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O TRASNO

EDITORIAL

A forza da febleza
Se o primeiro dos grandes retos para o novo goberno
é a política social, en plena vaga mundial de neoliberalismo
e idolatría do mercado, o segundo non é menor e, ademais,
está envelenado. Trátase da cuestión vasca, que non se reduce
a ETA, pero da que ETA forma parte . . Hai dous elementos
que agudizan a cuestión: a descuberta pública da impresentable
guerra sucia e a recente aceleración do terror por conta da
banda armada.
Precisamente agora cando a tolemia de ETA ·parece
acadar niveis máis incontrolados ca nunca, cómpre.l le ó poder
estatal non caer outra volta na doada tentación do terrorismo
de Estado. E non debe resultar· doado a un gobemo sen
sensibilidade cara ós nacionalismos periféricos, especiálmente
se é da dereita, resistirse ás chamadas a golpear da mesma

maneira.
Hai discursos que estercan esa planta chamada GAL e
demais variedades . O que prepara o teITeo é unha especie
de reflexión de barbería que condena todo tipo de nacionalismo
distinto do gran nacionalismo español. Condénase a diferencia
que ten orgullosa 'conciencia de selo e decidida vontade de
que ·se faga posible que ese ser diferentes perdure no tempo.
Condénase a diferencia consciente. Velaí o tódolos
nacionalismos son perigosos, que resulta inútil de 'rebater
porque é visceral e tan vixente . en certos ambientes coma
o que tódolos políticos son corruptos o,u tódolos xitanos

ladróns.
E hai un discurso roáis elaborado que dá o empuITonciño
aquí vale todo. Podiámolo ler
recentemente a un ilustre e celebrado columnista do xomal
que roáis vende en Galicia: ETA ataca a un estado enfermo,

final para xustificar o

débil, que convalece aquejado de una larga crisis, ... Es un
púgil sonado que tras cada zarpazo asesino ... ~ esa ende._blez
hai que añadir además otras complicaciones. Periódicarnente
el Estado ha de levantarse de la camilla para tomar asiento
en .los juzgados y desnudar ·intimidades que ningún ótro
Estado normal exhibe ... Si de verdad se cree que los minutos
de silencio van a acqllar las pistolas ... et~, etc ... » .
Resulta realmente difícil crelo pero na debilidade da
democracia está a súa fortaleza. E así porque a súa grandeza
está na súá lexitimidade, que lle vén de someterse á lei
sempre, mesmo cando a víscera de laureados c_ronistas invita
ó dente por dente. Sospeitemos ' das democracias blindadas
por superpoderosos servicios de intelixencia e seguridaqe que
escapan de todo control. Hai dez anos o· empresario Olarra
tiña un discurso semellante. Despois virí~ aquel Batallón
Vasco Español, a ATE, ... . a rede foi encerellándose e hoxe,·
como cómpre en democracia, un ex-ministro do IIlterior está
no bando dos acusados . Nunca tanto argumento se lle deu
á ETA.
De calquera maneira, sen ETA, a cuestión vasca seguiría
aberta, igual que a catalana ou a galega, porque do que se
trata é de respectar que calquera comunidade nacional poida
decidir en paz e liberdade o tipo de vencello que desexa con ·
outra comunidade roáis ampla. É o dereito á áutodeterminación,
palabra á que hai que perde-lo medo, como chegou a dicir
o ex:-parlamentario Herrero de Miñón, un caído en desgracia
de te PP que e di de Centro.

A síndrome . de
San-Caetano

Daniel López Muñoz

Anda agora o xefe do Instrativo, que non sabv do país
tituto Galego de Pr<:Jmoción
~o qu~ vive, porque saber dá
máis traballo, e'porque controEconómica -IGAPE- como imputado no asunto das lCaves
lar unha administr~ción que
Fin de Siglo, o famoso
ribeiro
coñeza
. o país . é ben _máis
•
1
que, non era tal, senón o gran
difícil.
, matute de fin de século. E o
S_eguro que os funci()narios
coñecido caso Arnoia, no que
que tramitaron o expediente
un empresario afín recil;>iu
de subven~ión á' empresa de
substanciosas subvencións
Mos, fixérnno coa corrección
<leste organismo creado pola
e pulcritude debida, papel a
Xunta do PP para facer_unha
papel, e que ficharon ese día
Galicia próspera con deno· á súa hora, á entrada e á saída.
minación de orixe ferreamente
Seguro, tamén, que no decontrolada. A acusación é de
partamento correspondente a
dar subvencións e mirar para
niaioría do tempo ·están os
outro lado.
_funcionarios presentes pero
· Aínda ternos ben recente
escasos de l_abor. Seguro que
esoutro caso no que se
se hai algún que lle dá por
subvencionou, .e non pouco, a
propoñer un programa de
unha empresa que fabricaba
visitas e coñecemento directo
bragas ou algo parecido en
das empresas e entidades
Mos, para contratar minus- ,. solicitantes de· subvención, se
lle pon todo tipo de atrancos,
válidos. Un.Jia vez embolsada
a subvención, descóbrese que
con que coche, como vas
a fábrica viña sen do un
fichar, ¿pero hai creada
conxunto de ruínas, sen resto
algunha escala de inspectores
de corseterí<;l, na que o .µiaior
de axudas á empresas de
bragas? ...
discapacitad~ mental do antigo
reino de Galicia se negaría a
O da 'síndrome da Moncloa
traballar.
aplicouse ó presidente do goHaberá subvencións· 'mal
berno de Madrid, pero é un
dadas por intereses familiares,
mal moito máis estendido.
no senso de familia ampla _ó
Afecta por natureza a todo
labor ·administrativo, pero
uso do país, que inclúe os
agudízáse cando o poder
compadres de carné, monte do
político acuartela o aparello .
faro e outras cuchipandas.,I~ero
non todas, nin a maioría das.
administrativo para que
que se dan mal, son por cons- · . a~stre desde os despachos,
papel a papel, tramitando a
ciente compadreo. Non, abofé.
cegas, subvencionando ruínas
. que a maioría son de pura
preguiza do aparello adminise o que aínda non sabemos.
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

Chegou a Coresma
TOÑA (avoa): Xa chegou a Coresnia,
e nesta casa non se nota.
SILVIA (neta): Avoa, ¿que é a
Coresma?, ¿é unha festa?

TUCHO (neto): · ¡Unh.a festa, jajaja,

·Nas horas felices

ben; e, de paso, facendo nós o esforzo
de explicalas, ata podemos caer mellar
na canta do que é e do que non é
cada realidade.
'
TOÑA: BeR, pois se eu non o sei
facer, facédeo vós lago.
1

/

MAR.CELO:
Sabe, sabe,
¡cata que non
saiba!, veña...

TOÑA:
Mira, Silvia,
cando pasa o
Entroido,
chega
a
Coresma; són
corenta días
para pensar
cómo
en
léva-la vida,
en
cómo
estamos
atentos
a
Deus, e cómo
ser mellares
-......;;:::...;..=..:~ .n u n h a
.palabra.
unha festa!, ¡ai que burra!
SILVIA: .¡Que burra, que burra!;
pois eu pregunto o que non sei, e isa
non é ser burra, ¿ou? ¿Que é- a
Coresma, avoa?

TOÑA: É µnha causa que vén de
vello, para facer penitencias e
achegamos máis a Deus.
MARCELO: Mamá, se non llo
explica mellar, non sei se a pícara
entenderá causa.

TOÑA: Pois non sei cómo llo hei de
explicar lago; eu sempre o ent~ndín
así, -e ~sí llelo digo ós meus netos.
AVELINA: Vaia, non se aborrez~,
señora, que non é para tanto. Ós
.neri'os hai que lles explicar polo
miúdo as causas para que ·as entendan

SILVIA: E tamén é pensar abando,
avoa.

TOÑA: Neniña, non se tr~ta só de
. pensar; hai que pensar e hai que ir
facendo .º que se pens a, ¿ou?
SILVIA:· _Avoa, ¿e por qué dicías ó
primeiro ·que nesta casa non se notaba
que chegara a Coresma?

TOÑA: I)icíao porque,' cando eu era
neria, non se cornía·came, gardábase
o ~axún, andabámo-lo Viacrucis,
cumpp.ámo-lo precepto ...
SILVIA: ¿Que é t9do isa, avoa?, non
entendo nada.

TOÑA: Xa cho irei explicando ós
poucos, neniña, agora ·irnos comer,
que xa nos chamaron da cociña.

Domingo 2 de Coresma
Mt 17, 1-9 -- 3 de marzo
Xesús dedicaba tempo para
estar. ante. Deus, ante a súa
propia misió~, ante a vida
mesma; facíao só e facíao
acompañado. Víase a si mesmo
como fondamente querido por
Deus; de si sacaba forzas para
a tarefa de cada día, que por
veces res,ultaba dura e
traballosa. Todo quedaba
alumeado polas experiencias
felices vi vidas no sen
momento. Se tamén nesto
seguimos a Xesús,. iranos ben,
seremos felices. '
1

. *

*

*

A carón do lome
Domingo 3 de Coresma
Xn 4, 5-42 -- 10 de marzo
A nosa fe cristiá nace polo que
noutros nos din d.e Xesús. Pero
só medra e se enfortece cando
nós mesmqs conversamos con
el na con versa da vida e o
descrubrimos ó carón noso.
Daquela el será a auga que
apague as nosas sedes fondas,
a palabra que nos explique a
mane ira acertada de vivir a
Deus; el invitaranos tamén a
traballar con el nas cousas que
fan xusta e feliz ·a vida dos
nosos. pobos.
RlttlA -3

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

A SELECCIÓN DO FÚTBOL
GALEGO é unha reivindicación
cada vez máis electrizante nos
«Siareiros Galegos»; naceu entre
os seguidores do Celta, prendeu
con forza nas filas do ~ompostela
e produciu división entre os '
«Riazor Blues». Na fotografía o
xogador do Compostela, Nacho?
que busca no fútbol ~ representación dos intereses do noso país
e o uso cotián do noso idioma,
mesmo opoñéndose a participar
na selección española se o chaman.
NO XULGADO NÚMERO CINCO DE ·
VIGO hai ás veces
persoal que non ten nada
que ver co que alí está a
resolverse: son alumnos
de centros de .ensino que
queren te-la -experien~ia
de xliízos realizados .no
noso · idioma gracias ó
compromiso do maxistrado Carlos Varela e do
xuíz Orencio Pérez que
aparece na fotografía.

O XIV CUR&O DE
FOLCLORE GALEGO
vai ter lugar os seis
primeiros días de abril en
Lugo, org~nizado por .
Cantigas e Flores; haberá
clases de percusión, gaita,
zanfona, danza, así corno
·conferencias sobre a
cultura tradicional e · o
debate sobre os grupos de
gaitas. Para máis información: 982-:-214303.

A ACUICULTURA ESTÁ
EN ALZA acadando rnáis
dos cen mil millóns de
pesetas de beneficios nos
seus parques ou granxas ó
ano: a producción rnáis
importante vén sendo a do
mexillón ·pero a que dá
máis cartos é a da arneixa
nas súas tres especies. As ostras, os berberechos, as
navallas tarnén supoñen un
i_m portante capítulo de
- - - - - - - - - - - . ingresós·.

Encontros na· P·ascua .

<
.· - ·
RIHIA-4

Na semana Santa Irimia
convoca de novo a uns días
de enco.ntro, para o retiro, a
corivivepcia e a celebración
da pascua: desde o mércores
á tarde, ó domingo despois
do xantar.
Este ano xuntámonos en
Tauro, na rectoral.
O encontro, coma sempre, é
aberto, en rex1me de
autoxestión e reparto de
cargas. Valen tódalas idades.
Pódense levar nenas.

No programa hai momentos
de reflexión en grupo,
oración persoal, celebración,
festa.
A ~nimación .do .r~tiro
correrá a cargo de X. Antón
Miguélez Díaz.
Hai que anotarse antes do
domingo 24 de marzo.
Para
inscnc10n
e
información: 981-105444
(Jesus, .Pola mañá)'
982-168943 (Tereixa palas
noites).

OS QUE

TAXAS DE ACTIVIDADE, OCUPACIÓN E PARO

Actividade
Homes
Mulleres

11
.
.

Ocupación

N O N

Paro
16,3

PODEN
VOTAR

22,2

S0n

OS

O DÍA DA MULLER TRABALLADORA obríganos a
plantar <liante unha das moitas mostras da desigualdade que
segue a medrar entre homes e mulleres, pero non queremos
esquecer que elas están a sufrir desfeitas en tódolos ámbitos
da súa vida: en África trinta millóns sofren mutilacións
sexuais e mil cincocentas marren cada día debido á súa
maternidade, moitas veces por abortos en malas condicións.

mariñeiros
que pasan
longas
tempadas
no mar, como os corenta mil que faenan en barcos maiores
de cento cincuenta toneladas de rexistro bruto. Xa se ven
privados de todo tipo de comunicación, como tamén para
castigalos sen poder exercer este dereito da Constitución.
Así, os pescadores galegas, que ta~to teñen que dicir dos
seus problemas, non poden votar a bordo. Non podemos
quedar por máis tempo sen a voz dos trinta mil tripulantes,
case todos galegas.

A NOSA LITERATURA ocupa xa
un lugar senlleiro
nos
pobos
de
Europa, como pode
estimarse no Premio
Nacional
de
Literatura Infantil
Xabiér Docampo
que aparece na
fotografía cos seus
lectores máis importantes, a xente nova. A súa obra para nenos foi seleccionada
entre a mellar europea. Todo isto é positivo nunha sociedade.
que denunciou que o fracaso escolar depende do excesivo
consumo de · televisión e do pouco hábito de lectura.

O DÍA DA CLASE OBREIRA
GALEGA axúdanos a facer memoria do
dez de marzo de mil novecentos setenta
e dous, como lembra o monumento
erg~ido a esta xomada nunha praza do
Ferrol en homenaxe ós obreiros
asasinados, pero tamén abriga a movemos
hoxe para reivindicar solucións para os
obreiros. A reforma laboral está a facer
IDf'.dra-lo paro, que vai camiño dos
douscentos mil desempregados; aínda que os números non
acadan todo o dramatismo da situación, irnos ofrecer
algúns: o paro afecta na industria a trinta e cinco mil
trescentos cincuenta e cinco galegas, a preto de seis mil
no agro, a trinta e un mil cento oitenta e un na construcción
e a máis de setenta e sete mil no sector de servicios.

Total

18,8

Ta><a de actividade: persoas activ;s/poboación maior de 16 anos.
Ta><a de ocupación: persoas ocupadas/poboación maior de 16 anos.
Ta><a de paro: persoas paradas/poboación activa.
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BRASIL entrou
nas nosas casas
no Entroido,
· ·.*1
-.-pá'·.
·.
. -- L·.·
.f
., . :1"'
,
;
L
'Wi
·
. . ti
·• . '. . ~ f . pero nada se nos
dixo de que
douscentos
indios do Río
Grande volveron ás súas casas das que foran expulsados
polos madereiros hai oitenta e catro anos. Tampouco se
falou dos .nenos que escaparon da miseria do c~po á
cidade e s-eguen a ser asasinados nas súas rúas, neste
universo de razas xa que Brasil é a segunda poboación negra
do mundo despois de Nixeria, sen esquece-las etnias indias,
mestizos, mulatos e a inmigración europea.
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¡BASTA XA! é unha Plataforma que están a organizar
varias asociacións como PreSOS, Pensamento libre, J.U.G.A.
e outras para loitar contra a lei Corcuera e a reforma do
código penal polo que conteñen de restriccións á capacidade
crítica da sociedade. Para máis información: Rúa Castiñeiros,
· 6. Compostela (tel. 577255). Na fotografía varios voluntarios
de PreSOS que están a 19itar contra a marxinación dos que
sofren o cárcere dentro e fóra.
·
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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)
Teléfs.: 981 • 62 09 37 / 62 02 00
Fax:
981 • 62 38 04
Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf. : 981 • 58 19 05
Fax:
981 • 58 18 88
Provenza, 274
08008 BARCELONA
Teléf. : 93 • 215 01 79

*
*
*.
*

Zurbano, 46
28010 MADRID
Teléf. e Fax: 91 • 31 O48 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

*
(e

Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982 • 22 78 04
Fax:
982 • 24 49 13
Dr. Cadaval, 24

36202VIGO
Teléf.: 986 • 22 00 50
Fax:
986 • 22 04 74
Albareda, 17
41001 SEVILLA
Teléf. e Fax: 95 • 421 67 08

POLÍTICA

As

da ·tele

Unha vez máis os electores comproPor outra
bamos que as campañas se centran no
parte os partique se emite polas pantallas da televisión:
dos democrádesde os espacios electorais gratuítos · ticos non dei(nos que tódolos partidos se poden facer _, xan de facer
oír, pero non · en igualdade de
Por Tintxu
uso partidista
oportunidades) ata entrevistas, debates
dos
mortos
ou noticias · varias, pasando polo
propios, -ou dos dun pobo que siste
seguimento sistemático dos actos da
impotente a tal horror. Así sucedeu no seu
campaña, que se conceden ós grupos con
día co asasinato do dirixente do PP de
representación. institucional -previa.
Euskadi, Gregorio Ordóñez, e tamén, pero
Desgraciadamente, en cada ocasión a
en moita menor ·medida, co do socialista
abundancia destas mensaxes non aumenta
Fernando Múgica. Nas manifestacións
de igual modo a súa calidade, nin ofrece
masivas da semana pasada houbo tamén os
un equilibrio de mensaxes entre os diferentes
seus intentos de recuperación.
partidos. A información está cada vez máis
Xa noutro nivel , resulta tamén
oculta nun manto de propaganda, os grupos
reprobable o grao de manipulación da
con responsabilidade nas institucións
realidade amosado ñoutros aspectos da
aproveitan tal circunstancia para aumentacampaña.
Desde logo, os mítins nunca
la súa cota de propaganda; o dirixente que
foron un modelo de altura no debate; nin
sae con Vépltaxe négase a confronta-la ·súa
de orixinalidade das ideas: trátase de
mensaxe cos outros (velaí a dificultade de
conmove-los
sentimentos dos presentes e,
facer grandes debates entre candidatos).
ó
mesmo
tempo,
de crear un clima de
Se isto é criticable, nesta oca~ión deuse
adhesión
con
efectos
positivos en quen ve
un salto adiante noutra· liña, coa
o
resumo
de
tales
actos
na tele.
complicidade de tódalas televisións: HB
Pero
é
nos
espacios
gratuítos,
levou ó extremo a súa peculiar campaña na
preparados en frío polos propios equipos que ETA pon as armas, os cidadáns máis
dos partidos políticos con recursos e tempo
ou menos relevantes os mortos e os medios
para iso, onde se cbega ó grao máis forte
informativos o escándalo. Estes atentados
de manipulación da realidade e de xogar .
e maila provocación do vídeo de ETA
cos sentimentos <Jo electorado. Neste senso
conseguiron tantos minutos de telediarios
os
socialistas acadaron nesta ocasión un
como as'actividades de ca~e calquera partido
nivel
moi baixo.
político. Os responsables <lestes medios
Convén
loar e respeta-la discreción coa
non teñen en conta que no singular mundo
que Manuel Fraga vivíu a súa dor íntima.
ó que se dirixen HB e ETA a difusión de
imaxes de horror e de actitudes alleas de
A ver se con isto esquecémo-lo ruído
condena non lles restan apoios._
externo á hora de votar.

,,

XAXUN/96
Días: 9-10 de marzo.
Lugar: Colexio La Salle
«¿Erradicación da pobreza?
¿Erradicación da riqueza? .
latlA-6

camp· ~ñas
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ECONOMÍA

-"

As dúas caras da econom1a
Hoxé irnos faiar de dous xeitos distjntos,
e que deberan ser c9mplementarios, de
abordar temas.económicos; que .á súa vez
crean dúas ramas da Economía: a Teoría
económica e a Política económica.

Aquí estamos a falar de conceptos como
a inflación', o déficit público, os tipos de
int~rese, ... d~s .que se fala'tanto dende_que
entramos na Unión Europea.

A teoría. económica
!amén chamada economía
pura ou positiva,
fálanos sobre as
lei,s que .rexe11: a
economía, e intenta explica-íos
fenómenos económicos sen usar A organización da nasa sociedade, non pode basearse soamente na lóxica
xuízos de valor,
·
A política económica
isto é deixando a un lado a nosa ideoloxía.
Existen dous apartados nela:
Fai referencia .á economía normativa, .
discute sobre o que ·debe ser, e nesta e
- a microecqnomía, , que estudia o
onde os nosos principios éticos e morais
comportamento _dos ax entes individuais:
entran en xogo. Da mesma ~aneira que
o empresario, o consumidor, .... e a lóxica.
no outro grupo a batuta a levan as leis do .na que se basea o seu comportamento.
mercado, aquí é ó sector público o éJ\le
Mentres que a do consnmidor se centra
tenta
dirixi-la orientación propia daqtiel
en con~eguir un maior grao de .utilidade
nos bens que consome, ·a do empresario _. (o mercado). Poñamos un exemplo: áhora
de organiza-la producción nas empresas,.
vai ter qu~ facelo en producir de forma
estas dében$e rexer por dúas norillas para
competitiva. Ímonos centrar nesta última,
ser competitivas e poder seguir existindo:
a do empres.ario.
-maximizar beneficios. Para poder
Ó estarmos nunha economía de ·
reinvestir nela e ·así mellora-la capacidade .
libremercado, as empresas. cómpiten entre
productiva.
elas na procura ae producir de ma~eira
máis eficiente. O que produzan irá ó
-mininiizar costos. Onde nos leva o
mercado, onde os c'on_sumidores · se
noso exemplo. Tres son os custos básicos
abastecerán dos bens que e_stimen
dunha empresa:
oportunos.
-financeiro (custo dos préstamos que
Así, quen ofreza os seus prodµctos con - necesite).
· maior calidade e menores prezos será o
-laboral. Se non existise un salario
elixid9, en principio. Para que e~te
mínimo que garap.tise as necesidades máis
modelo func;ione ben cómpre un sistema
fundamerttais do empregado, en Estados
transparente de información ó,
coma o español estes descenderían sobre
consumidor; . na nosa sociedade a · maneira. Ist9 é debido a que sempre
publicidad~ é un impedimento, para que.
ha,bería xente que, estando en paro,
funcione correctamente pois tódolos se,us
preferiría traballar por II!enos, facéndose
mecanismos están destinados a persuadir,
unha espiral de baixadas salariais máis
ata cando· en principi9 nos estean
angustiosa canto máis paro houbese.
informando -se:i;npré dunha maneira
-ecolóxic~. Se non hai unhas leis sobre
parcial-;
irppa~to ambiental que estean en función
- a macroeconomía, que estudia o
da.idea de _co.nserva-lo noso medio para
comportamento . de agregados: a
as xeracións vindeiras~ a propia lóxica do
producción, os cartos, o sector público, ...
mercado ·obrigará ás empresas a:

1ºForza-los límites de producción da
. natureza para abastecerse de materias
primas a prezos o máis baixos posibles.
O excesivo consumo e _ a rápida
obsolescencia da maquinaria -a vida útil
das máquinas é
cada vez máis
pequena-, axiña hai
outras que as substi tuén- obrigan á
continua
extraeción de recursos
(moitas veces non
renovables) da
natureza.
2º Non facerse
cargo das chamado mercado.
das extemalidades:
·efecto negativo (polución e esgotamento
de recursos) que a producción fai recaer
sobre o medio ambiente.

Cruce de camiños
A pesar de quedar clara -espero- a súa
definición, a teoría e a política
eco'nómicas moitas veces aparecen na
realidade tan unidas que é doado que nos
dean gato por leb~e, como de feito
intentan no tema das pensións: estando
.u nha proposta en aparen~ia incuestionable (bancarrota do sistema de
pensións) agachando outra meramente
ideolóxica (a súa (privatización) como
vimos nesta mesma sección no número
470. O pensamento único era un claro
exemplo de como unha ideoloxía -a do
utilitarismo-' situada, como as demais, no
eido da política económica estásenos
presentando como ciencia exacta, como
teoría económica. Dende o momento que
vaiamos descubrindo tódolos lugares nos
que se está a introducir este pensamento
con pretensión de verdade absoluta, máis
<loado será rebatelo con outra ideoloxía,
e non deixaremos certos temas básicos de
convivencia «en mans dos que saben
deses números» senón que todos teremos
algo que dicir de como se debe organizar
un Estado.
Pedro F Pedrouzo Devesa.
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Problemas , do me

ENTREVISTA

Xaquín Penas Patiño é mem}?ro da Sociedade
Galega de Historia Natural (S. G.H.N.) e colabora
tamén con outras asociacións ecoloxistas. É
profesor de Ciencias no instituto Lamas de
_ ¿Que actividades desenvolve· a
S.G.H.N.?
É unha sociedade ecoloxista para a·
defensa do medio natural galega. Está
formada por socios .de diferentes profesións (biólogos, persoas interesadas
polo medio natl,lral) e levamos a cabo ·
diferentes proxectos. Entre eles,
podemos cita-la creación dun observatorio na lagoa de Sobrado dos Monxes,
para que poida ser visitada por centros
educativos e por calquera outra persoa ·
interesada. Editamos uns folletos explicativos para qu~ tódolos visitantes
coñezan a importanci~ ·desta lagoa.
Tamén facemos o control cte aves
mariñas, elaborando un censo anual.
As~ ·mesmo, diriximos excursións que,
de xeito gratuíto, se fan a diversos
lugare de interese ecolóxico de Galicia,
entre outras actividades.
¿Realizades tanién labores de
investigación?
Si, destaca sobre todo o Atlas de
vertebrados de Galicia, no que se investiron doce anos de arduo labor, e agora
estase traballando en invertebrados, concretamente nun inventario de bolboretas
de Galicia. Ademais publicamos dúas
revistas: unha que se chama Paspallás,
para tratar temas xerais e problemas de
.actualidade ·ambiental; así mesmo,
publicamos outra, Braña, que ten unha
periodicidade trimestral ou semestral,
dependéndomos dos cartas, e na que se
recollen publicacións científiéas.
Membros da S.G.H.N . . publicaron
material divulgativo, guías de paxaros,
un estudio de mamíferos mariños, outro
sobre plantas medicinais galegas, etc.
Fálanos da idea de recuperar un
monte en Ourense.
Esa é unha iniciativa marabillosa
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Abade de Santiago, e partzczpou no libro
Acuicultura en Galicia, que acaba de publicarse.
Da súa m,ari achegámonos ós principais problemas
do medio natural gqlego.-

que parte dun profesor (Oitabén) de
Riba.d avia , e que leva adiant.e a
asociac10n Ridimoas da que tamén
formo parte. Emp~zou a mercar cos
s~us cartas un ~aquiño de monte ·que
se ía cortar. E agora coa aportación
~conóníica dos socios e~tamos
conseguindo mercar outras parcela&
para deixar este monte en estado salv~e
ás xeración vindeiras. Desgraciadamente a Administración galega
desenténdese destas iniciativas tan
sµixelas e ternos que selos particulares
os que fagamos este labor.

ría, t?" por outro o cheira irrespirable.
Ademais pode haber unha fuga de
cloro en calquera momento como houbo
en Tarragona non hai moito.
· Outra cuestión é a protección dos
espacios naturais. A diferencia doutras
comunidades, en Galicia só ternos
protexido o 1% da superficie. Resulta
grave tamén como se está a face-la
conce~tración parcelaria porque, ó
abeiró dun feíto que debía resultar
ben~ficioso, estanse cortando masas de
árbores autóctonas.
Outro problema serio é o dos
'verquidos de todo tipo que se fan ó
mar, ·así como os accidentes de
. petrole~os que está sufrindo o noso .
lítoral nos últimos anos.

¿E os incendios forestais?
Os incendios levan da súa mari a
erosión, a .degrad~.ción da terra. Ata
agora as medidas contra os incendios
" foron insuficientes. A responsabilidade
é dos agricultores nalgún caso e de
madereiros en moitos, xa qu.e a madeira
queimada, ó propietario págaselle mal,
pero ós i~termediarios ·vá~llela pagar
igual cá boa. Co~tra a erosión o que
cómpre é plantar máis, e facelo con
espec~es autóctonas, porque as árbpres
acumulan humidade, crean mi
microclima menos. propicio para os
incendios. Hai que cumprir e aplicaJa '1exis'lació? vixente e facer política .
PROBLEMAS ECOLÓXICOS
forestal desde a Consellería, cousa
¿Cales eres que son os problemas que, polo ~e agora, non' se fai.
ecolóxicos máis preocupantes en
Galicia?
¿Hai algunha planificación pa,ra
os nosos montes?
Hai moitos, pero destacaría o da
contaminación industrial.
exemplo
A Conselletia .de Agricultura non
é o das celulosas de Pontevedra, unha fixo nin · planificación nin estudio ,
lacra que a xente que vive ali te~ que ningún. Así cada particular planta ~
soportar: por unha banda os efectos
que lle parece, e vanse á especie que
nocivos para o marisco e a pesca na
consideran máis ~endible: - o eucalipto,

Un

.

'

dio ·.nátural galego
que ademais é µnha especie pirófita, é
dicir: que en caso de incendio espalla
o lume. ,As especies autóctonas coma
o castiñeiros, o carballo ou o a:tneneiro
poden arder, pero con moita máis
dificultade. É incrible que
isto non 'se teña en conta.
Sería conveniente que
houbese unha Consellería
que se ocupe en exclusiva
do medio natural.

geriodicaniente para eyitar vertedoiros
incontrolados.
¿Entón o movemento ecoloxista
tamén será pequeno?
En Galic.ia non ternos un partido

.¿Por que se produce
a chuvia ácida?
Iso é o que pasa cos
lignitos, Gando se utiliza
carbón de baixa calid~de,
con moitísimo xofre, que
reacciona co osíxeno do
aire e ocasiona a chuvia
ácida que acaba coas follas
dos vexetais. f\s industrias máis
contaminantes sempre nolas mandan
para: a periferia.
,FALTA CONC{ENCIA ECOLÓXICA

¿Que opina da reciclaxe de
residuos en Galicia?
Que irnos ó revés, porque o proceso ·
· que pretende aplica-la Xunta para o
lixo xa se p~acticou noutros país'es e
_foilles mal. A combusti'ón dos residuos
produce dioxinas que provocan -entre
. , outras cousas- infertilidade, sobre todo
nos homes, como se observa en
Holanda, Bélxica e algún outro país.

¿Falta en Galicia unha conciencia
ecolóxica?
Se. nos comparamos cos países onde
xa na propia casa se fai' unha selección
do lixo evidentemente si. Ademais
Galicia ten os índices máis baixos ·de .
. .depósitos de lixo por habitante. Tamén
se .bota en falta unha campaña
informativa sobre estes temas. En canto
á xente do ca,mpo, son per~oas
ecolóxicas dun xeito natural, porque
reciclan todo. Pero para o que non pode
reciclar, os concellos debían poñer
depósitos de lixo e retíralo

político forte coma o caso dos Verdes ·
en Alemañ.a que defendan as cuestións
ecolóxicas ante o parlamento. Os
partidos maioritarios non amosan
interese por 'es tes asuntos e tampouco
hai colectivos de presión que os
encamiñen a facer unha política máis
ecolóxica.

¿Que che parece a idea das
minicentrais que se pretende
construír?
, Iso é absurdo. Por un lado é
vergonzoso que un país c,oma Galicia,
excedente en enerxía
hidroeléctrica, teña lugares
con problemas de ·1uz. E
por outro as minicentrais
~fectan a especies coma
os salmónidos que ven
como se Hes poñen estes
atrancos insalvables no
seu camiño. Os encoros
son destructores do medio
natural.
ACUICULTURA EN
GALICIA
Hai pouco que
presentáche-lo libro Acuicultura en
Galicia, ¿que temas recolle? .
É un conxunto de catorce traballos
de diferentes autores. Comeza cunha
introducción á acuicultura en Galicia
'
'
e despois trata o tema de criadeiro e
engorde de moluscos, cultivo de
rodaballo e salmón que -á parte da
troita- é o que máis se traballa no noso
país. Despois fálase de patoloxías, de
xenética -sobre ·todo do mexillón- e o
estado xeral da .acuicultura.

¿As sancións por contaminar son
suficientemente disuasorias?
Non. Ten que haber un control máis
forte. As industrias interé:SanÍles
¿A ~cuicultura é unha actividade
contáminar e pagar, porque a multa é · ·d e futuro?
ridícula, e ás veces nin se denuncia.
Sen dúbida ningunha. Na pesca hai
sobreexplotación, e un estudio do
Instituto de Estudios Oceanográficos
da Coruña revelou que nas costas
galegas e nas do Cantábrico hai unha
dimÍnución drástica das crías, é dicir,
que non hai peixes novos ahondo para
substituí-los que se pescan. Cómpre
coida-los caladoiros, hai que ser
racionais e non esquilmalos.
. Ternos que pensar no futuro.
Se vos apetece poñervos en contacto
coa S. G.H.N. podedes facelo no Apdo.
33q de Santiago..
·

RIHIA -9

DOCUMENTO

Os católicos e a infalibilidade ·
.

Na revista Vida Nueva, apareceu este a~tigo do vello teólogo
José María DíezAlegría asinado por estoutros teólogos:.X.
Alegre, J.Mª Castillo, Juan A. Estrada, C. Floristán,
Benjamín Forcano, J. Gómez Caffarert(l, José J1ª González
Ruíz, J. Llopis, E. Malvido, E. Miret Maqdalena, Leticia

Ultimamente parece que se
cristiá apostólica lévanos a confiar en
postulou, en declaracións públicas do
que Deus non · abandona-á súa lgrexa
cardeal Ratzinger, e do Papa Xoán
no :t;nantemento da «fe en Cristo Xesús»
Paulo 11, que .os católicos, e ,en
(G~l 3, _
26), da «fe activa por amor»
'
particular os teólogos, presten un
(Gal 5, 6). lsto impúls.anos a viví-la
\
asentimento irrevocable ás ensinanzas
nosa propia fe en comuñó_n eclesial, sen ,
do maxisterio non definidas con xuízo
enci~tarnos nunha sub((ectividade
solemne ou mediante acto definitivo.
arriscada e intemperante. Pero a última
É dicir, preténdese, parece ser, que os
garantía non está en nós, nin nqs
actos do maxisterio non infalible -do
«p~stores», nin na comunidade. Está no .
Papa sexan aceptados como se fosen · EspÍritó e na misteriosa presencia d~
infalibles.
Xesús.
Isto suscita problemas moi graves
e importantes para a vida da lgrexa, e
A infalibilidade no Vaticano 1
para o porvir da Fe cristiá e para o
Sobre a base desta actitude de fe,
ervicio da causa do Reino de Deus.
aceptámo-la
definición que verbo da
É isto o que nos move a expoñer
infalibilidade do 'Papa promulgou o
moi brevemente algunhas
Concilio Vaticano 1, analizando
reflexións sobre · a
coidadosamente os térnúnos co que vén
problemática
·
expresada.
·
cuestión ( vexata_
O Papa é infalible só cando define
quaestio) do
ex
.
cathedra, é dicir, actuando como
maxisterio
papal e . a· ·. mest~e universal e entendendo usar de
toda a·plenitude da súa potestade. Pero
infalibilinon ahonda con isto. En ~egundo lugar,
dade.
a materia das posibles definicións está
A fe
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Sánche¿ J.J. Tamayo, R. Velasco, Evaristo Villar,°losé Ignacio
González Faµs, J. Vives, Jesús Bonet, Julio Lois.
A pretensión ponti.ficiq de que nunca se pod(?rá discutir sobre
o tem(l do sacerdocio feminino -infalible c;ontra a muller-,
fai moi interesante a lectura deste escrito.

delimitada obxectivamente (independentemynte da intención subxectiva'do
Papa): Ten que tratarse de fe e
costumes: é dicir, de algo pertencente
á revelación transmitida polos
apóstolos (cfr. Conc. Vaticano 11, LG
25c). En terceiro lugar, o Concilio
Yaticano 1 non di directamente que o
Papa, cando define ex cathedra sobre
cuestións.de fe e costumes é infalible.
'Limítase a dicir que, naqueles casos
(e só neles), o Papa goza da mesma
infalibilidade da que está dotada a
lgrexa. Por tanto, non se define a
infalibilidade da lgre:xa a partir da do
Papa, senón a seguf1:da a partir da
primeir~. E isto parécenos
que ten profundo s~ntido
teolóxico.
Só. para verdades centrais
Oraben,pa~

récenos q~e, á
luz de todo
o · Novo 1

Tes-tamento, podería afirmarse que a
infalibilidade conceptual da Igrexa, na
medida en que existe, só atinxe aquelas
--- verdades centrais e fundamentais, coas·
que se pode dicir que queda en pé ou
cae a sustancia mesma da fe cristiá.
Poderían servir de exemplo as
expresións de I Xn. 2, 22-23 e 4, 2-3.
Pensamos que deben terse en conta
as dificultades que a filosofía e a teoría
da linguaxe suscitan á posibilidade de
establecer proposicións irrevocables e
irreformables, por riba de calquera
condicionamento cultural e histórico do
seu valor significativo.Parécenos, en conclusión, que a·
definición da infalibilidade do Papa
polo Concilio Vaticano I, ben entendida
e analizada a fondo, é máis ben unha
definición de non-infalibilidade. O
Pap~, agás algúns casos c_
ontadisimos,
non é infalible.

¿Que valor ten o Maxisterio
Ordinario? ·
O que se propón entón é unha
cuestión moi práctica. ¿Que valor teñen
para os fieis católicos as ensinanzas
oficiais pero non infalibles do Papa, que
se chaman actos do seu maxisterio
ordinario?.
O Concilio Vaticano I discutiu este ·
asunto. Pero os bos teólogos de finais
do século XIX preocupáronse por analiza-la cuestión. E deixaron moi claro que
esta ensinanza ten para os fieis unha
certa autoridade. Pero, por non tratarse
de enunciados infalibles, o asentimento
que. os fieis poden prestarlle é
«opmativo e de seu exposto a erro» (S.
Schiffini, De virtutibus infusio,
Friburgo Br., 1904, p. 215). Por iso,
«Ó que aparezan motivos suficientes
para dubidar é prudente suspende-lo
asentimento» (Ch. Pesch, Praelectiones dogmaticae, I, n. 521). Non
é obrigatorio o asentimento, «tan
pronto aparezan motivos, sexan
verdadeiros ou falsos, pero debidos a
erro inculpable, que persuaden outra
cousa».

Interpretación fundamentruista

que o Papa dixese, coma se sempre fose
infalible.
Roma lócuta est, causa finita
Pódese dicir, por conseguinte, que
est. Parécenos indispensable r~accionar
o Concilio Vaticano I deixou unha
contra tamañas confusións e
doutrina da infalibilidade papal moi
esaxeracións, que poden <lanar
afastada dun espírito totalitariamente
gravemente o porvir d~ Fe e o futuro
impositivo. Pero ocorreu que os
partidarios dunha concepc10n _. da Igrexa ..
· extremosa da infalibilidade papal
Dende o Vaticano 11
· lograron despois introducir de feito na
práctica (por didlo así, pola porta falsa)
Queremos facer unha última
aquda doutrina simplista que quixeran
consideración. O Concilio Vaticano II
ver definida no Concilio: o Papa é
afirmou que cando os prelí:l~Os,
infalible ...
«mesmo estando dispersos polo
Esta extrapolación d~ doutrin_a da
mundo, pero mantendo o vínculo de
infalibilidade produciuse, a principios
comuñón entre si e co sucesor de
Pedro, no exercicio do maxisterio
auténtico en materia de fe e costumes
acordan que unha proposición debe ser
mantida definitivamente, enuncian
infaiiblemente a doutrina de Cristo»
(LG 25b).
Aquí o maxisterio ordinario estaría
dotado da carisma de infalibilidade.
Pero sería moi difícil demostrar que se
deti esa coincidencia cando non se trata
das verdades máis centrais e
Ademais
tales
fundamentais. . .
proposicíóns poden es1xu un
tratamento hermenéutico profundo,
para busca-lo núcleo de verdade
contido nelas, malia posibles
ambigüidades e amálgamas con
elementos culturais que poden ser
<leste século, ó fío da chamada «crise
caducos. Neses casos non se podería
modernista» e da implacable «caza de
defender sensatamente que son
bruxas» contra os teólogos sospeitosos
proposicións «irreformables» . Por
de modernismo, que se emprendeu
exemplo, o maxisterio dos prelados
baixo San Pío X, con métodos que
ensinou durante séculos que había que
con~ulcaban gravemente dereitos
manter definitivamente a verdade dos
humanos fundamentais.
relatos xenesíacos da creación ,
entendidos por eles no sentido realista
. Roma Iocuta, causa finita
cosmogónico (fundamentalista). Esta
So . a acción des te terrorismo
proposicíón, tomada en bloque, non é
doutrinal e disciplinar esvaeuse, no
infalible, aínda que se poida dicir que
plano operativo, a distinción entre
contén un núcleo de verdade, accesible
maxisterio infalible e maxisterio nonpola fe: o misterio inenarrable do Amor
infalible. Teoricamente admitíase a
Creador (Deus).
distinción, pero considerábase coma
unha cuestión puramente académica.
José María Díez Alegría e
. Na práctica pensábase que había que
18 teólogos máis.
exercitar unha submisión absoluta ó
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N.ovena a Santa Isabel por
un devoto de Outeiro de Rei

RELIXIOSIDADE POPULAR

Día sétimo
Acto de contrición

Hai xentes pequeniñas, tan
insignificantes que din pre.cisar todo
o mundo como patria, que eles non
caben no eido natal, tan enormes se
consideran. No fondo de si
desconocen aquela luz coa que, pra
sempre, nos iluminou o poeta:
«Cando se arrinca unha herbiña do
chao parpadexa unha estrela». ·A esa
irmandade cósmica é a que nós
aspiramos de todo corazón. Pra eso
resulta imprescindible coñocer e
amar a aldea ·na que nacemos ou a .
rúa na que viñemos ao mundo, o noso
contorno, a nosa patria, o noso
continente, o noso planeta. Se non
conecemos o que está máis perto de
nós, ¿como poderemos coñecer,
identificarnos e, sobor de todo, amar
aquelo que nos é distante e
descoñecido? Podemos amar o
distante e aínda o fantástico pero non
coa intensidade, a profundidade, a
pureza do que nos é propio e
próximo. Decir que un é de todo o
mundo, ignorando e desprezando o
propio, é unha falsidade, unha
presunción fachendosa de grandeza
e un xeito de evadirse da realidade
mais inmediata e urxente, a única
que, de verdade, ternos e posuímos.
Arrepentímonos pra sempre dos
nosos absurdos delirios de grandeza.
Amén.
Meditación

O caneiro de Barreira -hoxe
esborrallado- estaba fronte aos·
Prados do Xuncaíño, no río .Miño.
Aquel ano, a mediados de Outono,
caeran unhas abundantísimas
choivas. Bo tempo, polo tanto, pra
armar ás anguías. O señor Ramón,
antes de baixar ao caneiro, despois
de cear, achegouse á taberna de
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Roibás proverse dunhas garrafiñas de
augardente e uns cantos netos de viño
pra pasar a noite, que é longa, e
.escorrentar a humidade. Algúns
parroquianos da taberna decidiron
· acompañalo. E aló se foron. A pesca
da anguía estábase dando moi ben.
Pra matar o tempo, entre redada e
redada, puxéronse a fritir e guisar
anguías. Así que se encheron ben e
deron cabo do viño, da augardente e

estarabouzo que mesmo metía medo
aos lobos. Dende o caneiro de
Barreira ao Campo de Santa Isabel
haberá uns cincocentos ou seiscentos
metros. Aló se foi o señor Ramón río
abaixo. Ía como na gloria.-Ao chegar
frente á ámida ollou a Santa Isabel
na ribeira tendéndolle unha mau
amiga. O señor Ramón achegouse ~
ela e saíu a terra firme, onde pisa o
boí. Cando tripou o chao a visión.
desaparecera. O máis sorprendente
foi que o señor Ramón tiña a roupa
completamente enxoita. O día da
festa o señor Ramón pago u a función
relixiosa na ·ermida. O Marce lo do
Civil correu co gasto da música e dos
foguetes. Dende aquela feíta
rematáronselle as valentías.
Oración

do tabaco, o Marcelo do Civil -un
valente de profesión, da parroquia de
Folgueira, alí presente- díxolle ao
señor Ramón: «Agora que estás ben
comido, ben bebido e ben fumado,
voute mandar 'As Veigas pra que
bailes unhas muiñeiras e visites a
Santa Isabel». Coa mesma, sen que
os presentes tiveran tempo de
impedilo, agarrou ao señor Ramón e
chimpouno ao Miño que levaba unha
crecida moi competente e as augas
corrían súpetas e lodas cun

Suplicamos, con toda a nosa alma,
a don de poder interpretar o misterio
de 'c ada cousa. Que os vellos
camiños, cheos de memorias, nos
digan as suas alegrías e as súas
mágoas. Que nos conten o gozo ·con
que levaron aos limpos de espirito e
aos inocentes e nos amosen as feridas
que lles deixaron os malfeitores pra
ollar o xeito de remedialas e, se é
posible, borralas. Tódolos camiños
son fermosos: os da terra, os da auga,
os do aire. Todos levan ao mesmo
lugar, aínda que algúns non o saiban:
á ermida de Nosa Señora Santa Isabel
de Outeiro de Rei da Terra Cha. Que
eses camiños permanezan dos séculos
polos séculos. Amén.
.
Propósito.- Acudiremos, tódolos
anos da nosa vida, á ermida de Nosa
Señora Santa Isabel de Outeiro de Reí
da Terra Cha. Ollaremos ao Miño
· caudal e escoitaremos o rumor da
auga na Presa do Muíño.
Manuel María

HORIZONTE

Réquiem _·precipitado
. Nos primeiros días de febreiro o Papa
oprimidos, e Marx entra no asunto só
porque tivo o mérito de ~osar que ~on son
.fixo unha viaxe por Centroamérica. No
avión dixo: «Hoxe, trala caída da Teoloxíá
pobres, senón erp.pobrecidos polos
' . da f,,iberación [TdL], do comunismo,
mecanismos económicos e ideolóxicos de
quedan por resolver problemas da xustiza
explotación».
social de xeito concreto». En varios
discursos celebrou a paz actual en
Frei Betto denuncia
Centroamérica, mesmo deostando o
«Segundo as axencias de noticias Xoán
anterior sistema políf.ic(J sandinista de
Paulo II declarou, en Guatemala, que a TdL
Nicaragua ante o abraio dos analistas da
morreu. Sén bágoas, velo,rios nin flores
política, que se preguntan pola clase de paz
seica foi enterrada
que o papa Wojtyla
baixo os cascallos do
a·l bisca para CenMuro de Berlín.
troamérica. As viaxes
Nacida hai cerca de
· pontificias, triun25 anos en América
falistas, poden caer
Latina, a TdL caracma ameaza desta
terizase pola análise
chusca anécdota: un
crítica da sociedade
dos · actos máis
capitalista. Isto é o
emotivos f oi a visita
seu xeito de refl.yctido Papa ó cá~cere
la fe dos pobres e de
máis perigoso de
partir dos mesmos
Venezuela. Pois ben,
pobres considerados
o crego español
suxeito histórico e
Matías Camuñas
referencia evanxélica
denunciou -e o
suprema:.
director da prisión
«Supoñer que a
confirmouno-, que a
TdL
é
simple
quen lles botou a
capricho político de
bendición o Papafoi
teólogos esquerdistas
· a centos de policías
é ignora-lo que
camuflados. Os preLeonardo Boff, t~ólogo da liberación
significa
facer
sos, máis presos ca
teoloxía
a
partir
.
nunca, estaban no soto do cárcere, suponse
dunha
situación
de
opresión
na
que
a
que blasfemando. Os teólogos Leonardo
pobreza ·é fenómeno · colectivo .
Boff e.freí Betto, brasileiros, comentan as
predominante. ¿Que significa falar de ·
.
declaracions pontificias~
Deus nesta situación? ¿Haberá que ·
mentir afirmando q~e Deus aeepta
Leonardo Boff puntualiza
tanta miseria?».
«Estou seguro que o Papa sería feliz se
puidese afirmar 'A TdL morreu,. tódolos
Chiapas dá os primeiros pasos
pobres e~tán liberados~ comen e viven ben',
Cando no pasado xullo nos visitou
pero iso é unha ilusión que. a Igrexa non
don
Samuel Ruíz, intermediario entre
pode vendérllela ós oprimidos». «0 Papa
os
indíxenas
de Chiapas e o gobemo
di o que lle escriben. No pasac;Jp setembro
co~~as estaban crúas.
de
México,
as
enviou unha mensaxe ós bispos do Nordeste
O 19 e 20 de xaneiro, logo de 9 meses de
"de Brasil afi~mando a importancia da
liberación dos pobres da súa opresión. En · negociación, exactamente 2 anos. da
rebelión zapatista, o 13 de febreiro farase
Pol6nia proclamou que xa comprendera a
público o acordo.
TdL e mailas .súas críticas ó capitalismo pola
México cambiará a súa Constitución
súa voracidade e o seu materialismo» ..
para
introduci-lo dereito a autodeter«Estes son discursos que lle preparan,
minación
<lbs pobo;s indí~enas e á súa
oportunísticos, que confunden ós fi~is».
autonomía
administrativa. Poderán
Marx nunca foi o centro ideolóxico -nin pai
participar
directamente
na elección dos
nin padr¡iño-, do movemento da TdL. «No
representantes
municipais
e na xestión da
centro están os pobres do ·mundo,
1

administración local. Os indíxenas gozarán
de plenos dereitos políticos coa posibilidade
de escolle-los propios deleg'1;dos nas
lexislaturas e _no gobemo.
Tamén se recoñecerá a súa cultura e a
propia lingua.
.
En canto ó espiñento problema da tena,
o gobemo promete unha lei agraria e maila
creación dunha comisión para a reforma
municipal, na que participen os zapatistas e
as comunÍdades indíxenas , en orde á
redistribución do territorio chapaneco.
Os zapatistas solicitaron 20 días para
consultar coa base do movemento, .pídenlle
ó gob~mo garantías, entre elas a retirada do
exército federal dos territorios iapatistas. E
as mulleres de Chiapas tamén requiren os
seu_s dereitos , aínda non tratados con
satisfacción. Un camiño de ·esperanza.

Partenia, diócese de monseñor Gaillot
O lector de Irimia seguiu ~s noticias
sobre a deposición de J acques Gaillot, bispo
francés de Evreux,.o 13 de xaneiro de 1995.
A reacción mundial contra o Vaticano foi
formidable. Monseñor era trasladado ,
simbolicamente, a unha diócese que
desapareceu hai máis de mil anos, no norte
de África.
A bombft-Gaiij.ot estoupoulle ó Vaticano
nas mans. Logo de anos agardando unha
audiencia pontificia, o 21 do pasado

decembro monseñor foi recibido polo Papa,
que µe recoñeceu o carisma da súa adhesión
ós marxinados ; pero en conexión co
episcopado.
Os amigos e seguid<?res de Jacques
Gaillot, ·a falta .dunha diócese territorial
deron cun territorio electrónico. Creouse
unha rede de comunicación .por medio do
sistema Internet.
Mario Cctmbeiro
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OPINIÓN

A confesión do~ que van
Francisco Loreñzo Mariño
casar
Sen ningunha dúbida,. o perdón que Xesús nos
ofrece no evanxeo, · é un perdón gratuítp.
L.~m?remos, senón, o caso da muller adúltera, a
ovella que se perdeu, Zaqueo, a parábola do fillo
pródigo ... a alegría que hai no veo por.un pecador
que ·Se converte, «non peques máis de aquí en
<liante».
Pero ese perdón tan <loado no 'tacer
Xesús,
por unhas leis da lgrexa, convértese nun auténtico
drama cando o penitente- quere acada-la
reconciliación: exame de conciencia, dor dos
pecados, propósito de se enmendar, dici-los
pecados o confesor e cumpri-la penitencia,
facéndose estes dous últimos termos na práctica
co .q ue significa o perdón ó que chamamos
«confesión» ou «penitencia» esquecéndonos das
palabras «perdón» ou «reconciliación».
o sacr~mento do perdón c~nvértese nun paso
obrigado para .acceder á comuñón eucarística,
especialmente cando hai fallos na sexualidade.
Número de veces, circunstancias que . mudan a
especie ... convértense nun calvario para sacerdote
e penitente. A maior parte dos curas prefiren ou
preferimos que vaian confesa-los pecados a outro,
cando se trata dos que van casar.
Para min ten sido un motivo de conflicto e de
enfrontall1eJ?.tO, e non son poucos os qu.e se
queixaron das confesións e optaron por se confesar
con Deus, como din inoitas veces.
A vergonza do, ou da, que se confesa devén
nun auténtico trauma para o penitente, e min
sentimento d~ inutilidade para o que ha de oútorgalo perdón no nome de Deus. ¿Cant9s ·abandonos
daigrexa non tiveron aquí o C?menzo?
Se, por outra parte, non van confesa-lo qúe xa
se sabe ou se supón, ¿por que non tratar de
achandárlle-lo camiño para que se p~idan encontrar
de ·verdade con Xesús? ¿Norr será moito rnellor
falar cos noivos e con outros que · acoden á
«confesión», do que pensa.Il facer coa lgrexa e con
Xesús? E pregúntame seó perdón,.coma en Xesús,
non tería que ser mirado ó futuro sen revolver no
pasado?
Coido que este sería o camiño. A rixidez, a
intransixencia e a .e scravitude da lei, levan ó
romp~mento; e non estam'os a romper senón a
ofrecer camiños.

de

r
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TERCEIRO MUNDO

•
,O comercio -:Xusto: _unha· maneira consciente de consumir
¿Por que existen os países empobrecidos?.
¿Como se chegou a esa situación(. Como ben
sabedes, as causas son múltiples, entrelazadas,
·
levadas ó longo, cio· tempo
dende hai sfoulos e
complexas (aínda que
final do fío soamente haxa
poder, - diñeiro e catro
cousas máis). Pero isto non
significa que xa rematara
esta esc~ada de violencia,
término que ultimamente
escoitamos moito polos
medios de comunicación. A
medida que esta espiral
aumenta, tanto a nivel
estructural como a nivel
persoal da nosa vida de
tódolos días, xorde outra de
concienciación . entre a
poboación (por agora moito
máis pequena) que vai
dando respostas tanto á nivel persoal como
estructural. Como exemplos están o vivir dullha
maneira moito máis austera, a reciclaxe, a
ecoloxía, o universalismo ... e a nive1 estructural
esa inquietude artéllase co xurdir de
organizacións de cooperación e formación, de
plataformas de reivindicación e denuncia
política.·.. Podemos ver que se dan respostas
moi variadas, 'entrelazadas e máis ou menos
complexas que per.siguen o mesmo fin: estar
atentos ás necesidades dos outros e a non
pisalos; éstar atentos á realidade do mundo que
nos envolve dun xeito solidario.

o

É nesta dinámica onde xorde o «Comercio
Xusto» que non é a solución, senón un dos
pasos para acadala. ¿Por que se chama así?.
Por que hai un colll-ercio
inxusto no que se explbta o
home e a terra? ¿Como se
non
podemos
ter
hamburguesas tan baratas,
tanta gasolina para os nosos
«tantos coches», alfombras
indias baratiñas, ... e as
·multinacionais e bancos cada
vez presumindo máis dos
setis logros anuais de
beneficios e cota de
mercado?. Por que hoxe en·
día o máis importante é
lograr o famoso «estado de
benestar» e un estilo de vida
posible soamente para unha
pequena parte da humanidade (mentre ~ o resto
traballa para nós), e un capitalismo que artella
a sociedade tlun xeito no que o máis importante
non son os «socios», senón os cartos. O poder
por enriba das persoas. E nós coÓperamos
cando irnos mercar ó sitio máis barato sen
importarnos quen fixo a peza, como se fixo,
quen a distribúe, como se reparten os
beneficios', etc. En definitiva, cando para nós
o máis importante tamén son os cartos. Así
esiximos a multinacional de turno que se
explote a nenos para poder mercar unha camisa
moi barata; co que me sobra levo· 2 kg de
· azucre, 4 lts. de g'asofa, etc. E ela aínda vai

sacar os seus grandes beneficios (o seu
obxectivo) e pagará a publicidade que esperta
as rniñas ansias de mercar moitas camisas.
As tendas de Comercio Alternativo eren
nun comercio no que as persoas somos o
primeiro, en potenciar organizacións que nos
liberen (os de aquí e os de alá) das estructuras'
de explotación e opresión imperantes, en que
os productos crean lazos entre o productor'
distribuidor-consurnidor,...
Nel as podes a topar café de pri'l:neira
calidade pagado a cooperativas a un custo
bastan~e superior ó do mercado e a un precio
final similar ó actual, artesanía de cestería feita
. por nenos de·Filipinas sacados da prostitución,
velas feítas no barrio sudafricano de Soweto
(e xa se empezaron a facer no tempo do
Apart~eid), papelería reciclada, roupa de
cooperativas guatemaltecas, bolsas de yute de
hospitais de Bangladesh, unha biblioteca
especializada en temas sociais, económicos,
pedagóxicos e moitas máis cousas.
En «A Cova ~a Terra» en Lugo hai tamén
un importante espacio para as (,lsociacións.
Podes atopar información dasAsociacións máis
importantes da zona relacionadas co 3º mundo
e a nature.za, así como das campañas que
actualmente están levando a cabo, recollida de·
sinaturas, envío de cartas.
Moita máis.informaci?n a podes atopar en:
Arao: RI Elduayen 8 Vigo 813707-232173
A Cova Da Terra: RI S. Pedro 13. Gal.
Novocentro Lug0 230211
UNT: Santiago 531088-548430

CARTAS
Felicitación ó Carraborixo
1- A Xosé-Lois
'-o do Carrabouxoquero felicitar,
polos bos dibuxos,
que na Irimia,
cada quince días,
el nos fai, sí ollar.
2- Todos eles, Xosé-Lo~,
son preciosos;
mais, se tivese que escoller,
de entre todos
«Fungos mortais» ía 'poñer.

3-A ironía ta'n ben traída

·
f ai que, unha vez máis,
saibamos aprecia-la vida
mellor co <<país» . ·

Santalla de Piquín, 6/II/96
Asdo. : Manuel Alvaredo. Tf. 982-33.36.74

Ben por Irimia
A Coruña, 8 Febreiro 1996
«lrirrtj.a»
. Santíago
Benqueridos irmáns:
Escnoovos esta carta para dicirvos que
Irimia me gusta cada vez má,is. Agradezo
especialmente toda a información que ven
sobre o dimitido hispo francés Jacques
Gaillot, e sobre Samuel Ruíz e chiapas, e
agradezo a Revista enteira, pois non ten
desperdicio. A novena a Sta. Isabel é unha
xoia.
Quixera tamén recomendar dúas
lecturas solidarias: unha «A Farola>>, xornal
quincenal dos sen teito e sen emprego, que
acaba de acadar un prerp.io dos Dereitos

Humanos, e que se pode conseguir nas rúas
da~ cidades, ondeé}. venden os p~ados/as.
E outra: «Los niños de la calle en
1
Brasil» de autor brasileiro e editado por
Fundamentos. E terrible o que están
sufrindo os meniños e meniñas pobres deste
país, e posto que ocorre, ternos que saber
qué ocorre, e o por que e ver como podemos
facer para cambiar este mundo no que
acontecen semellantes· atrocidades.
Graciñas por seguir loitando por unha
Galicia nova inserta nun rriundo máis xusto
e humano.
Unha aperta. María
A Coruña
Graciñas.
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferra Ruibal

O CANTAR DO IRIMEGO
l.

Aquel hixienista inglés
chamado mister Condom
co sen preservan,te invento
armouvos un bo follón.

?.

No século Dezaoito
pra preservar das ·venéreas
-doenzas non venerables·
den solucións non etéreas.

3.

Pensou nunha carapucha,
mellor dito, non esto:xo
pró atributo do macho
que á xente-ben lle dá noxo.

4.

O certo é que o condón
ainda sendo de uso vario
ten mala fama por ser
costume prostibulario.

Ditos··.do lome 15
O Fogo do estómago
enfermidade, como se di Sobre
Aínda que en galego, _como xa
queimadura, agua af erver.
dixemos, ten moito máis uso a palabra
Na chamádá medicina superslume cá palabra!ogo, hai algúns cáso's
ticiosa,
en cambio, fálase de lume. Así,
nos que se prefire esta denominación.
Corta-~o lumé, que~ unha operación
Coma tal, falando de certas
supersticiosa que se practica para _curar
enfermidades que se caracterizan por
certas
feridas malignas, E tamén se fi;lla
.
ardores diversos, coma un lume.
de
Ser
como lume de meigas, ' c9
F ogo ar_dente tan:ién denominado
significado de "desaparecer repenFogo de San. Antón é tinha
tiname;nte".
enfermidade epidémica que fixo
Tamén se fala de F ogo en cousas.
grandes e~tragos nos século~ XI ó XVI
de
astronbmía, coma o F ogo de San·
e que consistía nun ardor cutáneo
Telmo, que é a luz que se observa por
abrasador e dores intolerables,
veces
nos obxectos metálicos · en
acompañadas dunh~ es,p ecie de
tempos
de treboada, que é unha
gangrena xeralmente mortal. F ogo de ,
variante das d_escargas éléctricas. -No
San Uzaro ou F ogo (1,e zázaro é o
antigo pensotise que presaxi:¡tba
Herpes. Fogo salvaxe é a Erisipela.
acontecementos.
venturosos
Mal do fogo do estómago é a
. Fogo fatuo é unha pequena lapa
Hipercloridria, hiperacidez.
que se pode observar a rentes d_o chan
Fogo é tamén un dos nomes da
nos cemiteriqs e noutros lugares,
febre , como revela a,í nda aquela
producida pola combustión espontánea
cantiga:
dos gases que se. desprenden das
substancias orgánica·s en descomEu cheguei'a estar enfermo
posición.
,'
sin fo go, sin calentura;
Foguete
espacial é un vehículo ·
ti o podes remediar
adaptado para ·percorre-lo espac.io,
con esa túa hermosura.
movido polo impulso qa f <;>rza de
Botón de lume é un. cauterio, é
reacción.
dicir, unha barriña de ferro quente qu~
Remato, por hoxe, cunha·expresión
ten o extremo en forma de botón e que
que advirte da' inminencia de pelexa.
por veces é o mellar remedio para
ou .de severos ·castigos. ¡ Vai haber
certas ferid.as. Claro ·q ue non para
máis paus ca na fogueira de SD;n
calquera delas. Non vaiamos aplicar
Xo~n ! Por aí anda tamén a palabra .
fogo.
un remedio inadecuado ou peor cá
A Xesús Ferro Couselo (1906-1975)
dedíiaselle este ano o Día das Letras
Galegas.
O seu traba~o intelectual por qalicia é
inmenso e está moi prestixiado.
Ahonde con citar, nesta. curta nota de
urxencia, o sabio libro titulado A vida e a
Jala dos devanceiros, sobre documentos 'en
galego dos séculos XIII ó XVI.
IRIMIA está pendente dunha entrevista
co seu irmán don Manuel, cóengo
compostelano xubilado. O seu ·sobriño,
crego rural e irimego, Gumersindo
Campaña Ferro, con quen v.iv~ don Manuel,
vainos propiciar este ·encontro.

5. ·,Pero agora quen non quere
que lle naza un neno vivo
tira da goma e enfunda
todo un preservativo.
6.

Mais este trebello é visto
con mal olio pola Curia
e se o utilizas terás
ó Vaticano con furia.

7.

Non condona pois condena
e nes~e asunto da go:ina
non se pode estirar máis,
di o Gran Célibe de Roma .

8. · Se alguén no recipiente
fóra do testo exacula
aparece un monseñor
dicindo 9ue non ten bula.
9.

Xa sabía todo quisque
e quen non estea cego
que nesta cuestión do sexo
non todo o monte é ourego.

10. E agora o Vaticano
déixanos con grande pasmo
dicindo que hai que privarse
que non todo o monte é orgasmo.
11. Se actúas con parsimoilia
ou che entra un arrebato ·
· a solución sempre é esta: .
vía libre ó nenonato.
12. O que xa non ve a xente
é que un célibe impida
por culpa da súa moral
que a xente evite a sida.
13. Xa hai bispos con sentidiño
e algúns empezan a ver, .
. que o sexo non é un invento
que fixera Lucifer.

i4. E res,ulta que non é
unha táctica raposa
cultivar, sen ir ós fillos,
a relación amorosa.
15. Os célibes que se absteñan
e non usen carapucha;
· e se teñen tentacións•..
de auga fría ilnha ducha.

1
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16. Parécenos que a parella
ha estar noite e día
disposta a relacionarse
teña ou non teña cría.

