o bosque, coa Terra 
Nai (que tamén é 

_ feminina) e arredor 
dun sinxelo altar 
Jeito de troncos, 

Tralo xantar faláronse de varios 
asuntos e adoptámo-las seguintes 
decisións: 

- Que a Asociación Irimia merque -
un cbabolo en Bastabales, que nolo 

f 

celebrámo-la Euca- Un momento da participación eucarística. 

do na revista. 
- Posto que a Festa do Vento foi 

interesante, a acollida agarimosa e o 
lugar moi xeitoso, decidiuse, por una
nimidade, continuar celebrando a 
Festa do Vento en vindeiros anos. 

Como non podía ser menos nunha 
festa con este nome, xogamos co 
vento, facendo xogos cooperativos 
con paracaídas e rematando un dí.a no 
que, con moito vento, celebramos esta 

primeira festa. 
Xa sabes, . a partir 

de agora, ademais da 
Festa do Lume que 
celebrámo-lo sábado 
máis próximo ó 2 de 
febreiro en Galegos, 
celebrarémo-la Festa 
do Vento en Vilagar
cía de Arousa o sába
do seguinte ó día de 
Pentecostes. 

Que o Vento te 
traia o vindeiro ano a 
esta Festa. 

Belén e Manolo 
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FALANDO CON XEITO Xésús Ferro Ruibal 

Ditos do lume (1) 
Casa que non ten lome é casa morta 

Disque a tripla espiral, chamada tris
que l. ou, mellar, triscele, simboliza a Trin
dade prirnixenia (auga, lume. e terra). Des
pois das dezanove notas sóbre a auga, vou 
facer algunhas sobre estoutro elemento, o 
lume. · 

O lume é calor e luz. Luz que ilumin·a 
e cega. Calor que queima e purifica. 
Incendio que destnie riqueza e enerxía que· 
move a industria. Bomba de guerra e 
foguete de festa. 

Xogar co lume distingue os homes do 
resto dos seres vivos, que non foron capa
ces de descubriren o lume nin. son quen de 
se achegaren a el (Escapar con máis medo 
do que os cans ós foguetes). O lume empu
rra o aire cara arriba (de aí o invento da 
cheminea) e, por iso representa a intelixe.n
cia, a sabedoría que se ergue sobre a condi
ción humana (Vivo coma unha faísca ou 
coma unha chispa). E falamos da fogosa 
imaxinación de Cunqueiro. 

O lume obe e por iso é símbolo per
f et do alento do espírito, do impulso 
human á cspiritualidade e á ciencia, do 
· ccement intuitivo. Disque o lume é do 

e qu por i o obe; e que a auga é da 
t rra e que por i o baixa. E, por certo, Pro
m teo roubou no ceo o lume para dárllelo 
6 homes. Pero, ben mirado, o lume vai da 
terra 6 ceo e a auga vén do ceo á terra. 

O lume é calor e queima, por iso é 
símbolo das paixóns: do amor e da ira. O 
lume e o amor teñen orixe común: os dous 
orixínanse fregando dous paos ou dous 
carpos. O lume aparece ligado á color 
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~ubia, o encarnado vivo (cor de fogo), e 
tamén 6 corazón, ó verán e ó sur. 

Pero a queimadela do lume purifica. -
Case tódolos labregos. do mundo coñecen 
o sistema da roza que consiste e1,1. queima-
la terra antes de sementar. O lÚme purifi
ca, como, á súa maneira, tamén o fai a . 
auga', incluída a auga do bautismo. En 
sánscrito unha mesma palabra significa 
puro e tamén .lume. No budismo o lume 
que pl!rifica é o interior, o eu autodomea
do. Elías marchou ó ceo nun c~rro de 
lume, coma os taoístas que entran no lum~ 
purificador. O lume purificador é común 
as relixións de Europa e Asia: os cristiáns 
acendémo-lo lume novo na vixilia pascual 
e os xintoístas no ano novo (tizón de nadal 
en tempos en Galicia). Na Pentecoste o 
Espírito baixou sobre os apóstolos en 
forma de linguas de lume purificándoos da 
falta de fe e do medo a predicaren a 

· Xesús, o crucificado e resucitado. 
Na mitoloxía galega hai ,aínda máis 

dous lumes purificadores. O lume da 
cacharela de san Xoán (este común a boa 
parte de Europa) e o lume da queimada, 
lume que se bebe (este exclusivo noso). 

O lume é símbolo da divindade no 
mazdeísmo. Brahma, en Oriente, é igual ó 
lume. Os romanos tiñan unhas sacerdoti
sas que vivían coma monxas (as v_estais) e 
que só tiñan que atende-lo lume sacro, 
símbolo da supervivencia da cidade: men-

-tres o lume non se apagase, Ropia non 
correría perigo. 

Falaremos dos ditas do lume. 

No número anterior 
da nosa revista apa
recía un escrito de 
Eliseo Miguélez Díaz, 
por certo co título tra
bucado. Xa antes La 
Voz de Galicia publi
cara outro artigo ó 
que o debuxante 
humorista Xaquín 
Marín, implicado pola 
denuncia de Elíseo, 
lle responde con esta 
mostra de magnífico 
humor. ' Adherí monos 
a esta pequena 
homenaxe ó noso 
colaborador Elíseo e 
gozámonos da efica
cia do seu escrito. · 

O CANTAR DO IRIJ\IEGO 

l. En Civitavecchia, Italia 
pasando está algo serio 

que de momento é enigma 
mais aínda non misterio. 

2. Sucede que unha imaxe 
da Virxe armouna boa 

porque polos seus olliños 
bágoas de sangu.e bagoa. 

3. O hispo de ali, que atende 
por don Girolamo Grillo 
dá creto a este prodixio: 
é máis inxenuo ca pillo. 

4.-Precavido e temeroso 
<leste feíto extraordinario 

a estatuíña lacrimosa 
meteu dentro dun armario. 

5. E o maxistrado do Estado 
pensando que non hai nada 
porque a xente se alporiza 
ten a imaxe ¡secuestrada! 

6. Desgustado, o propietario 
da imaxe, ora que ora 

e no armario ou no xulgado 
a imaxe chora que chora. 

7. Da ex-Iugoslavia a estatua 
trouxo un español; vostedes 

ben saben que en Bosnia choran 
sangue e rabiSt mesmo as paredes. 

8. Analizaron o sangue 
por ver se era algo di vino 

e a análise informa 
que o sangue ¡ é masculino! 

9. Os, máis críticos indican 
que o celestial personaxe 

o sangue que bota é 
do propietario da imaxe. 

·10. Pero os crédulos insisten 
en que o sangue, polo visto, 

non é da Virxe, pois ela 
- chora as lágrimas de Cristo. 

11. Os de dereitas aplauden 
este feíto lacrimal 

porque sempre andan dicindo 
que este mundo vai moi mal. 

12. Que chore ou non, tanto ten 
porque eu ben µ-¡e decato 

do que din os italianos: 
Se non vero, é ben trovato. 

13. ¿Chora a Virxe? ¡Nin se sabe! 
O que resulta patente 

é que a Mamaíña chore 
necesita moita xente. 

14. ¿U-la Virxe do Magníficat? 
O que resulta sospeita 

e que a Virxe sempre chore 
dando a razón á .dereita. 




