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EDITORIAL

Mentres falen as armas nós
non podemos calar
O documento que a Comisión Permanente do
Episcopado -non aínda tódolos bispos-, elaborou en
setembro pasado, é unha xoia literaria marcial, que ben
puido ser dictada por un afervoado e paternalista
capelán castrense. Publicámolo aquí xunto coa réplica
que lle dirixen uns insubmisos cristiáns.
Contrasta a linguaxe moralizadora dos bispos coa
forza profética dos insubmisos. O escrito destes non só
ten máis profecía senón tamén mellor teoloxía. Enfróntase
un discurso eclesiástico sibilino coa claridade evanxélica
dos que sofren no seu corpo, coma pombas, os sinuosos
argumentos dos réptiles.
Non aparece no documento xerárquico . nin unha
palabra ás institucións do Estado para que regulen con
maior equidade a obxección de conciencia. O novo
Código Penal sanciona a insubmisión de xeito brutal:
con anos de inhabilitación e multas millonarias. Hai días
un mestre insubmiso foi fulminantemente destituído polo
ministerio de Educación e Ciencia.
Sorprende que nesa conxuntura a caridade pastoral
dos bispos se limite a formular andrómenas espiritualistas
e consellos paternalistas e, se non de intención, abofé
que de feito, se incline a fortalece-lo poder establecido.
Os bispos afirman de entrada, incapacitándose para
pronunciar unha palabra válida, que non queren entrar
na análise das causas de orde política e social, que non
serían da súa competencia. Pero están moi afeites a
entrar sen moito pudor nesas causas cando doutros
temas se trata, coma o comportamento sexual, a
bioxenética e o aborto. Aí xaora que entran en causas
e apelan a ciencias humanas e divinas. ¿Como se pode
elaborar un documento prescindido das causas maiores
que provocan o problema? A solución sempiterna é p
recurso ó pecado orixinal.
Non hai por que insistir máis. Abonda con contrasta"?
los dous documentos mesmo para se decatar de que
é unha literatura solemnemente aburrida na que aparecen
os demos familiares da xerarquía católica; ás veces
mesmo parece ·que loitan contra muíños de vento,
acusando comportamentos que non se dan na realidade;
por exemplo, denunciando que non se pode esixi-la
obxección de conciencia coma dimanante directamente
do Evanxeo. Pero ¿quen di iso?
A impresión que se tira do documento episcopal é
que estarían máis no horizonte do sermón das
benaventuranzas os pobriños ministros de Defensa cós
seus verdugos insubmisos. Nosoutros consideramos
que obxección e insubmisión non teñen por que ser unha
obriga, pero estimámola coma unha semente de profecía.
Cando dentro de anos sexa visto coma un valor humano
e tamén evanxélico, ós cristiáns entraráno-lo rubor, ~e
que aínda nos queda sangue para que nos suba ó rostro.
Mentres talen as armas, nós non podemos calar.
Parécenos que os insubmisos -con perdón-, onde poñen
o ollo poñen a bala.
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O TRASNO

E se cadra o
señor Bispo non
ten a quen votar
Hai quen lle votaría a el,
pero hai moitos que non lle
votarían. E mesmo tería,
chegado o caso, que da-lo bote
a esa diócese de Castellón que
está vacante. En todo caso
libra porque a cousa non
funciona de abaixo a arriba,
como sería normal, os de
abaixo votando dalgún xeito
ós de arriba. Senón de aniba
a abaixo, gramando ben nos
que non lle votarían, e mais
nos que se sospeita que votan
a quen el di que non hai que
votar. É dicir, o de arriba
botando, con be de enérxica
admonición ameazante, ós de
abaixo. Aínda con todo, polo
que parece, considérase un
experto en votacións, con uve
de España unagrandelibre, e
certamente sabe botar coma
poucos: ó que discrepe do seu
voto, vaille preparado un
dossier de moitos folios que
cheira que alcatrea a bote
pronto.
Pero, ¡ai !, albiscado xa a
quen .botará, con be de ano
sabático, ¿a cjuen votará con
uve de nacional-catolicismo?
Antonte estaba claro quen era
o partido da dereita. Onte,
forzando o soniso, pasaron a
centro dereita.Agora no medio
dunha esmorga de raios láser
e f anfarra triunfal resultan ser
de centro, puro centro renegado
das esencias da dereita de toda
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Daniel López Muñoz
a vida, sen reparar a cantos, no
Ferrol de Monseñor e noutras
prazas, deixan orfos, e
desconce1tados.
¿A quen se arrimarán logo,
os que prefiren a orde á xustiza,
a seguridade da propiedade
_persoal á incerteza da
propiedade compartida, agora
que o PP compadrea cos
vemiellos e sindicalistas? ¿A
quen agora que o PP vai de
autonomista e normalizador de
linguas periféiicas esquecendo
o glorioso discurso sobre a
uniforme unidade . patria? ¿A
quen agora que o PP non ten
traza
nin
posibilidade
·constitucional de impoñer na
Escola o adoutrinamento
católico como asignatura?
¿A quen se arrimarán os
que en definitiva desconfían
da pecadenta condición
humana, sinalada polo dedo
dunha terrible divindade
xusticieira e caprichosa; os que
en consecuencia sospeitan de
todo cambio, de todo avance
da idea de liberdade e
eJJ).ancipación? ¿A quen
apoiarán os non reconciliados
coa Vida? ¿A quen os orfos de
boa noticia?
¿A quen? ¿eh? ¿EH? ¿A
QUEN ... ? Tranquilos todos. A
xente de dereitas, firmes ar,
sabe a diferencia entre o celofán
e o caramelo e sabe a quen
votar, igual que o señor bispo
sabe a quen botar, con be de
aparheid e exilio interior.
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

.No colo de Deos
Sal e luz para os demais
Silvia: Mamá, ¿por que reza tanto. a
· avoa?Tódalas noites, cando nos irnos
deitar, colle e ponse a rezar un
pedazo.
. Avelina: ¿Preguntáchesllo .a ela?
Pregúntallo, xa verás como cho di.

que me gusta rezar algo tódolos días.
Silvia: Mamá, e se non rezas ¿que
pasa?, -¿pasa algo malo?
Avelina: Neniña, ¡que malo vai
pasar! ¿Que pensas., que porque non
reces, Deus xa se vai
cabrear?
Silvia: Non, Deus non se
cabrea, Deus non é rabudo.
Pero, así tanto ten rezar
coma non.
Avelina: MiJ:a, Silvia-, ¿a ti
glístáche cando chega .o
papáá casa?Silvia: Si, si que me gusta.
Avelina: ·¿Que fas cando
chega? Vas correndo para
cabo del, séntaste no seu
colo, cóntaslle cousas e el
cóntache cousas a ti, ¿no~
é? ¿Dáche igual a ti estar
dese xeito co papá ou non
estar?

. Silvia: ¿E ti tamén rezas, mamá? ¿O
papá tamén reza?
Avelina: ¿Por quemo preguntas? Ben
sabes que eu rezo, e ben sabes tamén
que o papá reza. Tesnos visto rezar
máis dunha vez, aquí, na casa, e
tamén na Igrexa, cando nos xuntamos
nas celebracións, ¿ou?
Silvia: Si que v~s te.ño visto. Case
sempre vos poñedes moi .serios.-¿Po!
que vos poñedes tan serios?
Avelina: Non é certo, Silvia, non
sempre nos poñemos moi serios. Ás·
veces cantamos para rezar, ás veces
dámono-las mans, e coas mans xuntas
logo pc:irece que bailamos, depende.
Silvia: ¿A ti gústache rezar, níamá?
Avelina: Xa che dixen que si, Silvia;
unhas veces máis ca outras, pero claro

Silvia: ¡Ai, non, eu quera
que o papá veña, e que m,e colla no
colo, e que me cante cousas, e
contarllas eu a el tamén !. ¡Gústame
tanto!

Domingo
ordinario
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Mt 5, 13-16

4 de febreiro

No texto de Evanxeo que hoxe
lemos hai unha urxencia clara
de Xesús: os cristiáns, entre
outros, somo sal e luz da terra,
e non nos podemos permitir
deixar de selo. Non é unha
chulería, é unha esixencia da
nosa condición de cristiáns.
Xesús primeiro fíxose sal e luz
por nós. Quen non se desfaga
algo polos demais, como se
desfai o sal ou como se entrega
a luz, aínda non é bo cristián.

*

*

*

Nori chega coa lei
Domingo
ordinario

6

do

tempo

Mt 5; 17-37 -- 11 de febreiro

Nos tempos de Xesús, coma
nos nosos ·había moíta xente
Avelina: ¿Gústache?, ¿va que si?
que pensaba que para ser bo
Pois, mira, _rezar éche algo moi
crente había que cumprir con
parecido a iso que ti fas tódolos días;
tódalas normas e preceptos
rezar é sentarse no. colo d~ Deus,
existentes. Xesús di que as
conversar con el, escoitalo nas ansias
normas non chegan, que
que el ten, contadle nós as nasas,
cantar con .el, desfrutar con el, e así · cómpre ir moito ruáis ó fondo,
estar contentos e animados en todo
e enrolarse na corrente de
momento.
autenticidade, de amor, de
verdade, escurecida moitas
Silvia: Mamá, ¿e collemos todos no
·
colo de Deus?
veces pola mesma lei. El pon
algúns exemplos do seu tempo.
Avelina: Callemos, filliña, collemos.
Nós podiámolos poñer
Deus é máis grande ca todo; no seu
facilmente do noso.
colo collemos todos, e o sitio mellor
.é par~ os máis pequenos.
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

MANS UNIDAS volve ·
á rúa arredor do nove de
febreiro
cun . lema
. puntual: «Diversidade de
culturas, igualdade de
dereitos». Unha · reivindicación ínoi axeitada
para un mundo de preto
de seis mil millóns de
habitantes que pertencen
a trece mil póbos ou
etnias distintas que
falarrios dez mil linguas
diferentes.

A EDUCACIÓN FÍSICA é m01
importante para as persoas e para a .
sociedade, pero esixe moitas veces
estudia-las nosas actitudes para este ou
aquel deporte, . un recoñecemento
médico, unha valoración médicodeportiva do que quere -practicar un
deporte, sen esquece-lo tratamento de
lesións ou disfuncións deportivas, e ás
veces non sabemos onde· ternos que
acudir. Hoxe presentámo-lo Centro
_
Galego de Medicina do Deporte, si_to
no Pazo de Deportes de Riazor (Tfno. 258909) na Coruña.
Tanto atenden a particulares coma ,ª grupos deportivos.
AS REVOLUCIÓNS DA
BICI alimentan a teima do
colectivo eco~oxista «Bicis pola
paz», de Chantada. Sobre ·mil
bicis dando a volta ó mundo
levando o progreso e a xustiza.
Agora mesmo están a trab~llar
con fábrieas cubanas ofrecéndolles novos deseños de bicis
coma ese transporte que
vida de máis de vinte países ós que
ri x r n h gar st medio. Tamén están a mer"car burros
e mulas p ra mandar a e tes lugares illados. Recollen bicis
u adas e pezas dela (Tfnos. 982-440368 e 440275).

A ABUNDANCIA DE
AUGA tampouco axuda -a
crear traballo; así a case centenaria Fontenova de Verín,
que chegou a dar traballo a
duascentas persoas, está a
pechar, iso que as aug(ls medicinais son ben consumidas,
pero tamén as fábricas ~ de
paraugas están en crise. Antes
na Coruña había seis fábricas,
agora as de Carballo e Sarela
de Santiago producen vinte fnil unidades cando ·hai dez
anos facían ata o dobre. Agora veñen da China.

A nosa
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~ratitude

Houbo 17 persoas que, dun xeito espontáneo, subiron con
~enerosidade o prezo da súa subscrición. Agradecémosllelo ..
Tamén amosámo-la nosa gratitude ás 74 persoas que se
subscribiron á nosa revista no ano pasado.
Así mesmo dámoslle-las gracias a esas 100 persoas gue se
deron de baixa. Aínda qué- nos doia, apreciámo-la_.súa
sinceridade.
Descoñecemo-los motivos destas · baixas, aínda que de -25
delas saibamos que corresponden a un cambio de parroquia
dun crego. Este é o inconveniente das suscricións colectivas.

FEDERACIÓN DE
ASO(:IACIÓNS
CULTURAIS
convocounos o vintesete para debate-lo
futuro <lestes colectivos e sobre todo da
súa coordinación, agora
en crise. A sobrevivencia
<lestes estímulos culturais
está por ver. A xuntanza axudan
a cargar pilas. Presentamos alternativas orgamzativas e actividades máis axeitadas nestes ·
tempos~ e en concreto xerar os compromisÓs necesarios para
garantir a existencia dun proxecto cultutal nacional.
Deseñouse o espacio específico do asociacionismo cultural .
hoxe en día.

MANUEL MARÍA DA
TERRA CHÁ é un libro e un
video que vén de editar
Ophiusa de Lugo para celebralos corenta anos do «Terra
Cha» que algún chamou a
«bib!ia» dos cha4egos. é unha
análise sobre a paisaxe, a
natureza, a trascendencia, a
cultura popular <leste libro. É
de loar que editoriais coma
esta estean ofrecendo un achegamento moi amplo ós nosos
ere.adores. Outros ·números
están adicados ó teatro de
N adal de X. Manuel Carballo
e ó poeta Fiz Vergara Vilariño.

O ENFERMO
MENTAL é o ·
tema dunha xornada: o dezanove
de febreiro convocada
pola ·
Pastoral da Saúde
no Ferrol, na que
se -· fará unha
radiografía <leste
tipo de enfermo,
das .súas · necesidades e atención. O profesor Javier Gafo, de Comillas
falará dos «Problemas éticos en relación cos avances
tecnolóxicos na asistencia sanitaria». Para máis información
o Tfno. 351816.

LEMBRANDO A
PEPE
RODRÍGUEZ MANTEIGA
o crego da Xunqueira
en Vilagarcía que nos
deiX'.ou moi novo o
domingo, . vinteún de
xaneiro, cando todos
lembrabamos a Resurrección de Xesús, el
que dun xeito moi entregado veu coordinando e organizando
a Pascua Xuvenil que xuntaba á mocidade de -toda Galicia
na súa comunidade. A «Luz» que prendía tódalas Pascuas
nos nosos cor&zóns non se apagaba, multiplicábase cada
vez mái_s, e el segue sentado para os que o coijecemos e
quixemos unha chispa de luz inmortal. -

UNHA CRÍTICA INDEPENDENTE
DO
SOCIALFELIPISMO
é -o
subtítulo dun libro moi
axeitado para este tempo
electoral e que se chama
España 1982-1995. De la
.
DE LA FASCINACIÓN fascinación al quebranto de
AL QUEBRANTO
Norberto Alcover, xesuíta e
PRÓLOGO DE
director da revista cultural
JAVIER TUSELL
Reseña. b libro repasa os trece
últimos anos a través de artigos
nunha dobre perspectiva: a
PPe
sociopolítica e sociocivil cun
bisturí ético. O autor fai unha
análise moi ag~da da presencia da relixión neste tempo.

OS ESTRANXEIROS NON SÓ
CREAN RIVALIDADES NO FUT:SOL, tamén producen ciumes entre
os mandatarios das cidades os «nomes
s~grados» dos arquitectos, primeiro
foi Santiago conAlvaro Siza ou Grassi,
pero Francisco Vázquez que non agocha a súa envexa cara á capital de Galicia, foi ó Xapón na busca de Isokazi
para a Domus, sen profundizar nas raíces e identidade da
Coruña que ten abondo de historia sen ollar para fóra, non
sexa que lles aconteza o episodio do adestrador do Dépor,
agora que o Compos e o Celta están a facer valer a entrega
e a paixón dos seus «místers». As desfeitas de Paco
Vázquez van máis alá do calello sen saída no que meteu
ó Psoe de Galicia. Na fotografía o Alcalde de Santiago.

NORBERTO

ALCOVER

ESPAÑA
1982-1995
-
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POLÍTICA
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Crear emprego
Na preocupación dos cidadáns
e, poi~ tanto, dos electores, ocupa
un dos primeiros lúgares o
problema do paro ou, dito .en
Por Tintxu
positivo, a necesidade de crear
emprego. Por iso é natural que
nos días previos á campaña elect~ral se fale moito deste
asunto.

tAR6AD€19P
GALERIAS DE ARTE
LIBROS
CERAMICA

*
*
*
*
*
*
*

27891 CE RVO (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 SANT IAGO DE COMPOSTELA
Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88
Provenza, 27 4
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Zurbano, 46
2801O 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
2700 1 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13

*

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

RlltlA -6

¡,

Os economistas e outros sabios consideran que na
sociedade acfual xa non cabe soñar co pleno emprego.
Calquera pode. entender tamén que ese é un concepto
equívoco, xa que ninguén se apuntaría á situación de emprego
na sociedade rural galega, onde case todos traballaban (e
moito), pero non saían do paso n'1; economía de subsistencia
imperante; ou tampouco aceptarían o pleno emprego dos
países do leste, onde todos tiñan un ch.e>io (aínda que non
fixesen nada) e cobraban soldas que non tiñan que ver co
que facían.
Dito isto convén recorda-la evolución do problema no
noso país. Desde hai máis de dez anos, Galicia vai perdendo
simultaneamente poboación activa (persoas en idade de
traballar) é emprego (persoas que realmente traballan). Así,
as estatísticas do paro seguen estando preto das 200.000
persoas e vaise chegando a unha situación na que hai tantos
xubilados ou pensionistas como traballadores en activo. A
gravidade do problema non se lle escapa a ninguén, por máis
que a economía mergullada siga facendo milagres e .que as
prestacións sociais, malia a súa cativez, eviten o desastre.
No debate político actual, uns propoñen reparti-lo tempo
de traballo, para crear novos empregos. A patronal di, sen
máis, que hai que traballar máis e aduce como fórmula
máxica que a administración reduza as súas actividades e
así a iniciativa privada fará xurdir novas empresas, nas que
se traballará ata 70 horas por semana e ata os setenta anos,
aforrando ó mesmo tempo o pago de pensións (que se
pagarían só ós que cotizasen para elas 40 anos e calculando
o seu. importe polo conxunto da _vida laboral. Pero ó mesmo
tempo poñen como exemplo <leste proceso o caso alemán,
onde fundamentalmente se pactou a supresión das horas extra,
mentres o modelo dos republicanos USA sería de aplicación
para as pensións e Seguridade Social en xeral. Menos mal
que o P.P non chega tan lonxe, polo menos na versión Manuel
Fraga, .que non acepta os po~tulados liberais sen máis.
Volvendo ó caso alemán, resulta. que é o que presenta
os máis elevados custos salariais, que en moitos ámbitos ten
un horario semanal de 35 horas e non chega ás 1.500 por
ano, nin ten precisamente amplas facilidades para o despido
nin pensións reducidas. Pero o que si ofrece Alemaña é unha
productividade moi elevada, de xeito que as empresas seguen
sendo competitivas. Seguramente o excelente sistema de
formaéión profesional (no que os empresarios se implican
a fondo, non coma os discípulos de Antonio Ramilo) e a
perfecta organización· da eÍnpresa e dos servicios públicos
(que Ramilo quere reducir) teñen moito que ver no asunto.

INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

1

~A
· A piques de rematar o ano 1995,
millóns de cidadáns franceses amosaron
a súa protesta coritra as reformas
impulsadas . polo presidente J acques .
Chirac e plasmadas polo xefe do
gobemo
Alain Juppé.
Ambos
gobernantes pertencen á dereita
conservadora francesa, defensora da
ideoloxía capitalista, baixo forma deliberalismo político e económico. En
España teñen como homólogo ó
Partido Popular.

axeitado dese «pacto». O Presidente
Giscard .decidiu dotar ó país do máis
moderno sistema de trens de alta
velocidade.- ~itterrand inaugurou o
primeiro TGV e Chirac atopouse cunha
rede formidable . O pacto rómpese
cando o Estado négase a asumir a
debeda contraída polo SNCF.
O diñeiro -(patronos e Bolsa)
reaccionaron positivamente. Estamos
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A reforma da seguridade
social
O centro-dereita francés
decidiu xogar forte no combate
cos traballad0res e cos seus
representantes, intentando
· imp.Qñer o seu plano de reforma
da Seguridade Social, amp~án
dose na maioría que teñen na
Asamblea lexislativa. Segundo
as enquisas un 65 % de franceses
estaban en contra da reforma
mencionada.
~egundo os analistas económicos, o considerado como
mellor sistema de Seguridade
Social europeo estaba ó borde
da quebra, cun déficit duns sete
billóns de francos. ~ara suplir
este déficit propóñense subidas en
varios impostos así como reducción de
determinadas prestacións sociais. Do
mesmo xeito inténtanse racionalizar as
distintas prestacións médicas · e
farmacolóxicas.
Os franceses senten que coa reforma
van · ir a peor e por iso piden quedar
como están. Ven como se rompe un
nervio moi sensible ·creado despois da
guerra: o «pacto social» que casaba o
.dirixismo estatal cun sector público
renovado, eficiente e protexido co
liberalismo político. A Sociedade Xeral
de Ferrocarrís (SNCF) é un exemplo

Concepcións políticas e sociais
como a francesa poñen en crise ó
auténtiéo modelo de democracia. As
persoas que compoñen a sociedade
pasan a ser «cidadáns-obxecto» ós que
só se Hes consulta cada catro anos,
ateigándoos de promesas que logo nop.
son cumprigas. O centro-dereita francés
na campaña electoral prometeu baixar
os impostos e outras medidas que ó
chegar ó poder non se respectan.

ante o liberalismo económico puro e
duro, que non considera o chamqdo
«Estado de benestar». En España tal
ver, tal esperar.

A democracia ...
A Política e a Ética, a Democracia
e a Ética necesítanse, porque a
démocracia non é unha forma máis de
organización política, senón que implica
determinadas actitudes de diálogo,
tolerancia, así como un. modelo · de
autortealización persoal mediante a
participación nos asuntos públicos.

·~

A campaña que está a iniciar no
noso país o Partido Popular ten
o mesmo selo. Moitas promesas
demagóxicas para captar votos
e logo a esquencerse delas. É
imposible entender que o
goberno francés gaste moreas de
diñeiro nas probas nucleares e
logo reste prestacións sociais. A
atención á saúde non se pode
medir en termos de rendibilidade
econó-mica e menos aínda
derramando
diñ eiro
na
maquinaria de guerra.

Unha auténtica democracia
esixe claridade e non engano,
esixe cidadáns informados ,
responsables, participativos e
interesados nos asuntos públicos.
A cotío observamos como os
representantes políticos non
dialogan cos seus representados
e p~ecen estar máis interesados en ter
-cidadáns adictos ó consumo, pasivos
e acríticos. O lema da Ilustración
«sapere aude»: ousa saber, parece estar
de permanente actualidade. Todos e
todas debemos loitar por unha
sociedade máis participativa e que
esixa a xustiza social, especialmente
para cos máis desfavorecidos. Liberdade, autonomía, responsabilidade,
diálogo e xustiza son aspectos que
definen a esencia dunha auténtica
democracia.
Moisés Lozano Paz
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Insubmisos

TESTEMUÑO

Benquerido irmán:
Escnboche verbo da Nota da
Comisión Permanente da Conferencia Episcopal Española sobre
a lnsubmisión, da que te
éonsidero responsable xunto cos
demais
compoñentes
da
Conferencia. Propóñome escribir
a cada un, apelando á vosa ·
sensibilidade persoal para
percibir e discernírde -los
síntomas do Evanxeo, xa que,
lamentable-mente, parece que o
voso foro n9n os percibe.

Prudencia mundana
O voso texto é .un esforzo de
equilibrio e matices, pero ¿cando
ide entender que para a inmensa
mai ría on máis expresivos os
xe t" s cá sutileza das palabras?
O voso texto foi un xesto
d sgraciado e inoportuno . A
s n. ibilidade de humanidade e de
que
crj tiáns Non vale
i ns u bm i - s s. x p r a n e
eu
x st) 6 p r i ida p J b
]fato da
)munidad
ri tiá na que -supoñemos
que estarás d acordo-, tamén vive e
discirn
pírito.
E unha vez mái , a vosa prudencia,
que percibimos coma mundana, ven
tronza-la ledicia de moitos cristiáns e a
da-la razón ós que miran dende fóra o
cristianismo tomando boa nota da súa
in opera ti vidade humanizad ora.
Sabedes que un texto adquire o seu
verdadeiro significado no seu cóntexto.
Desafortunadamente o contexto da vosa
nota é a dureza e maila condena rotunda
e inapelable coa que algún de· vosoutros
tratou ós cristiáns insubmisos da súa
dióce e. Tal é o contexto que sitúa na súa
verdadeira significación o voso texto,
converténdoo nunha condena da
in ubmisión, por máis que ensarille as
palabras.

Sospeitosa parcialidade
Pero, de graciadamente, o contexto da
vo a declaración é moito mái amplo e
e n i te, p r re umilo dalgún xeito, na
vo a o peito a parcialidade:
celo pa toral tenno
a) O v
a i adí imo d p rigo e ri co que
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ca /quera igualdade

cristián~

e) Se chegou ós vosos oídos
será certo que algúns propoñen ós
mozos a insubmisión coma a
única postura cristiá posible;
evidentemente que tal ensinanza.
a consideramos un erro; pero ¿de
verdade que nunca chegou ós vosos oídos que certas institucións
cristiás propoñen ós mozos opcións radicrus, coma os consellos
evanxélicos, cunha presión tal
sobre -as súas conciencias que as
converten, non en opcións dentro
do seguimento de Xesús (como
pode selo tamén a insubmisión),
senón coma o único camiño de
salvación para eles? E, sen embargo, nin pola vasa responsabilidade pastoral, nin «polo afecto que sentides cara ós. mozas»
«vos vistes na obriga de dicir
unha breve palabra orientadora».
¡Somos moitos os cristiáns que,
con tristura , mesmo con dor,
sentímo,svos escandalosa~ente
. . ..
parcia1s

'

entraña a Enxeñería Xenética e estades
Dereito á xustificación evanxélica
máis tranquilos cando por non caer neses
Nós non ceñecemos insubmisos que
males, certamente posibles, non -se
declaren
non cristiáns ós non insubmisos, .
investiga nese campo nin optan as parellas.
pero
vo
soutro s, bispos -e dóenos -, .
por ese tipo de saúde reproductiva .
declaráste-la insubmisión coma unha op- .
¿Como non nqs poñedes sobre aviso dos
ción «non lícita» (nº 3) e, polo tanto, degravísimos riscos que entrañan as.
clarastes ós insubmisos, senón coma non
institucións militares?; e, se pola
cristiáns," al om e n o s coma non bos
arrepiante evidencía dos feítos,
cristiáns.
considerades innecesario facelo, .¿como
Pois ben, eremos en conciencia que
as defendedes na vosa nota? (nº 5).
tamén os insubmisos teñen pleno dereito
b) Afirmades que tratades este asunto
para xustifica-la súa opción apelando ó
«sobre todo porque non falta quen propón
Evanxeo, aínda que ninguén ten dereito
a insubmÍsión coma unha esixencia da
a monopolizalo. Vosoutros pr~feristes
conciencia cristiá» (nº 1). Pero ¿onde
conde nar antes m e smo . que seguir
están os que sosteñen o que denunciades?
calados sobre o asunto. Sabede que non
Nós non os coñecemos. En calquera caso,
parece m oi grave e _sabede que no.s
pensamos que tal postura intolerante e
ferides.
dogmática por parte dalgúns insubmisos
Sabed e tamé n que con todo iso .
é" tan excepcional e marxinal que non era
perdedes- creto e -m áis lamentable-,
merecente de tanta atención e urxencia
desacreditades á Igrexa e ó Evall]\eo.
pastoral pola vosa parte. ¿Non será que o
Non vemos na vo s'a po s tura unha
que vos preocupa non é tanto ese suposto
profecía, senón un atranco. Se algún día
«fundameritalismo cristián» dos
o sistema militar se transforma e se se
insubmisos coma a simple (e crecente)
deren pasos efectivos cara a un mundo
existencia de cristiáns que se declaran
sen exército s nacionais ·e sen unha
insubmisos? ¿No~ será que tomades deses
economía da fame que ten coma industria
posibles abusos illados pretexto para
máis forte a das armas, non sería gracias
· a vós, senón a pesar vosa.
condenárde-la insubµtisión en xeraJ?.

r

s escriben ós_bispos
Caedes sempre do mesmo lado

d) ¿Non vos parece que tamén hai
moitos cristiáns que fan o servicio militar
-opción lexítima en si-, con espírito
antievanxélico e que coas súas armas non
defenden a paz -cousa posible en si-,
senón a inxustiza e maila morte?
¿Parécevos que. estes quebrantan menos
o Evanxeo e ameazan menos a paz cós
supostos « insubmisos fundamentalistas?
¿ Ou . estimades que es tes son roáis
numerosos e roáis publicamente
perigosos ca aquel es?
·
E vós mesmos, ¿non bulistes
demasiado a poñer en tea de xuízo a
legalidade estatal, e case que a chamardes
· á irisubmisión, cando se trataba do ensino
relixioso (e non hai moitos anos qo
divorcio, e non digamos agora do
abortó)?
¡Canta cautela e prudencia riunhas
cuestións e canta decisión noutras !
Magóanos e desconsólan.o -la vosa
parcialidade e mailo feíto de que na vosa
parcialidade -que é inevitable- abaneedes
sempre do rpesmu lado: o statu quo e
mailo poder instituído cos seus intereses,
cos que cadran demasiadas veces os
vosos. ¿De certo pensades que a
parcialidade .de Xesús se inclinaba db
mesmo lado?
Desobediencia civil de Xesús

e) N egades que sexa lícita a
desobediencia civil. ¿Non foi
desobediencia civil o que .Xesús fixo·
desmontando o Templo? (Xoán 2, 13-16).
O funcionamento do Templo estaba
lexislado en Israel e, por razóns _de
estratexia política, instituc1.onalizouno
tamén a lexislación romana para Israel.
¿Nunca vos produce abraio, alomenos
na intimidade de cadaquén, o parecervos
tanto a aqueles sacerdotes que, so razón
.de orde relixiosa e civil, por manteren o
monopolio de Deus pa·c taron cos
romanos para condenaren a Xesús?
¿Lestes en Os irmáns Karamazov de
Dostoievski o capítulo do gran
inquisidor? ¿Non vos preocupa, nin
sequera na intimidade máis persoal,
terdes facilitado moralmente ó Gobemo
que sacase un novo Código Penal cunha
lexislación tall' brutal contra a
insubmisión?

Incoherencia
f) Con frecuencia tedes
reclamado ó Gobemo máis
espacio para a clase de Relixión nos horarios lectivos
da rp.ocidade. ¿Tedes idea
da perplexidade demol~
dora que se produce nesas
clases de relixión cando vós
facedes xestos coma es tes?
A xente nova percibe acontradicción co Evanxeo.
Parécenos que lles
debiades a. moitos mozos
cristiáns e insubmisos unha
palabra roáis comprensiva,
roáis positiva, roáis pastoral. Poderiades declarar:
«A opción dos insubmisos
é digna de todo eloxio,
anque non é a única opción
cristiá posible», pero Ca/quera xuízo sobre os exércitos debería afincarse de maneira
realista nos intereses que moven o tráfico de armas e outros
declarastes : «A insubmisión productos do capitalismo.
non é unha opción lícita
nun cristián, aínda que os seus obxectivos
teréde-lo apoio de moitos cristiáns,
son ·xustos ».
alomenos de tódolos que asinamos esta
Malia tódalas vosas expresións
carta, e de moitos roáis, sen dúbida.
matizadas e a pesar de tódalas citas do
Vaticano II, a vosa nota non deixa lugar
¿U-los discordantes?
a dúbidas: tomáste-la. palabra non para
lexitimar, nin tan sequera para ·absolve.Cónstanos que entre os que formáde1a insubmisión, senón para condenárdela.
la Conferencia Episcopal hai algúns
¿Que vos pasa? ¿Por que non ha{ poneos de espírito verdadeiramente
coherencia humana nin evanxélica nas
profético: a vosoutr0s dicímosvos que
vosas actitudes? ¿Non será porque vos
desexamos oí-la. vosa desconformidade
vedes na obriga de sentar a pactardes coas
oo resto. ¡O Espírito permitiu que
institticións ci vís e iso róubavo-la
quedase
constancia no Novo Testamento
liberdade para facer afümacións que lles
das
.
d
isensións
entre Paulo e Pedro
desagradan?
(Gálatas 2).
E xa só nos queda dicirvos que
Así, non; solidarios
eremos na n:¿velación de Deus na historia,
Queremos dicirvos que te~ moito
e unha das súas manifestacións roáis
máis peso específico o escándalo que nos
evidente é o crecemento da conciencia:
provocades ó non vos decantardes
no ·caso da escravitude xa sucedeu; no
claramente polos valores das
caso do dereito a voto da muller xa
Benaventuranzas có . servicio que seica
suceden; no- caso da lexislación dos
nos prestades representado á
dereitos do traballador xa tamén sucedeu,
Comunidade Cristiá coma interlocutora
e tantos outros casos ... Cremos que
do Gobemo.
chegará un día, ¡irnos ter moito tino con
Queremos así mesmo dicirvos que
non retrasármolo !. en que a conciencia
cando a confianza en Xesús coma único
cristiá rexeitará rotundamente o actual
salvador vos leve a ter que manifestarvos
sistema defensivo e militar.
contrarios ás institucións civís alí onde
roáis lles doe, saibades que non ides estar
Cordialmente, que quere dicir: dende
sós, nin illados de nosoutros, senón que
o corazón.
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DOCUMENTO

A insubmisión
Nota da Comisión Permanente da -Conferencia Episcopal
frecuentemente programado, da
lexislación dun Estado de Dereito,
discernir.
como é o noso. Coidamos que non.
1. Hai un número de rapaces que,
Estes obxectivos teñen que
aínda sabendo as penas ás que se
procurarse a través das canles legais
expoñen, néganse a face-lo .Servicio
dispoñibles ou alcanzables nun
Militar e a calquera outra prestación
ordenamento democr~tico para a
que se presenta como sub stitutoria
creación de. opinión e para a toma de
dese servicio. É a conducta denomidecisións políticas. Porque é moi difícil
nada «insubrnisión». Non irnos entrar
probar que as leis que agora imposinunha análise das súas causas de arde
bilitan ou dificultan a súa realización
política e social, que non sería da nasa
estean violando tan directa e evidencompetencia.·Tampouco irnos expo-la
temente os dereitos fundamentais das
divers idade de motivo que conducen
persoas e atentando de tal xeito contra
á «insubmisión».
o ben común que a
Queremos só d ic ir
transgresión consunh breve palabra
ciente e sistemática
ri ntad ra dirix ida
delas sex a o ·xeito
n sp iaJ s rapaadecuado de promoc s crisLiáns, s s us
ve-lo seu cambio.
du ·a 1 r s
ás
Por iso, paréins ti tu i ns d siai, .
cenos que, neste
Yém n s abricaso, a desobegad s a falar sobre
diencia civil non
e t a unto obre
está xusti_ficada; o
t do p rque non falta
seu exercicio pode
quen propón a «inresultar máis ben un
ubmi iórt» como
xeito perigoso de
unha e ixencia da
atentar contra unha
conciencia cristiá.
das bases de pacífica
Di cernipdo o alcanconvivencia cidadá e
ce real desta propo ta
da · «xusta orde
cumprímo-lo noso
p1lblica», como é o
deber de pastare que
respecto á orde
propician a paz na
xurídica lexitimaomunidade
mente establecida,
a
sempre que non se
sru;Jl.e(laCLe: a paz e
Haí que te-lo valor de confronta-los "valores" da mificía e da insubmisíón pacifista cos das
teña probado a súa
é o1 o da \'erdade e ben.a venturanzas.
grave inmortalida x tiza.
dade.
investidas na promoción do
desenvolvemento integral dos pobos .
. - u to obxectivo que deben
con eg:uirse por outros medios.
ID.- A «insubmisión» non é unha
A cuestión moral q ue a
esixencia do Evanxeo.
"immbmisíón» suscita consiste en se é
-· Re ñecém -]a lexitimidade
lícito tentar conseguir eses obxectivos
dalgún
dos obx ctivos que
4. Non se pode, pois, aceptar que a
mediante o quebrantamento deliberado
fr u nt m nt
queren promover
«insub mi sión » sexa o xeito
1.- Un fenómeno que hai que

- o

m ediante a «insubmi sión». Por .iso
resulta tan arduo o discernimento do
seu verdadeiro alcance e por iso ten que
ex trem ars e o r e specto ás persoas
implicadas nela. É claro -por máis que
moitas veces non estamos á altura das
súas esixencias- que a nasa fe cristiá
no s ab riga . ~ todos a traballar
eficazmente pala paz e por unha arde
social e política, nacion al e
internacional na que se ataste o perigo
das guerras e se reduzan canto sexa
posible as sumas emprega<;las en gastos
militares, que estarían. moito mellar

ós xoves que se senten sinceramente
esta é entendida pola doutrina da
físicos e morais do recurso á violencia
lgrexa. Por is~, aínda respectando ós.
preo~upados pola actitude que teñen
coas súas ruíná.s e mortes».
que actuaron doutro xeito, vémonos na
que tomar no momento de seren
As intencións nobres que levan a
obriga de dicir que a «insubmisión»
chamados a filas e ás persoas que os
algúns á «insubmisión» lémbranos ,
p.on pode ser presentada como unha
acomp~ñan nas ·súas decisións.
·ademais, que o mesmo Concilio
conducta obxectivamente esixida polo
Pídenolo así tanto o afecto · que
Vaticano 11 non só advirte que é
ben da paz nin polo Evanxeo e o
sentimos por eles coma a nosa
necesario examina-lo problema da
seguimento de Xesucristo . E, en
responsabilidade pastoral e noso
guerra «cunha mentalidade totalmente
. consecuencia, ternos que denunciar
desexo de contribuír á paz no mundo.
nova», senón que considera que os
todo intento de suxerir ós X.oves ou ás
P~récenos · que. se ·pode servir
crecentes gastos militares prexudican
instituci9ns ~a lgrexa que sen ser
nobtemente á sociedade adicando un
ós pob!es dun xeito intolerable», góis
«insubmisos» ou sen colaborar coa
tempo da vida ó exército . é a
«mentres se gastan riquezas inmensas
«insubmisión» non poden" ser
preparación militar. A verdadeir~
en preparar armas sempre novas, non
verdadeiramente cristiáns.
obxección de· conciencia, recoñecida
se pode dar remedio dabondo a tantas
5. Non é exacto afirmar ou insinuar
polas nosas leis, é outra posibilidade
miserias actuais do mundo enteiro».
que a causa principal da violéncia e das
para quen se sinta personalmente
guerras se atope na existencia d~s
Estamos seguros de que se poderá
chamado a ela;
institucións militares. As causas
buscar e atopar camiños para a
7. Apreciámo-lo que de bo pode
últimas da violencia hai que buscalas
construcción da paz na xustiza que non ·
haber na actitude dos '«insubmisos».
nas tendencias egoístas e agresivas do
poñan
en perigo o que se desexa
Cando a súa conductá é sincera, tamén
ser humano e na fraxilidade da súa .
conseguir. Todos , gobernantes,
eles nos lembran que «todo cidadán e
vontade, ferida polo pecado, así como
lexisladores e cidadáns, ternos aquí
todo gobernante están obfigados a
rias graves desordes e inxustizas que
moito traballo por facer.
evita-las guerras». Neste empeño é
se dari nas relacións entre os pobos. ·Por
necesario por toda a
iso, nas presentes circunstancias, ant~
enerxía
da vontade. O
o risco de posibles agresións, non pode ·
Concilio Vaticano 11
afirmarse ou suporse por principio que
considera que ·é obriga
a .existencia de institucións ar~adas
nosa «esforzarnos en
sexa eticamente inaceptable. Outra
preparar con tódala~
cuestión é a da súa xusta e adecuada
nosas forzas o tempo no
organización 1 que depende das
condicións políticas e sociais de cad_a · que por acordo das
nacións poida quedar
lugar e que ten que arbitrarse, no marco
absolutamente
moral correspondente, de acordo con
criterios téc.n icos e políticos. Pode - prohibida calquera
haber un ·certo. radicalismo relixioso
guerra»: e sinal.que «a
que, por non ter en conta dabondo estes
paz; máis que ser
principios, chegue a ser, aínda sen
imposta ás nacións polo
querelo, un perigo para a paz.
terror das armas, ten
Hai que considerar, a este propósito,
·que nacer da mutua
que en caso de agresión, a renuncia . confianza dos pobos».
persoal á.propia defensa (cf. Mt 5, 39)
«Üs que renuncian á
é compatible co deber e o dereito que
acción violenta e
ten a autoridade de organiza-la defensa
sanguenta e recorren
dos pobos e da súa soberanía·
para a defensa ·dos
recorrendo a medios lexítimos de
dereitos do home a
disuasión, coma as forzas armadas.
medios que . están ó
alcance dos máis
IV.- Todos estamos obrigados a
débiles», alértanos a
busca-la paz.
todos
fronte
á No documento, a alta clerecía dál/e-las costas ós insubmisos e o seu
«gravidade dos riscos rostro fúndese co das Forzas Armadas.
6. Con esta nota queremos axudar
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Noven·a a Santa Isabel por
un devoto de Outeiro de Rei

RELIXIOSIDADE POPULAR
1

Día quinto
Acto de Contrición·

Cando unha <lesas tronadas que fan
tremer á creación nos abraia ou nos
impón a grandeza dunha serra ou a do
mar, lembramos o verso do poeta e, ao
pronuncialo, quedan purificados os
nosos beizos: «Eiquí síntese ben o
pouco que éün home». Un vello veciño
de Outeiro de Reí, o señor Manuel de
Baixo, · señor Colita ou ·señor
Danzaretas, case un sedento de
profesión, cando estaba algo cargadiño,
tiraba de navalla e, despois de abrila e
limparlle a folla na palma da mau, dicía
a grande voces, facendo que agredía a
un home: «¡Non gusto dos grandes.
Dun grande, despois de toralo pola
metade, fago dous pequen os!>>- O que
pr t ndía o eñor Manuel de
aix ' . cñ r e lita ou eñor
anzar l, ·, ra r ducir mundo
a
us s á súa m dida e
humanizar
u contorno, o
único x ito de podelo tratar de
igual a igual.
En ocasións hai moita
de proporción entre o ser
humano, a natureza e as causas.
De aí que moitas veces nos
sintamos perdidos e desvalidos.
A Estrela do N orde está tan
distante que non a ollamos.
Unicamente ternos a nosa
soidade como compaña ~
amparo. Só facendo un acto de
amor e humildade podemos
comprender todo o creado.
Daquela nós ollaremos a Estrela
do Norte e ela ollaranos a nós.
E guiarano . Amén.

Señora Santa Isabel quedaban sen a
súa romaría. Un destes anos sen festa,
Santa Isabel estaba moi triste na súa
casiña da beira do Miño. Tan triste que
rompeu a chorar. As súas bágoas
esvararon deica o río Miño e
navegab-an, como breves batuxos,
sobor das ondas mainas. Unha troita
vella ao decatarse do suceso, convocou.
a tódalas parroquias dos peixes,
asentadas entre.o Caneiro de Pena e o
de Gaioso, onde o Ladra dá as súas
augas ao Miño. Organizados os peixes
. en procesión -troitas, anguías,
panchos, mesmo caranguexos_e raschegaron deica a Presa do Muíño onde
a auga se remansa e escurece· pra
poñerse mais meditativa. E, sqcando

aos peixes. Ningún devoto puxo en letra
manuscrita ou formada os seus
sermóns. Sen dúbida serían
semellantes ªº-!que Sari Francisco de
Asís lles dixo ás aves e Santo Antonio
de Lisboa aos peixes. Dende entón os
peixes andan a erguer, no fondo do
Miño, unha capela subacuática.,
Desconfían de que os de Outerio de
Rei, tan pasotas e abandonaqos son,
deixen ·caer a ermida que os seus ~
devanceiros ergueron en honrá de Nasa
Señora Santa Isabel. Daquela as
parroquias dos peixes miñotos levarán
a Señora Santa Isabel e a s~úa curmá a
Virxe María á nova ermida subacuática, á que só lle falta. poñer a ·
espadana e a campá. A nación dos
peixes aclamará a Santa Isabel
por padroeira pra que os libre
de pescantís bárbaros e de
troiteiros dep'edradores.
-

Oración

Líbranos das incomprensions
e desavinzas. Fai de nós unha
harmonía pacífica e ben
concertada pra que a vida
discorra mansa como as ondas
do Miño reflectindo as árbores
da ribeira. Así nós tamén ·
reflectiremos nos nasos ollos e
gardaremos no lugar máis
segredo do noso corazón, as
alegrías que nos proporciona o
naso paso pala vida, apartando
do camiño -no posible- dores e
amai-guras. Deste ~eito a nasa
ollada poderá contemplar con
serenidade, sosego e amor aterra
que habitamos.·Amén.

Actual estado da ermida de Santa Isabel

Meditación
A xentes de Outerio de Rei-non se
di tinguen pala súa unión nin polo seu
amor á tradicións. Hai anos que uns
polo outros non celebraban as festas
· patronais e No o Señor San Xoán e a
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as súas -cabezas sabor da tona do río,
na súa Jala propia, .cantáronlle á
desconsolada santa unhaSalve Regina
e o Magnificat. Santa Isabel alegrouse
e sorriu. Ela e a Virxe Maríafdláronlles

Propósito.- F aremos todo o
que poidamos pra implantar a paz e a
concordia entre os nasos veciños. E
estendelas ao noso país e ao universo.
mundo.
Manúet María

1'

UTOPÍA

A última·lección do mestre
· Daniel Castelao debuxou esta
estampa de tráxica.. fermosura. A
guerra civil franquista acabou coa
vida profesional
-e ás ·veces fisicade non poneos
· ensinantes.
Salvando as
distancias,
o
actual ministro
de Educación e
Ciencia ordenou,
o día 12 de.
· xaneiro, o fulminan te despedimento de José
Casquero, mestre
dende hai oito
anos en Navarredonda de Gredos
.(Ávila).
O delicto deste
mestre explícao a ·
prensa: «Casquero foi- condenado
o 30 de setembro
de 1994 a dous
anos, catro meses
-por un delicto de negativa
e un día de prisión' menor a cumpri-la prestación
e inhabilitación absoluta social substitutoria do
durante o tempo de condena servicio militar.

En plena democracia
aplicóuselle unha lei
represiva do franquismo de
1964.
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RESEÑA

OPINIÓN

A morte de dous mozos na estrada

Noticia refrescante
Daniel·López Muñoz

Francisco Lorenzo Mariño

Antes de vir para Aguiño, exercendo o ministerio
nunha cidade preto da Coruña, dous xoves que ían
nunha moto bateron contra un autobús, e poucas
horas máis tarde os dous finaban nas mans dos
médicos que asistían ós lesionados.
Un deles era da pequena cidade de Sada, e de
familia moi coñecida, polo que a morte daquel
mozo, así coma o seu enterro, foi unha traxedia para
aquel pobo, provocando unha riada de asistentes ó
seu enterro.
Este triste accidente sería un de tantos que
ocorren nas estradas e que deixan as familias
ateigadas de dor e sufrimento.
Pero coa ocasión deste enterro, lémbrome dunha
frase que deixou escapar outro xove daquela vila:
«Ü peor é que esta mañá non veu á misa».
E tas verbas denotan un concepto de Deus que
nt n ti ñamo moitos, se ben ó pobo eu xa lle oíra
d cir p r b ca de moito , que se Deus é Pai non
p d a star d i a un fillo. ¿Quen tiña razón? ¿ese
p bo traballad r e ufrinte ou nós, posuidores
d gmático da verdade dun :beus xusticieiro coma
xuíce da terra?
«Üir misa entera todos los domingos y fiestas
de guarda~». Se non o facías, pecado mortal e, se
a í morrías, para o infemo. ¿Sería _este o _Deus de
Xesú ? Naqueles tempos eu críao así. Por suposto,
agora estou máis de acordo có pobo que, a pesar
daquelas tétricas predicacións nas misións populares
sobre dun infemo eterno, dun lume de máis calor
cá do sol e de máis sede ca no deserto ... comentaba
con sabedoría popular: «Isto non pode ser verdade».
No fondo da cuestión estaba o divorcio entre dúas
mentalidades: a sacralizadora e a popular. O crego,
persoa agrada, sacraliza todo aquilo que está en
relación con Deus. En canto ó pobo, este ha de
acepta-los dirixentes, que teñen o poder de poñer
en contacto coa divindade.
E p r último, eu fágome este interrogante: ¿Será
o Deu dos pobre , o de Xesús, ese mes~o que
tanta vece temo anunciado? Ese Deus que
ondenaría por faltar un domingo á «misa» ¿sería
o Pai que Xe ú no anunciou?
RlttlA -14

Velaí o texto dun humanista que goza comunicando.
Pepe Chao , irimego sabio, pásao pipa falando e
escribindo, causa que· se nota e agradece cando un ten a
sorte de acompañarse del ou, na súa ausencia~ dos seus
libros.
Este, sobre a auga, é unha incursión ousada e
placenteira no líquido da vida, en tódalas súas diln.ensións.
Non é un libro para ler ás presas, como quen se ducha
antes de saír da casa; senón para mergullarse devagariño,
e sentirse- ingravldamen_te envolvido por un baño" de
húroidas sorpresas. O producto final é unha boa lección
de como se constrúe un ensaio, con es~dio, imaxinación,
sensibilidade e paciencia. E tamén con· bo humor, con
inxente documentación, con orde e rigor lóxicos, con
sentidiño pedagóxico.
Pepe fai de ponte sobre augas abondosas e ponnos en
diálogo cunha enchente de autores, todos suxerentes.
Ademais empúrranos da ponte abaixo e mergullámonos (
no mistetj_o da auga, símbolo de símbolos. Da súa man
percibimo-lo sentimento.oceánico, matriz da relixiosidade ·
humana; facemos consciente a saudade do paraíso
amniótico perdido, esa experiencia primordial de vimios
da auga tépeda, materna, onde non hai conflicto senón
harmonía e fusión coa realidade total. Pero hai moito máis.
Cando amerizamos en Galicia caemos na canta de que .
somos,, e estamos feítos, por un país acuático por terra,
mar e aire, -o dos mil ríos, os cen partos, a atmosfera feíta
hidrosfera polo lentor milagreiro do orballo perpetuo. Que
llelo digan se non .ós asistentes á última Romaxe, da que
este libro é unha boa
referencia.
7tt=\\ CADERNOS
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O LIBRO DA AUGA

Xos~ ·Chao

Rego

. A conclusión, cando
menos, é dobre. Calquera proposta de símbolos
para r~crea-la linguaxe
relixiosa nas nasas
comunidades ten que
considera-la potencia
significadora da auga·.
Ademais, xa nunca máis
nos poderemos botar á
auga coma un acto
mecánico máis: mergullámonos no mito recreado e farémolo
felices e documentados
coa ritualidade que a
ocasión merece.

HORIZONTE

Non hai que se pasar
Non hai que se -pasar
· Aló pola Idade Media un autor dicía
que había monxes que se metían tanto
no deserto que saían pola outra parte.
Tal sucede coa declaración vaticana de
que é cuestión pechada, por infalible, o
asunto da ord~nación sacerdotal das
mulleres, que disque nun~a se .Poderá
tratar no futuro; cristiáns, , teólogos·,
·feministas foron provocados polas
palabras pontificias que actuaron coma
un búmerang: esa arma dos australianos
que ,se lanza e volve contra o que a
guindo u.
Monxas que se reviran
-

de infalibilidade sobre o tema
«prematura e pouco asisada».
Chove sobre mollado

.

Son moitos os teólogos que,
individl,lal ou colectivamente, se erguen
contra esa prohibición de trata-lo tema.
Ahonde co testemuño de dous teólogos.
Bernard Sesboüe, da Pontificia.
Comisión telolóxica internacional simplificando, teólogo do Papa-,
afirma: «Ü maxisterio romano parece
hox.e preocupado de reservar ó seu
único xuízo as novas cuestións e de
xulgalas rapidamente, antes de que un
debate poida aportar argumentos
mellores». O recurso á infalibilidade
~mplicado a un problema novo «é algo

Nos Estados Unidos, onde o
r:1ovemento . católico feminista é
imparable, a Conferencia de
Relixiosas, que representa ó 90
por 100, convocou a unha
especie de f alga penitencial a
80.000 mil monxas: un día de
xaxún e de oración para
reflexionaren.
As relixiosas queren que se
lles explique cómo han poder
tomar parte dentro da Igrexa
sendo así que as decisións
«permanecen ligadas ó poder
conferido na ordenación, que
está reservado exclusivamente
para homes».
A Conferencia maniféstase sobre
así coma a bomba atómica no arsenal
dogmático da Igrexa: arma temible que
todo preocupada pola credibilidade da
leva consigo o perigo de se converter
Igrexa e porque, dentro dela, as m~lleres
en búmerang».
non se senten en cas ·propia. Din: «A
O padre Rigal confirma que para que
tradición non debería invocarse para
se dea infalibilidade teñen que xuntarse
bendicir séculos de inxustiza». E
os tres niveis de autoridade eclesial: a
consideran que as ensinanzas infalibles
«son aquelas que foron aceptadas coma · do papa, a· dos bispos en comuñón con
.el e a do pobo de Deus no seu conxunto.
verdadeiras pola enteira comunidade de
Neste caso específico o primeiro nivel
fieis» e «aínda non se deu un consenso
«está ben asegurado e o segundo un
universal entre bispos, teólogos e fieis
pouco menos»; o pobo de Deus, en
sobre a cuestión da ordenación
cambio «é o gran ausente desta
femínina», sendo calquera declaración

declaración». Engade:. «Teño medo de
que un bo número de fieis perciban este
procedemento coma un acto de imperio
que non lles atinxe». Tamén fai
referencia á medida antiecuménica ·
porque, se ben pode satisfacer ós
ortodoxos, «protestantes· e anglicanos
acollerán mal este documento».
O aprendiz .de bruxo
U nha vez un aprendiz de bruxo
desatou unhas forzas que non puido
controlar e reviráronse contra del. Así
sucede que o promotor desta triste
historia de falsa infalibilidade é Joseph
Ratzinger, cardeal que goberna os
asuntos dogmáticos. Hai anos afirmaba
que a recepción dunha definición
pontificia por parte do Pobo de
Deus,
aínda que non
obrigatoriamente vinculante, é
un signo seguro da verdade
dunha declaración ex cathedra,
é dicir, infalible; sería unha
temeridade proceder sen es·a
aceptación por parte do pobo
cristián.
Escribía en 1969: «A
infalibilidade é en principio
propia de toda a Igrexa ... Esta é
a participación dos laicos na
infalibilidade (El nuevo púeblo
de Dios, Barcelona, páx. 168).
E engadía: «Cando non existe nin a
unanimidade da Igrexa universal nin un
testemuño claro das fontes, non é nin
tan sequera posible unha definición que
comprometa e sexa vinculante: se fose
definida formalmente faltaríanlle as
condicións indispensables e debería,
polo menos, -poñerse en dúbida a
cuestión da súa lexitimidade».
¡Que cousas ! Metéronse no ermo da
infalibilidade e saíron pola outra parte
e a cousa é tan falible coma discutida.
Mario Cambeiro
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Ditos do lume 13
Carqueixa boieira
Falernos hoxe dalgunhas plantas e
animais que teñen que ver co lume.
Herba do boedo son as canas das bombas
ou foguetes de artificio , segundo Franco
Grande.
Carqueixa boieira é arbusto leñoso
con moita rama e flores amarelas, usada
para pre nder lume e como excelente
alimento para o gando vacún, d.e onde lle
vén o nome. En Caritel levaban as vacas
inapetentes a un sitio preto de Gaxate que
lle chamn Cortegada: a auga que nace
entre carqueixas devólvelle-lo apetito.
Son tantas as propiedades medicinais da
carqueixa e escribiu e falou tanto delas o
P. Sarmiento que a mediados do século
XVIII era remedio máis buscado en
M adri d, dend e o rei ó mái s pobre
madri leño, chegaban carros cargados de
Ga1icja, e me mo Linneo mandou un
pr pi d nde Suecia para consu!ta-lo P.
armi nt .
arrasco cangalleiro é aquel que non
b a mad ira qu ~ ó rve para
r.
Pau mazre, di ranc Grande que é o
qu n n ard nin fende.
Para utr lume temo que falar da
Herba namoradeira, caravel mariño,
que medra m ito nalgún s puntos do
litora l galeg o . D es de. antigo o seu
ignificado non ten que ver coa botánica:
o ca.ravel simboliza desde sempre o amor

ardente e na Galicia aldeá os balcóns
adórnanse con caraveis de tódalas castes.
Tal lemos no Diccionario Enciclopédico
de Eladio Rodríguez.
Falando de animais ternos que mentar
primeiro o Bicho do Jume, denominación
do vagalume (Lampyrus noctiluca) que
recolle Rivas Quintas en Fondo de Vila
(Xunqueira de Ambía) Di tamén que
noutros sitios chámanlle Lucincú, Vella
do caldo (O Grove), Bicho sin cú (Illa de
Ons).
Matacandiles é tamén o nome que
Rivas Quintas recolle no mesmo Fondo
de Vila para a bolboreta pequena nocturna
que revolotea ó redor das luces ata
queimarse nelas.
Raposa das mordazas é o nome que
lle dan en Meira a ünha ave nocturna, da
que din que, ó berrar, bota lume pola boca,
e que é de mal agoiro. Dese mesmo animal
imaxinario din en Riotorto que bota o lume
pola boca cando ladra e chámanlle Raposa
das morganzos.
E Trapo queimado é un dos nomes
máxicos da donicela, segundo Emilio
Montero.
Finalmente hai un truco de pesca que
se utiliza nas noites nas costas e rías, sen
cebo de ningunha clase, valéndose da
escuridade e facendo uso do embalo para produci-lo fosforescencia ou ardentía do
mar. Chámase Pesca á ardora.

O CANTAR DO IRIMEGO
l. Da eclesiástica doutrina
o irimego non ten vicio
sexa a ensinanza dos hispos
ou o ensino pontificio.
2. Non ten vicio, mais disposto
está a tomar en serio
todo o que na lgrexa sexa
auténtico maxisterio.
3. O iri~ego ben o sabe
porque aprenden a lección
que un cristián sempre depende
dunha rica tradición.
4. Pero que existen abusos
ben se ve, aí o tes:
ás veces bispos e papa
pontifican ó revés.
5. Son con frecuencia tan simples
que un hispo, que non é pillo,
senón dogmático inxenuo
di sempre: <<A.sí de s.encillo».
6. ¿Así de sinxelo, que? ·
¡Non me amole, monseñor!
que cando vostede fala
saen as cousas peor.
7. Contra os socialismo se ergue
o señor hispo moi cedo
e un socialista lle sae
alcalde de Mondoñedo.
8. Monseñor, que é de dereitas,
colleu o camiño torto
non ve máis ca socialistas
que son nazis do aborto.
9. Chámase isto puntería
e tiro pola culata,
inda que ¡así de sencillo!
iso é mete-la pata.
10. Seica disque é infalible
que a muller non ha ser crego
seica disque os tortos son
reís no país de cegos.
11. Desque o Papa tal falou
parece pesada broina:
inzan escritos falibles
contra o hispo de Roma.
12. E o papa polaco bate
contra este inmenso reto:
ser será moi infalible
pero carece de creto.
13. Solicitamos huinildes
pró Inaxisterio, verdade,
e os que din que son os mestres
que o tomen con seriedade.
14. E que os señores da Curia
reparen con gran coidado
pois quen vai procurar la
poder volver tosquiado.
15. E que nunca esquezamos
que se alguén é cristián nato
ha contar con que o Espírito
ó pobo lle dá olfato.
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