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EDITORIAL

O TRASNO

Relixiosidade burguesa

Congreso pascual do monacato galego consciente·:

Tendo en conta a repercusión que tivo a páxina 15 do
nº 4 70 da nosa revista, sobre o Opus Dei, volvemos sobre
o tema sen animadversión e co mínimo de, agresividade
posible. ¿Cal é o noso reparo á Obra? Certamente, o punto
central da súa doutrina.
Víctor García Hoz afirmaba en 1988: «Probablemente,
la idea de trabajo como medio universal de santificación es
una de las aportaciones más ricas que monseñor Escrivá de
Balaguer ha hecho no sólo a la doctrina cristiana, sino a la
cultura universal». E o libro de espiritualidade opusdeísta,
Camino, dá a clave para a interpretación: «Pon un motivo
sobrenatural a tu ordinaria labor profesional., y habrás.
santificado el trabajo» (nº 359).
Parece que a idea non é tan orixinal. Xa a regra de san
Bieto proclamaba una consigna: «Ora et labora»: reza e
traballa. San Bieito cham~balle á , oración o «opus Dei».
Mediante ese slogan os monxes de Cluny foron unha potencia
económica en Europa e logo, no século XII, os cistercienses,
que viñeron a Galicia coma monxes pobres e refonhados, ·
tamén se fixeron terratenentes mediante a santificación do
traballo, a conta dos servos.
Pero hai algo máis perigoso: desque n aceu a burguesía,
o traballo constitú.e o seu dinamismo propio. Hoxe élle máis
doad antifica-lo traballo a un empresario ca a un obreiro,
p 1 imple motivo de que un propietario traballa moitísimo
máis ca unha p rsoa que abe que o traballo non é seu, senón
qu vende a úa f rza por un salario sen que participé nos
nefi i s.
·

J an struch di: «Siempre que en el Opus Dei se habla de
la santifica ión del trabajo, suele añadirse inmediatamente: sea
cual ea la ocupación. Monseñor Escrivá dirá que lo mismo le
da que un 'hijo suyo' sea ministro del gobierno o ·barrendero,
catedrático de universidad o peón de la construcción, empresario
u obrero, y que lo único que' verdaderamente le preocupa es la
santidad de todos ellos» («Santos y pillos. El Opµ s Dei. y sus
paradojas», 1994, p. 411).
/
Todo está claro: mentres que o Evanxeo proclama o
reinado de Deus, que consiste, segundo a cántiga de María
-o Magníficat-, na reinversión dos valores económicos e
sociais; mentres Xesú.s proclama a ·ameaza contra o rico e
maila ·exaltación do pobre, o Opus Dei sac~aliza o traballo
e así os burgueses · non terán que preocuparse: os seus
1
obreiro , as súas criadas, estarán ó seu servicio e ó do
crecemento da empresa. O máximo exemplo darano os
tecnócrata e executivos, .que realmente se sacrifican mediante
o traballo, porque lles vai niso o seu tri~nfo . Unha articulación
realmente curiosa de espiritualidade é intereses económicos.
¡Cadaquén no seu sitio!
Nonº 55 do seu libro Conversaciones, Monseñor di: «Ser
anto upone antificar el propio trabaj o, santificarse en el
trabajo, y santificar a los demás con el trabajo». A ética
mundana do éxito mediante o esforzo, o que Max Weber
charnou o e pírito do capitali mo aplicándollo ó calvinismo
prote tante. E o obreiro para e santificar, a traballar en
pr veito d patr"'n.
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Daniel López Muño'z

Nunca choveu que
non escampa~e.
(Preguntas para o
traballo en grupo)
l.- ¿A quen favorece
esa identificaéión de
Fraga e o seu partido
conservador coa vida
· monástica? ¿Ó partido
popular? ¿ Ós mosteiros
que regularmente visita?
¿Á Igrexa galega e.á súa
1maxe pública?

pública deseñámola nós,.
Deus diante?

· 4.- ¿Entrar neste xogo
de que o poder -neste
caso: de dereita- se faga
monxe por un día, non.
favorecerá a. historia
interminable de qúe
detrás de cada individuo·
de esquerda se agacha
un queima-convefitos?
¿Ou iso ~ simplemente
problema deles?

5 .- ¿Será posible
2.- ¿En· que medida
axuda esa intimidade á explicarlle á xente menos
apertura ·do monacato a ihJstrada que eso d~.
" homes e mulleres da sentarse con Fraga,
máis diversa ideoloxía, consellej ros e alcalde
sensibilidade e con- local do seu partido,
compartindo mesa e
dición?
mantel
, co mosteiro
3. -. ¿Resulta axeitado
e lexítimo . preguntarse as.ediado por xo.malistas,
se esta proximidade ó. non'. signífica en absolut?
poder é unha conti- que se bendig,a e se·
nuac10n ilexítima da aposte pola· súa perpehistoria ~o poder do tuación no poder .per
monacato nestas terras? sécula seculorum amén?
Ou dito. noutros termos ¿Importa ou non o que
¿Era posible dicir, Non a xente, de a pé -e non
gracias, a nosa imaxe _do pe pe- pe ns e? ·
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

· ·F.un estranxeiro e·· acolléstesme·
Tucho (filio): , ... e . qaquela, cando
. chegamos nóS· ali, ·estábanse rindo
del, e ata houbo algún que lle colle,u
unha alfombra do lombo e tirouna
po~o aire coma se fose.unha alfombra
· voadora, e ...

Marcelo (pai):· ¿De que · falas, ·
Tucho?, ¿que é 1so da alfombra
voadora? ·
Avelina (nai): Cala·, home, cala,
estábame ~ontando algo que pasou
este mediodía, ca~do .volvía para a
casa; uns rapaces que se meteron
cun marroqumo q~e vendía
alfombras.

~

non moi ben apreciados, e todo por
atopar algo para.comer. e ir tirando.
Tucho: O outr'o día na clase qe
relixión_ ·quedamos en __facer un
estudio sobre as ~ondicións
de vida\
)

desta xente. Estam.os rilo( animados
a facelo. Eu e outi-os tres témoslles
que {acer µnhas enquisas a tódolos
que vexamos -p'ülas ,rúas no espacio .
de clúas semanas: Logo con todo o
que vaiamos vendo, parece que
levaremos a . cabo algún xesto de
solidarieda~e con eles. Eu estou
moi animado. '

Avelina: Home, pois si que parece ,
Tucho: Non, xa non eran tan rapaces,
interesante; xa sabes, se en algo vos
un deles polo menos tiña vinte anos.
podymos
axudar, contade conn_osco .
A min moita rabia me deu; ·é que .·
tamén. fü,i,, de momento, as
tifta medo,_sen9n ía ali e defendíao.
alfombras do cuarto da avoa xa
¡Parece,mentira que haxa xente así!,
llelas
merquei a eles. Pero tampouco
¡parece mentira que haxa x'ente nova .
non fixen máis nada. ·
_que teña tan pouca-_solidariedade!
Marcelo: Pouco se amaña con todo
·Avelina: Xente nova e xente vella,
iso, pero algo é algo'; polo menos
que hai de
todo. A min o .que me
.
que perciban un pouco que hai
' causa é que os _marróqll;inos eses
xente que se doe deles.
andan por aí, de arriba para abaixo,
~

'

"'

e case non reparamos neks, e i mira
.que · o deben estar pasando mal!
Marcelo: Moi ben non o deben
pasar, non; vfrense de al~,. da. súa
terra, deixaren mullet. e tillos por
aló, digo ·eu, chegar aquí, sen traballo
· fixo, igual' sen docµmentación legal,

Avelina: Pois nó-los galegos
debiamos estar ben avisados diso;
. ¡mira que non ·ternos andado nós
polo mundo adiante, como agora
andan es tes africanos ' no sos!
Marcelo: Xa, pero parece que non
nos foi ahondo.

·Xesús "vivo en nós
Domingo 2 de Pascua
Xn 20, 19-31 -- 14 de abril
Xesús resucitou. N ótase que está
vivo en nós. e nas nosas
comunidades, cando lles
perdémó-lo meqo ós que queren
afoga-la irmandade, cando a paz
mál..s fonda nos envolve, cando
sabemos contempla-las ·mans e
o costado ferido de calquera
marxinado, cando ternos
liberdade abonda comü' para ser
alegres a pesar ·de todo, cando
nos sentimos · colaboradores de
"Deus, c_ando sentimos dentro de
nós o Espírito que nqs reconcilia
e nos irmanda.

*

*

*

Partindo ·o Pan .
Domingo 3 de Pascua
Le 24, 13-35 ~- _21 de abril
Tráballanios pola irmandade na
familia, nos pobos, e percibimos
moitqs atrancos. Por veces o
rolo . do abuso e do egoísmo
acaba con todo. Son as horas
tristes e de ,desesperanza. Son as
horas de aviva-la fe, de se xuntar
ó redor do pan e do viño de
Xesús, da súa·memoria loitadora
e fiel, para seguir adiante. A
celebración de cada domingo
pode recuperamos para a ilusión
e a loita, para a festa tamén.
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

«UN DÍA PARA A
ESPERANZA» é a
convocatoria para o
Solidario
derradeiro domingo <leste
mes na Coruña, feita por
Intermón no corenta
colabore con
aniversario da súa loita
polos pobos do Terceiro .
Mundo. Unha xomada
ateigada de xestos e símbolos para demostra-la solidariedade
entre tódolos pobos que están a loitar polos seus dereitos:
exposicións, xogos, creacións e un mural confeccionado
con miles de adesivos. Son moitos os creadores e animadores
sociais que van colaborar nesta data de fratemidade:

CONTEMPORÁNEA é .
unha revista daAsociadón de
Escritores que axiña vai
coñece-la súa segunda tirada
se~estral. A primeira estivo
adicada á . publicación dunha escolma de poe~as de
creadores actuais que pertencen ás. xeracións_do 36 e 50,
e que agora mesmo simultanean o seu crear: Pura Vázquez,
Luz Pozo, Manuel M~a, Novoneyra, Bemardino Graña,
Méndez Ferr:ín, María Xosé Queizán ... , e as súas traduccións
· ó inglés, francés e español. Unha boa ferramenta para o
ocio e tamén para o ensino,. ag'o ra que a poesía está a lerse
e vencíer;e ·algo mellor. Esta pu_blicación vén substituír ·no
mercado a «Escrita» e «Nó».
,

«ABRIL DE LUME E FERRO>>. é unha
obra de teatro de Manuel María que vai
ser representada por setenta,e dous veciños
de Carral o sabado día vintesete, ás sete
da tarde, para lembra-los Mártires de
Carral no cento cincuenta cabodano ·daquela
Revolta, que supuxo un fito galeguista. O
levantamento escomenzara en Lugo e tivo
en Santiago, entre os .estudiantes. Algúns dos
, coma Francisco Añón ou Antolín Faraldo,
m rr r n n exilio, mentres que Solís e once compañeiros
mái f r n fu iJado preto de Carral, só por defende-lo feito
difer ncial do no o pobo. A representación teatral vai ser
recollida nun curto polo realizador Zapata ..

PREESCOLAR NA GASA
CONTA
CUN
NOVO
SERVICIO de atención ós
nenos, pais e edu~adores que
están , enxertados
nesta
experiencia edqcativa : o
teletexto da Televisión ,Galega,
todo un amplo programa
. didáctico elaborado por persoas
con moita experiencia en temas
de ensino. Ademais do programa semanal, nesta canle,
· contan tamén cunha revista e d~us espacios na radio, e
sobre todo, cunha rede de cola~oradores espallada p_or todo
o país, como pode verse no mapa adxunto.

Por

un
Mundo

inC:ermctn

1

<
=
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IRIMIANZA ·EN VIGO .. ~
Para verse, reunirse, parolar e. aborqa-lo tema de «Fe e
natureza» na compaña de Victorino Pérez Prieto, o~ amigos .
de IRIMIA da bisbarra de Vigo reuniranse nas Oplatas de
Coia, o día 4 de maio. A acollida será a partir das 10,30
e ·a presentación da ponencia as 11 h. Despois, traballo en
grupo e posta en común antes do xantar e consabida sobremesa.
.

'

'

¡SALVÉMO-LO GRAN
O CENTRO UNESCO DE
TEATRO DE LiJGO!, é
GALICIA
segue
·a
un berro que está a
ofrecernos un «Plan de
escoitarse nestes meses,
Formación de
Axentes
pois os vecl.ños desta
socioculturais» con cursos
cidade non entenden. que · sobre: «Proxección ós
queiian desfacerse del
Medios de Comunicación na
·.c ando noutras capitais
acción cultural», «Interestán a mimar e recuperar
pretación do patrimonio e
estes
recintos _que
elaboración de proxectos de
herdamos dos maiores e
Turismo Cultural"», «Dique son tan necesarios para moitas ·actividades e para
rección e xestión de entidades
conserva-la memotja dos pobos: o «Rosalía de Castro» da
de Servicios So'ciais» ,
Coruña, o «Jofre» do Ferrol, o «Principal» de Santiago,
«Curso de especialización en 'Fotografía de · Paisaxe e
etc; pero Lugo está a ter .peor sorte pala desidia das
Flora», «Captación e xestión de patrocinios para actividades
autoridades. Na fotografía, m}Jia imaxe do Gran Teatro na
cultutais».. Para ~nscribirse: CUG, Apartado de Correos 824.
inauguración da Semana de Cine de setembro.
15780 Santiago, (Tfno. 570692).

UNESCO

CENTRO
UNESCO
DE GALICIA

TEMPO DE ALERXIAS o da primavera,
sobre todo neste ano
tan chuvioso e que está
a afectar a máis do
vinte por cento dos
nasos nenas que van á
es,cola, debido ó pole
que · se· concentra no
ambiente, ós ácaros do
po dos recintos ·nos
que facémo- la vida,
tamén ó contacto cos animais domésticos ... .Cómpre unha
atención preventiva, sobre todo a aqueles máis af~ctados ,
ano tras ano, polo que urxe unha información axeitada a
tódalas camadas socia1s.

A
ES.COLA · DE
ARQD:ITECTURA J?E
GALICIA
cumpre
nest~s meses os seus
primeiros vintecinco anos
e ternos que lamentar
que o naso pobo non
aproyeite · ma1s
a
investigación e o estudio
que alí .están a · facerse;
sobre todo as diferentes administraci6ns, xa que seguen a
facerse desfeitas en vilas e aldeas e, mesmo cando se
emprenden construccións, priman os intereses comerciais
e prácticos, esquecéndonos da estética e da identidade do
naso país ·e d.as súas comarcas. Na ilustración a maqueta
da Escala construída na Zapateira da Coruña.

A TERRA SANTA é sempre unha chamada para
merguUarnos no seu misterio e na súa
realidade; as delegacións do clero
organizan cursos bíblicos no
mes de xullo, eón
residencia en Xerusalén ·
e noutros lugares da
Palestina, Xordania, o
' Sinaí, e mesmo un
curso especializado
sobre San Paulo, os
Padres e os primeiros concilios, en Turquía. Para máis .
información calquera dos bispados e en concreto o Delegado
do Clero de Mondoñedo e Crego de Santa María das Pontes,
' Uxio García Amor, un dos no~os biblistas máis preparados
neste intre (Tfno. 981-450298).

A NOSA · NORABOA ó Gru_po
Etnográfico «A Buxaina», un dos
colectivos que está a crear semente
nova no Centro Artísti~o e Cultural
de ·Coruxo en Vigo e que o día
vinte c~lebra o seu décimo primeiro
aniversario cun festival no Auditorio
dt'.sta cidade.. Queremos, unha vez
máis, agradecer a tantos grupos
que en mil aldea e vilas gastan o
seu tempo en recupera-la nasa
tradición. · A Buxaina celebrará o catrb de agosto o
«Folclórico Internacional de Coruxo» e en novembro a
«Homenaxe ó Gaiteiro». A finais des te mes percorrerán
Centroeuropa para dar a coñece-la nasa arte. Para máis
información sobre estas actividades: tfnos.: 491171/460736.
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OPINIÓN

A lgrexa e as festas
de g-a rdar
Francisco Lorenza Mariño

¿Son convenientes tantas festas no medio
da semana? ¿Non se poderían trasladar a un
domingo?
Hai días que non se deben cambiar, como
poden se-lo xoves e venres da Semana Santa,
o día de Nadal, o primeiro de ano ...
Pero hai outras que ben podían poñerse
noutro día, un domingo. Pensemos na
Inmaculada 'que, coa festa da Constitución, fai
desa semana un caos d~ paralización do
Estado.
Hai anos suprimíronse as festas de dous
días nos que lucía máis o sol. o Corpus e a
Ascensión, con masivas protestas de moita ·
xente tradicional, pero suprimíronse, a Igrexa
trasladounas q domingo seguinte e non pasou
nada.
Algúns anos, coma este, fíxose o mesmo
a fe ta de San Xosé. ¿Que importancia pode
t r que exa un día ou outto?
¿N n caería mellor esa festa coa da
Inm culada, enmarcadas no tempo do
Advento? Liturxicamente sería o máis natural. ~
Certo que moitas destas festas teñen
tradicións moi antigas, e asentáronse nuns
tempos sen luz eléctrica, de longas sentadas
ó pé da lareira, e de longas · xomadas de
traballo rural, sen máis forza. cá das mans e
dos animais. Daquela había que apreci.ar como
liberadoras estas festas que proporcionan un
merecido acougo entre tantos días .de traballo
de sol a sol.
A vida na actualidade é moifo máis
complexa· os medios de producción esixen
eses días. O traballo é moito menor e o mesmo
a canseira do xomaleiro moito máis <loada
pois as máquinas traballan polo home. En
canto ó descanso, antes soamente no domingo,
agora tamén alcanza ó sábado.
O traballo e mailos .tempos son cambiados,
e, e a Igrexa foi instituíndo días litúrx.icos
re pondendo a unha necesidade, ben pode
face-lo me mo noutros tempos que son
chegado .
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POLÍTICA

Toleamos
Hai uns días publicaba «El País» lin
artigo de opinión sobre o problema das
chamadas vacas tolas. Ilústrabao cunha
foto, debaixo da cal escribía: labrego
Por Tintxu
escocés que alimenta as súas vacas cunha:
dieta vexetariana. Manda truco ¿non si?
Chegamos ata un punto no que pers_ o~s cu~ certo nivel' dan
por sentado. que ;is vacas coman ca~ne. E realmen~e foi así
a orixe do problema das vacas to~as na Gran .Bretaña.
Isto lévano·s. a recorda-lo problema da calidade d9S alirµentos
e, en certa maneira, da ecoloxía. Xustamente a Gran Bretaña. e
máilos EEUU veñen · presionando á , UE para que admita para
consumo humano a carne engordada con hormonas. fü~n recentes
está.Il tamén as den.uncias sobre o ~ngorde artificial das reses, ,
fundamentalmente .con productos químicos coma o clembuterol.
Evidentemente, estes · medios permiten aumentar fortemente a
productividade das explotacións, pero non son inocuos para a
saúde.
Se en gran número de países europebs.o ní.ovemento ecolóxico ·
te~ un alto grao de acept.ación, débese a que responde, entre
oútros, a este tipo de problemas: reivindica unhas condiciói;is de
vida ináis sas, que dependen da contaminación ambiental en xeral,
pero 'tamén do respecto dos productos naturais na producCión de
alimentos.
Convén non esquecer isto nun país. coma .º naso, cunha forte
tradición de producción de alimentos de calidade., carne, peixe,
verduras, froita, etc. Xustamente, na "crise que vén sufrjndo o
sector primario galega o respecto destas tradicións, xunto coa
modernización compatible con iso, son as bazas coas que canta
o sector. Por iso hai que aplaudi-lo desenvolvemento de iniciativas
tendentes á implantación de denominacións de orixe para a carne,
o peixe, o viña, o queixo 'e calquera outro producto susceptible
de seguir por esta ,vía da mellara da calidade.
Nestas semanas de tol~rrlia colectiv.a, provocada pala desidia
do gobem0 inglés en at~ca-lo problema ~e raíz demostrouse cómo
o vacún galega en xeral e, sobre todo, o protexido pala
denominación de orixe, experimentaba un aumento de demanda.
Por outra parte cabe yalorar moi críticamente a reacción dos·
gobernantes británico~ no momento actual. :Despois do erro inicial
xa citado (que se producía nunha época en que presionaban para
mante-la prohibición de exportacións de parco ou cabalas 'de
España, a cau~a de diversas epidemias), ágo!a reclaman o auxilio
da Europa agrícola, cando levan un decenio recibindo como
desf:onto cantidades que debían aportar á UE para tal fin.
Como reflicte ·a dito popular, coas- causas de comer non $e.
xoga. Que nos sirva isto de lección, como productores e
consumid<?res galegas, para sermos esixentes neste dominio e non \
dubidar en reclamar, onde corresponda, cando teñamos coñecemento
dalgún problema nesta materia.

,

INTERNACIONAL

O futuro
Recentemente celebrouse na cidade
italiana de Túrín . a Conferencia
Intergobemamental na que os distintos,,
presidentes dos gobern:os do~' países
membros da ,Cqmunidade Económica ·Europe~
(CEE) trataron de
reflexionar sobre
a problemática
presente · e do
futuro máis inmediato, coa que se
atoparán
este
grupo de países.

d~

Europa

quen dá emprego é .? empresario, quesempre buscará os ·menores impo~tos e
as ·rriáximas faciµda~es para o emprego
temporal e para o despido libre e gratuíto.
Algúns non teñen
nin . rubor en
recoñecelb en
público.

A Conferencia Intergobemamental fai deélaración de cara a
intenta-lo -reforzamenio dos dereitos humanos e
mellora-la súa salvagarda. Imaxinamos
·que
entre eses dereitos ·estará o «dereito
O dese!'lprego
a un traballo digno» . Consideran como
O problema do paro está a ser urlha
pri()ritario
a loita'cotitra .o desemprego e
das preocupacións ináis__ grandes dos
políticas nacionais para
,de
reforza-las
cidadans que compoñen os Estados
entre
.tódolos
· da CEE mello.rar e
membros da CEE. Esta problemática,
que afecta a millóns de cidadáns euro- _ aumenta-la eficacia na resolución desta
peos,' contras_ta coa «renda per capita» . problemáttca. Que as solucións non .
recaian unha vez máis só s~bre os
de moitos dos seus países.· A chamada
traballadores.
As propo~tas do rep~o do
«rriacroec_onomía» moitas veces ten;moi
traballo teñen o perigo de ir por este
pouco que ver coa «microeconomía»
camiño
...
coa situación de cada cidadá-n e~
concreto, sendo esta consecuencia
daquela.
«As vacas tolas» ...
I

re~dibilidade

económi-ca. Non só a carne
de vaca inglesa; senón ~oitos outros
alimentos que comemos a cotío están
contarn,inados e son daninos para a nosa
saúde: ¿Por que acorre ·isto? Porque
existe xente sen escrúpulos , que
considera_ máis importante o seus
.beneficios -económicos que a saúde da
xente. Parece que, á fin e' ó cabo, se un
enferma tamén isto pode converterse en
negocio: o médico, o farmacéutico a
ambulancia... e mesmo a funeraria\..~ o
·enterrador,. ¿Tan pouco valemos os seres
_humanos?.

'

o desemprego é un mal da economía

. capitalis~a, independenteni'ente de que no
gobemo estea un partido conservador oú
un partido social-demócrata, aínda que ·, .·
se amosen máis as contradiccións no
segundo caso. Pero as economías veñen
moi marcadas polo poder dos «grandes»
(USA, Xapón, Alemaña ... ). Son moitas
as causas dest~ problemática social e a
dificultade en resolvela é moi grande. A
mellara das condicións técnicas dos .
'traqallos volvéronse conÚa a especie
humana, a súa des'cubridorp e illventora.
A máquína é maís rápida, non protesta,
rton vai á folga e sométese,enteiramente
ós intereses do empresario, que ten como
finalidade pri~cipal a de gañar diñeiro
da maneira máis rápida-e sinxela·posible.
Falar hoxe de mentalidade social no
empresario non deixa de ' ser unha
Gontradicción. Poderemos bramar contra
o gobemo de tumo, pero en definitiva

Qesde hai .algún tempo tódolos · días
nos -medios de comunicación está
presente esté tema da prohibición do
consumo da carne de vaca do Reino
·ui:iido. Son moitos os intereses que hai
polo medio e m<;>itas as presións que
exercen os británicos, tantas veces tan
pouc~o. europeos
tan pouco solidarios
cos outros países membros-da CEE.

e

A amargura de moitos agricultores
británicos, que se ven moi prexudicados
nos seus in~ereses económi_cos, non é de
estrañar, pero este feito pon de manifesto
unha grave problemática: o.s intereses· do
·diñe.ira. están des_graciadamente por
enriba do interes~ pola saúde humana.
Moitas ve.c es, den' ro .do contexto da
problemática ecolóxica ternos ~ído: «esta
contaminación podería evitarse, pero
custa moito diñeiro». ¡Maldito diñeiro !
A _saúde non pode nunca equipararse á ·

. O caso · das chamadas «vacas tolas»
· tamén foi tratado na Conferencia
intergobernamental e os británicos
re¿laman comprensión e axuda. Hai
J?OUco os americanos enrabechábanse
porque a CEE non quería deixar importar
carne tFatada con hormonas. ¡Incii.ble!.
Son só aspecto·s dunha mesma
problemática, consecuencia dunha ·
alimentación que pretende forza-la
natureza do animal para que medre e
engorde moi rápido para así conseguir
unha rendibilidade económica inmediata
aínda que sexa á custa da saúde da~
pers.oas. A natureza do animal non
soportou tan grande desaxuste e a través
da transmisiqn dunha enfermidade
mortal ós seres que coman a súa carne
parece querer avisar e dicir: «¡basta xa! ».

Moisés Lozano Paz
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O NOSO TABOLEIRO

A Pasantía quere ser isto:
A pasantía é unha realidade ben
coñecida no mundo escolar polo seu
carácter de auxiliar, de axuda a que
unha persoa, cun esforzo suplementario,
poida segu~ uns estudios con eficacia,
por culpa de que o ensinp oficial, palas
diversas razóns que foren, non lle

directamente sen m~is limitacións que
a obediencia á voz común do pobo,
contrastada coa Biblia , e n'laila
Tradición.
Sentímonos herdeiros dun ·pasado
histórico e en comuñón coas diversas

BOlffíN ÍN{ERND PA
chega na medida das súas posibilidades.
No rural, pasantía significa o dereito
de paso a través dunha finca. Nós
reivindicámo-lo dereito á reflexión
cri tiá e así me mo o dereito a camiñar
n tutela. pola Jeira da Igrexa.

A pasantía teolóxica
and falamo dende Irimia de
cr ar unha pasantía teolóxica, non
pen amo nunha e cola de teoloxía,
que xa existen oficiais, e dan títulos.
O único título que reivindicamos é o
de sermos confesantes para «estar
sempre dispostos a responder a todo
aquel que vos pida razón da esperanza
que levades dentro» (1 Pe 3,15).
Polo tanto, non se trata de
aprendermos unha teoloxfa erudita,
escolástica, académica, senón unha
aprendizaxe vital das razóns da nosa
fe. Non intentamos tanto saber coma
camiñar; non pretendemos explicar
causa senón emprendérmo-la ruta.
Institución demótica
Polo mesmo, pensamos nunha
organización demótica, no sentido que
ten esta palabra: popular; non só
democrática que fale por medio de
repre entantes ou delegado senón un
ámbito no que cadaquén poida falar
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control mínimo por dous motivos: a)
. .por ter · un sentído de pertenza a un
grupo de traballo común aínda que
disperso, en diáspora, b) por acadar
unha ·mellor comunicación nesa
diáspora que a tantos inquieta e a ·non
pouc,os desalenta.

PASANííA íEOU5XíCA i ~ i miA

Igrexas. Mesmo membros da gran
Igrexa, da que somos un sector, nunca
unha secta. Polo tanto, declarámo-la
nosa fidelidade á Igrexa.

O obxectivo da Pasantía é o de
tecer · unha rede capilar por Galicia
para ir construíndo unha cornunidade
de reflexión sobre a fe ctistiá, dentro
da Igrexa e dende o noso pobo.

A Tradición
Organización
En efecto, interésano-la 'tradición, é
dicir, o proceso histórico do noso
Actuando con flexibilidade,
Credo para comprender cómo naceron · entendemos que a Pasantía debería .
e se desenvolveron os seus enunciados:
funcionar en tres tempos:
Pensamos que o único xeito de sermos
. 1) O peqqeno_grupo de apren~izaxe.
contemporáneos hoxe é afincar na
Grupo primario (ou grupos,_ non impor'"
tradición dos devanceiros para pescudar
ta o p.úrnero), de ámbito local, que
cómo foron eles contemporáneos da
organizaría as súas ,reunións de·estudio
súa época. Non queremos.unhá teofoxía
ó ritmo .. que os mernbros escollan.
que, como diría Ortega y Gasset, dea
2) O segundo grupo., secundario· moitas respostas a ningunha pregunta.
nó. que as relacións xa non son' de ti
Pasantía teolóxica ¿para formar
a ti, coma no primeiro'-, sería de
teólogos? A theo-logia é unha ciencia
ámbito comarcal ou urbano e os
que atinxe a dúa~ dimensións: Deus (o
representahtes, elixidos polos mernbros
theos) e maila Palabra. (o logos). De~s
dos grupos primarios, serían os que
é de todos e non admite apropiación
levasen a iniciativa de escoller
privada; a diferenciación prodúcese no
programas e ten:ias, tan;ién libros ou
logos, no discurso cultural sobre Deus.
rnateriais de tr:ahallo.
E aquí insistimos en que o noso
3) O terceiro grupo sería xeral, da '
discurso non é oficial, e unicamente
enteira
Galicía.
poderá reivindicar aquela autoridade
que vaia gañando cos seus membros.
Dinámica dos grupos
\

Pequena institución
Aíq.da sendo demótica, paree~
necesaria unha certa organización: un

O traballo de reflexión f aríase a
partir dun terna e libro que resulte de
interese, proposto 'p olo grupo de

'

Diáspora

responsables comarcais, que
tamén poderán copvidar · a
algún experto na ma~eria de
diálogo sempr~ que o
consideren oportuno.
O equipo de responsables da cidade ou comarca
ha gozar da máis ampla
liberdade sen hipotecala con
ninguén, sempre atenta á
voz que deite dos pequenos
grupos locais ou primarios.
Un pequeno boletín.
-Diáspora-, tería o cometido
de ir dando a coñecer pormenores da Pasantía e servir
para indkar ·programas e
impresió~s, así coma rit~os
de traballo. Tamén para se
rren coñe~endo os di versos
membros e tomarlle o pulso
á vida dos tres ámbitos.

Estilo
O estilo da Pasantía ha
ser dialogal, a partir do
interese vital para camiñarmos polos vieiros da fe e
da galeguidaqe. Polo tanto,
non hai autoridade doutrinal,
senón persoas que dialogan,
segundo a concepción
demótica.
Demotismo que, repetimos, rion exclúe unha organización que teña un centro
de referencia e unha comu'nidade d~ traballo con capacidade para _informar, organizar, programar, sempre
escoitando as demandas· dos
pequepos grupos.

Naceu hai dezaoito anos a Asociación Irimia coa clara
conciencia de que en Galicia hai moita xente cristiá ciscada,
en auténtica dispersión, que en grego se di diáspora. Houbo
intenc.ióri, dende un principio, de que Irimia fose unha carile
de comunicación e un ámbito no que se ·puidesen xuntar
tqdas aquelas persoas que se senten illadas.
¿Cal illamento? Parécenos que é dobre~
Por unha parte, a diáspora xudía -que é a que nos fornece
A pasantía non quere ser
.
/ •
1 •
., ,.
o nome-, expre~aba a nece'sidade de reunírense os xudeus
autocratica, sempre rennte a
emigrantes e que vivían rodeados de xente pagá, con outi;a
gran Igrexa, da que ten conrelixión
e con outros costumes. Era unlia realidade dolorosa,
ciencia de formar parte . .
pero
suavizada
porque os xudeus, sentíndose forasteiros,
Trátáse de estimula-lo
podían cultiva-la súa identidade hebrea sen perigo de perder
.apetito de coñecemento dos
raíces.
alicerces da nosa fe; é unha
· Este sería o primeiro sentido da nosa diáspora: vivimos
especie de ambulan~ia, un
nunha sociedade na que nin a fe é-evidente nin o fenómeno
tratamento ambulante para ·
íelixioso actúa premendo sobre o ambiei;ite, como sucedía
poñerse a camiñar, _deamoutrora. Hoxe non lle chamamos pagán ó mundo que nos
bular.
rodea. Utilizamos outro termo: secular. Pero non quita de
qúe os crentes ás veces nos sintamos un pouco en minoría
De momento, e mentres
,
e
mesmo en soidade.
os responsables dos grupos
Hai un segundo sentido moito máis urxente para
comarcais ou urbanos non
sentírmonos
espallados, ciscados, dispersos: é' algo interno
sexan·elixidos, un grupo da
á
nos
a
Igrexa.
Non só é a sociedade secular a que nos deixa
Coruña disponse xeneroá intemperie. Tralas ·esperanzas que sementou o concilio
samerite a da-los primeiro~
Vaticano II, Rom(! parece que recúa e sementa a leira eclesial
pasos. Quen quixer anotarse
de desencanto .
.ou recibir Información, pode
Hél.i bastantes cristiáns, e non dos menos xenerosos e
dirixirse a Sagrario Fachal
fieis, que viven unha sensación de fracaso da institución
Veiga. O seu teléfono é
-e poden tomar tres actitudes: desentendérense da fe; vivila
(981) 26 84 74. O enderezo:
por lib:r:e á marxe da Igrexa; ir• tirando con nostalxia de
Médiyo Durán, 2-4, 4° E. , mellores tempos pasa4os e . ancorando nun futuro que
15005. A Coruña.
albiscan xa no horizonte. Estes últimos qeremos ser nosoutros.
Polo demais, Irimia sabe que existe unhq segunda
Agar~amos pola túa
diáspora:
a da galeguidade. A pesar dos intentos· de regreso
opinión e pedímosche
á patria galega, sentímonos aínda fóra ~ lonxe do que nos
que nos indiques perpiden as nosas raíces culturais e a re.alidade concreta do
SO?S ou grupos ós que
noso pobo, aquel alomenos que repr~senta a xente preferida
Hes poida interesar esta
polo Evanxeo . . Por iso Irimia pretende que a fe e maila
oferta e facérense cogaleguidade camiñen xuntas.
fundadores
deste
moA palabra diásporq, nun principio, s~gnificaba algo
.
'
desto pero ambicioso
-duro, mesmo · terrible: era ser desterrado, chimpado fóra,
proxecto. A intención de
. Pero os mesmos xudeus foron suavizando o seu significado;
.Irintla é a d~ préstar
en consecuencia, a diáspora adquiriu unha gran importancia
este servicio a xente que
e unha fecunda creatividade. Na diáspora naceron moitas
cmisas, · entre elas, eri grao parte o cristianismo.
camiña polos vieiros da
O labor é difícil po~que o chamamento f aise dende dous
fe e dá galeguidade e,
ámbitos que non teñen poder, pe~o confiamos na súa moita
'sobre todo,
aquelas_
forza: unha fe profética e líb'e radora e unha recuperación
persoas que están illadas
dos valores culturais e idiomáticos de Galicia.. Velaquí por
na soidad~, polos moque lle chamamos Diáspóra ó boletín interno da Pasantía
tivos que fore"Q. É dicir,
teolóxica.

a

ciscadas pola diáspora.
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A MÁQUINA MARABILLOSA

Cine e .política
que ni·n gunha outra tiña tanta
Na última ent!ega <leste rápido
Para pecha-lo círculo, reg~ese
repaso ó cine quedaramos no . capacidade de influír sobre tanta
mos a Estados Unidos. En aparenxertte. O réxime soviético, priHollywood dos anos 30, o seu
cia, no cine amerieano de entón a
período clásico, aquel no que deu· meiro con Lenl.ri e logo con Stalin,
penas hai películas' «políticas»,
todo de si o sistema industrial
preocupouse moito de que no seu
comparables ás xa. citadas e que
aplicado á elaboración e distriámbito xurdise un cine propio, un
publici.tasen o sistema .e a nación
bución de películas
norteamericanos. Ese
foi o seu gran éxito. '
por parte de grandes
emporios coma a
Mentres a URSS ou
Paramouot, MGM,
Alemaña propuñan
Warner Bros., etc:
aque_les monumentos
Diante dos sofisti."cinematográficos a
cados, ríxidos e efimaior gloria do réxicaces mecanismos
me, Estados U nidos
que aquelas emprecontaba historias
individuais, de puro
puxeron en marcha, souberon situar
entretemento. Menunha atractiva facha. tres uris gobernos inda: o star-system; é
fluían directamente
dicir,
si tema d~
en :qué películas se_
debían facer e cómo
e tr la , á promo- .
ión d , r tr e do .._''O_a_c-o/r,-az-ado Potemkin", coa famosa secuencia da matanza na escalinata do Palacio facelas, Hollywood
e rp · que pro- de Inverno. Filme político do ruso Einseste.in.
amosábase coma o
resultado¡ dunha ,aposta só
tagonizaban a películas, com~er
cine que proxectase na pantalla os
tendo a aqueles actores en modelos
empresarial ou, en toqo · casb,
valores, as ideas ·e o pulo da nova
de beleza, sofisticación, valentía,
nación. O acoirazado Potemkin,
artística.
honradez ou perversidade, e que o
de Eisenstein, simbolizou aquela
Esas son as aparencias; a
público aceptou entusiasta. Poi tal
empresa: é un exemplo de cine
realidade é que o goberno dos
o éxito daquela fórmula que cando
revolucionario, cunha. mensaxe
Estados Unidos Joi moito máis
considerámo-lo «cine» en abstracnetamente socialista e cunha
.hábil có de calquera outro país · en
to adoitamos pensar no Hollywood
estética axeitada a tal empeño. ·
conseguir un. cine que lle servise
clásico.
Igualmente, ·na Alemaña hitlede arma política. Ese foi o seu
Pero non é . esa a úriica razón
riana o ministro Goebbels dedicou
empeño e abofé que o cotiseguiu.
que fai daquela época un momento ·grandes esforzos a que houbese un · Ocupando as pantallas do mundo
moi especial na historia do cine; se
cine p~a propaga-la ideoloxía nazi.
ent~iro con comedias, .musicais,
cadra, nin sequera é a máis
Poi unha operación tan paralela á
películas de vaqueiros ou
importante. Quero dicir que, a máis
soviética que mesmo remedaron a
melodramas, Hollywood, ~demais
de demostrar ser un poderoso
película de Eisenstein (que para o
de entreter, logrou a máis poderosa
instrumento artístico e económico,
líder alemán era un perfecto
prop~ganda coñecida dun sistema
o cine manifestouse naquela época
modelo de cine político), noutra
social e econ~mico, dun xeito de
como arma política de primeira · chamada O acoirazado Sebastopol.
vivir, dunha cultura.· De aí que
orde. ·
Leni Riefensthal, cunha serie de
tantos nos chamemos J onathan.
documenta~s, deu no branco cando
Lenin deixou <lito que el cría
se tratou de atopar ~nha estética 1
que o cine era a mái importante de
propia para aquela Alemaña.
tódala arte . Referíase, claro, a
Pepe Coira

ª
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ECONOMÍA

'¿Como ·organiza.. Io emprego?
\11~ Propostas contra o paro
No anterior número vímo-la
gravidade do paro (e_conómica, social e
familiar) e da importancia de ve-las
respostas que se pes dá dende_as disÜ:f!tas
escolas da economía:

O liberalismo

determinadas zonas, favorecepdo o seu .
empobrecemento; sen contar co problema
do empregado e da súa familia de refacela vida noutro lugar.
-por outra parte, o feito de ·abaratalos despidos ata facelos libres, traería
consigo unha maior derrota, á hora de
defende-la estabilidade dos empregados,
fronte á continua especulación que as
empresas transnacionais, fan sobre as súas

relación coas medidas liberadoras. En
-1960 o paro era do 1%-3,5% ,' en 1970
entre 3%-6%, en 1983 subiu ata o 12,4%
baixou de novo ata o 6,3 % e en 1990
estaba no 10%.

O reparto do traballo
Esta escola caracterízase por querer
Esta idea ·está baseada en que, debido
desmantela-lo control do Estado sobre o
ós cambios tecnolóxicos, podemos
mundo da economía, de modo que sexan
ptod~cir cada vez en menos tempo, e por
os axentes privados, a través do mercado,
iso soamente h.aberá postos de traballo ·
os .que decidan a organl.·
para ·todos se cada
z ación da pro d u c c-i ó n. Fy.---:--¡;--~Yir~-=-lm:-"lllllii¡¡;;;:rnr"'lii~--:.-:1:wi~~~llf1'í0"'.]lj9:;.J empregado traballa menos
Como se produce para o
horas. As novas tecnoloxías
niercado, faise para aqueles
non aforran traballo ,.
· que teñen cartos.
'As
aforran traballadores, como
medidas que se propoñen
afirma o economista
van todas encamiñadas a
italiano Giorgio Lunghini.
abarata-lo custo do fraballo
Dentro desta liña de
e do despido; están pois
pensamento existen moitas
dentro do .campo da
variacións: c;lesde os que
microeconomía
(ver
din que tamén se debería
número 477): ·
reduci-lo salario, ata os que
din , que debe quedar
-elimina-la rixidez do
mercado de traballo, que
estable. De re.ducirse
consiste en que os salarios
debería estar compensado
estean en función da
o ingreso do traballador
producti vidade de cada
cun «se.gundo cheque» que
empresa, e non en función
debería prove-lo E~tado,
da capacidade adquisitiva O paro é unha cifra para o político e unha traxedia pwa o que o sofre.
ingresando os cartos
do traballador como ata
mediante un imposto
agora. ·Esta mídese a través
especial que financie o
do IPC, que é o índice que mide os
gasto social -~orno o CSG de Francia-,
sucursais; así ternos exemplos coma o de
prezos dos productos que consumimos.
. ou ben a partir dos no vos impostas
Gillete e Santa~'a; empresas' ·chamadas
ecolóxicos -sobre o efecto ambiental da
-elimina-lo salario " mínimo, e que
de enclave que carecen de enraizamento
producción
da empresa-, ou dun IVE
este se decida no mercado pola chamada
na zo'n a n~ que traballan. Estas chegan a
eco-social
que grave os productos
lei da oferta e a demanda (ó existir máis
sufrir unha 4epend'encia crónica das
industriais
nos
que · a. automatización
xente que busca traballo . -oferta de
sucursa"is.
reduciu os seus custos de fabricación.
traballo-, ca xente que o require Voces discr~pantes
demanda de traballo-, os salatios
Pe todas maneiras mesmo entre
descenderían). Esta medida ten como
Sobre estas medidas Joam Colom
m.oitos defensores des té sistema -J.
problema que se os soldos quedan por
afirma que xamais Europa poderá
Robin, J. Albarracín, P. Montes , ... debaixo do salario mínimo posiblemente
competir cos baixos salarios e coa falta
recoñécese que o volume de postos de
non cheguen para vivir apracibléníente,
de protección social do Leste (europeo e
traballo creados non solventa o problema
e o traballador verase abrigado a buscar
asiático) e do Sur.
do paro. Sen contar con outros agravantes
outro emprego. o que arregramos por
como
o do aumento do custo laboral
Un recente illforme do CEPR (Centro
un lado, estragámolo polo outro.
·
(máis
fraballadores que fan .o mesmo
para a investigación de Política
-rebaixa-la cotizaeión á Seguridade · - Económica) afirma que ' a petición de
traballo son máis gravosos para a
Social que se paga por ·cada traballador · liberaliza-los «escleróticos» mercados
empresa) como nos lembra ·Juan
contratado. Esta medida .está na liña de
Francisco
Jimeno, profesor da
laborais europeos para crear un mercado
privatiza-las pensións (nº 470) · e o
Universidade de Alcalá de Henares.
eur9peo flexible , coma o de EEUU,
conxunto da sanidade-.
carece de fundamento: no Reino Unido
Seguiremos (e remataremos) no
reducíronse fortemente os subsidios e a
-favorece-la mobilidade xeográfica
S"eguinte número.
protección ó emprego dende 1979, e os
do traballador. Soe ser unha maneira de
Pedro F. Pedrouzo Devesa
encubrir problemas económicos en
datos de paro demos.tran que non existe
0
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RELIXIOSIDADE POPULAR

Santos e santas .¿Como recoñecelos?
Desde tempos inmemoriais
a representacion dos santos e
santas na escultura e na
categoría
pintura utiliza
abad e
unhas claves
ou símbolos
anaco.r eta
que permiten
á xente saber
a qué personaxe están representando. Esta
apóstolo
ciencia ' coñécese co nome
de icono grafía (do gr. eikonos
'imaxe' + grafe 'descrición':
descrición de como se
re pre en ta na ' arte unha
d terminada personaxe).
Dalgún xeito, ó longo da
historia os artistas coñecían
estas claves ou pedían
información ós entendidos na
materia (os teólogos) para
realiza~en as súas obras, que
hoxe se conservan nos retablos
das nosas igrexas e ermidas.
Tamén houbo artistas que
simplemente se limitaron a
copia-los modelos que facían
outros colegas máis inspirados; e tamén houbo quen
prescindiu da teoloxía para
deixarse levar polas lendas e
crenzas populares, que adoitan
ser en moitos casos as
creacións máis interesantes.
Moitos dos riosos ma10res,
RltlA -12

mesmo s.e n estudios, saben
«len> perfectamente estas

vestiduras
hábito da súa orde

túnica rudimentaria
peles de animais bravos
vestiduras esfarrapadas
burdos tecidos
nu (s6 cuberto/a polo seu
longo cabelo
túnica e palio

1maxes dos .altares das· nos as
1grexas·.

As claves para,
atributo xeral
exemplo
distinguir
bác~lo abacial;
Bieito
un has
Libro da Regr~ na m~
imax .e s
caveira na man ·
Xerome
doutras
caxata rudimentaria
Xoán Baptista
María Madalena
chámanse
atributos,
que poden
libro ou rolo na· man
ser de dous
Paulo, ~orné
Bartolomeu, etc.
tipos: os
que. f an
alusión a cargos, oficios ou
forma de santidade e que son
comúns a moitos santos e
santas (atributos xerais ), coma
tal . a palma que os már~ires
levan na man ou a mitra que
cobre a cabeza dos bispos, e,
en segundo lugar, os que
aluden a un feito e~pecífico
dese santo ou santa (atributo
persoal), como por exemplo,
as chaves que leva na man san
Pedro, por se-lo porteiro do .
par~íso.

Esta bonita imaxe que presentamos é de estilo
barroco e foi esculpida contra 1789 nun
importante obradoiro compostelán, posiblemente
o do mesmísimo escultor Xosé Gambino, o gran
artista desta segunda metade do s.éc. XVIII en
Compostela (mestre o sogro de Xosé Ferreiro);
foi unha encarga para a igrexa vimiancesca de
San XoánApóstolo de Calo, na Terra de Soneira
(A Coruña), parroquia que desgraciadamente
estivo de gran actua/idade nos medios de
comunicación, polo triste suceso da meniña
autista perdida e falecida no monte Faro de
Viimianzo.
-

Para frmonos introducindo
nesta linguaxe, irem?s desvelando <:tlgunhas destas claves,
para o ·cal nos basearemos no
cadro reproducido no Diccionario dos Nomes Galegos 1 :
(ver cadro)
1
Ferro Ruibal, Boullón, García Álvarez, Lema, Tato :
Diccionario dos Nomes Galegas; Ir Indo Edicións,
Vigo, 1994; p. 91-94.

Aproveitando que nun dos
números da revista Clodio
González Pérez falou da fosta
de santa·Lucía e fixo refe.rencia
a- moitos dos seus ditas e
r~fráns populares 7 empezaremos esta serie con esta santa.
Animámos ós lectores .ª que
nos envíen fotos ou debuxos
de santos ou santas das súas
parroquias e trataremqs de
desvela-lo significado dos seus
atributos ou clav'es iconográ- f~cas. Así é todo, gustaríanos ·
que os lectores ti vesen unha
colaboración · máis estreita
indicándon_os· qué interpreta- .
cións populares teñen nas súas
respectivas comarcas algúns
dos atributos máis significati vos do santo ou santa en

cuestión (p.:ex ..: Malpica unha
copla ·popular transforma nun
remo a palma de martirio do
santo Adrián: «San Adrián é
barqiteir9/ barqueiro é' san
Adrián;/ san
Adrián é
barqueirol que leva o remo na
man»; nouttos lugares, en vez
dun remo vmse un pico de
canteiro).

Santa Lucía, qu~ bonitos
(catro) olios tés.
_(ou: Santa Lucía ·e os seus
olios)
Recoñecémola polo seu tipo
físico (moza noviña de gran
beleza), palas súas vestiduras
(de grande elegancia e riqueza,
propias dunha patricia romana

ou dunha princesa: este tipo son
das virxes máis ilustres, coma ·
Cristina, J?ilomena, etc.); leva
sobre a cabeza unha coroa
(atributo xeral das virxys
romanas -non era princesa-) e
na man dereita unha palma
~(atributo xeral dos mártires); o
se~ atributo persoal é o prato
tos dous ollas que,leva na man
esquerda,_ que non se debe a
que lle quitaran os ollas no
martirio (como pensa moita
xente ), senón polo significado
do seu no me en latín, derivado
re lux, lucis 'luz' ·, de aí que
sexa avogada dc;i vista.
Xo.sé Mª Lema Suárez
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Algo ma1s ca farrapos
Existen revolucións pendentes e democracias non
aínda asentadas por culpa de que a inxustiza anterior
ás urnas aínda non foi corrixida. Tres casos son
obxecto hoxe da nosa atención e denuncia. Os
problemas por resolver non son simples residuos ou
Non chores por min, Arxentina
A presidenta das N ais da Pra.z a de
Maio, Hebe Bonafini, foi agredida
pola policía. O 20 de febreiro o pano
branco, sím~olo co que cobren a
cabeza, apareceu cheo de sang~e.
Pero o hispo emérito de Viedma, _o
arxentino Miguel Esteban Hesayne,
demitido en 1995 moito antes da .
idade de xubilación, parece que dá.
no cravo: «A Igrexa é o pobo de
Deu que moitas veces a xerarquía
parece que considera coma o
·onvidado incómodo».

M n eñor e tá ende acusado ¡ empr a m ma leria!- de fende-la
unidade da lgrexa: «¿Acúsanme '
d rompe-la comufión co
c lexio episcopal e de non
unifor-marme coa liña
dunha xerarquía?
A
comuñón, mesmo no
interior da xerarquía, non
é nin uniformidade nin un '
pacto de silencio entre
bispos. A comuñón está na
verdade... Polo tanto,
podo
conser-v a-la
comuñón aínda non
concordando
coa
maioría dun episcopado».
Máis de dez anos trala
de aparición da dictadura
militar, Monseñor denuncia
a situación social inxu ta. Pero sobre
todo insiste na amnesia -tras dµnha
vergoñenta amnistía- dos cri~es
realizado polo goberno militar.
Denuncia a maioría ilandeira e
lembra e a «minoría de homes coma

farrapos que colgan, senón ·cuestións centrais para
unha sociedade que non se teña que avergoñar de si
mesma. O Eterno Padre do irreverente Curros E1J1íquez
andará dicindo que «se este é o mundo que eu fixen,
que o demo m,e leve». '·

mons. Jorge N ovak, hispo da diócese
de Quilmes, que foi dos poU:c.os, na
época dos desaparecidos, que recibiu
ás Nais da Praza de Maio~ escoitándoas. Ou homes coma o crego
Carlos Mugica ou o hispo de _La
Rioja, mons . Enmrique Angelelli
(cruelmente asasin.ad os
por defenderen
os dereitos
humanos).
Homes · dos
que aínda
hoxe non se
escoita o test e m u ·ñ o
nunha

Igrexa que, vinte anos tFalas -súas
mortes non se dá pronunciado
oficialmente ó respecto».
Monseñor lembra que cando os
bispos arxentinos foron a Roma, o
Papa falou das inxustizas arxen.tinas.

Pero trala protesta do presidente
Menem, a Santa Sé édulcorou a súa
men·saxe e tratou de situala,
diplomaticamente, nun contexto non
1
ofensivo.

. ¡Ai de ti, Haití!
O país máis emp~brecido de toda a
América do Sur, que viviu .a esperanza
cando o ex-salesiano Jean-Bertrand,
Aristide foi elixido presidente polos
· votos da esperanza popular; tras dun
go~pe militar, tivo que ser r~intro- _
<lucido no país pala man poderosa e
interesa~a de Estados Unidos, que
puxo condiCións.á súa xestión polítíca,
con prohibición de se pres~ntar para
ui:i novo mandato; á parte dunha
noxenta campaña de,sctialificando a un
home non só honesto,
senón dunha gran
categoría humana · e
intelectual, con calumnias do máis repugnante. ·
Agora a ~HR (Conferencia Haitiana de
Relixiosos e Relixiosas) profetiza: «Dende
alom~nos hai dez aµos,
o pobo haitiano anda
comprometido nunha
loita para .mellara-las
condición de vida; o
soño de benestar e
democra~ia principia · a se f~cer '
cóncreto gracias á abolición- :do
exército», mercé á xestión de Tití, que
así lle chamaban a Aristide os seus miserentos segui~ores.

As ambicións de Tití non eran
excesivamente enormes: a an.sia. ben
humilde de «pasar da miseria a unha
pobreza dÍgna». ·
¿ Quen salva ó Sa_Ivad~r? .
O arcebispo de San Salvador,
segundo sucesor de san Ó~car
Romero, leva apelidos navarros:
Sáenz Lacalle, que, nacionalizado salvadoreño, foi ' hispo
<lesas Forzas Armadas que
deron morte a san Óscar, a
Ellacuría . e moitas outras
persoas; ademais é memhro do
Opus Dei, e o Vaticano situouno
aí contra vento e Il_larea para
poñelas cousas no -seu sitio.
Son moitas as correcións que
monseñor está realizando., dende
expulsar da catedral obreiros en
f~lga ata ir limpando a diócese de
todo o que foi emporcallando a
Teoloxía da .Liberación .. Un bispó
outrora moderado, que _nun principio

Iion daba comprendido a conversión
de Óscar Ro~erb, e que foi auxiliar
do defunto arcebispo Rivera Damas,

1

gran su.c esór . do mártir e inxustamente s.ucedido polÜ arcebispo
actual, quere que o cambien de_
diócese.
En efecto, monseñor Gregorio ·
· Rosa Chávez afirma: ·«A loita pola
, xustiza é un elemento esencial da

Biblia e será · sempre unha característica .da Igrexa». Certo que o Papa,
na recente visita de febreiro a
Centroamérica, acudiu á tumba
de monseñor Romero. Pero o
profesor universitario e xesuíta
Robert Drinan afirma que foi
unha visita decidida· no derradeiro momento; e o Papa, que
per.maneceu dez horas no
Salvador, non tivo tempo de
visita-la universidade UCA,
onde foran martirizados seis
x~suítas., ademais da cociñeira
e ·d~ filla, :t;nentres que o tivo
para ler un escrito que lle preparou o arcebispo _Sáenz e para se
fotografar co presidente Armando Caldeón Sol, que de xeonllos
bicou o anel papal cos beizos dun
político no poder que representa ós
que «lles . derón a amnistía ós seus
colegas · condenados, mesmo a
aqueles que mataron ós xesuítas».
Mario Cdmbeiro

CARTAS

~epe
Alcalá de Henares, 16 marzal 1996
Compañeiros de Irimia:
Cando recibímo-lo número 475 da' vosa
revista e lemo-la noticia da morte de Pepe
Manteiga pensabamos que se trataba duµ
erro. Pepe non podía marchar á beira do Pai
tan . axiña. Cando recibímo-lo número 476
non tiñamos dúbida: Pepe marchou onda o
Pai.
,Para nós, que non sabiamos nada da
enfermidade de Pepe, con quen moitos de
nós compartimos tanto,s momentos nas
Pascuas Xuvenís en Vilagarcía, podedes
supór que a nova caeu coma unha verdadeirq
bomba. Era.incrible ver a xente coma Xulio,
Manuél Angel ou Xan Carlos, rapaces ben
feitos e enteiros nas situación difíciles do
. grupb, chorar coma nunca ·alguén ~s vise. O
mesmo Chango, persoa que rara vez amosa
os . seus sentimentos, non era capaz de
pronunciar dúas palabras con claridade,
loitando contra as bágoas que botaban os
seus ollos.

Manteiga vive

O ,nome e a obra d~ Pepe non poden
quedar esqueQidos para os galegas: para os
que permanecedes en Galicia e para os que
vivimos, aínda que co corazón nela, lonxe
da nosa terriña.

Pepe Ma"teiga:
outro xeito de ser crego

lndependiente, organización xuvenil e
multinacional de Alcalá de · Henares, irnos
propor á nosa xunta directiva troca-lo nome
da nosa' organización polo de Asociación
Juvenil Pepe Manteiga ou, canto menos,
engadilo ó nome da organización. Consigamos
ou non o noso propósito, non o esqueceremos.
Comunicámosvos isto por se estimasedes
oportuno comezar algunha iniciativa similar
dende Irimia.
Na irmandade do Señor, despedímosnos
ata outra ocasión.

Os que firmámo-la presente, galegas
todos e membros da Institución · Social

Xan Xosé Alonso, Enriqueta Carballeira,
Angel Castro, Lorena Caunedo, Ismael
Dacasa, Marta Dopazos, Gabriela Martiñeiras,
Xan Xosé Martiñeiras, M~iana Martiñeiras,
Esperanza Matos, Macarena Matos, Francisco
. Xosé Moas, Xabier Moa~. Xan Moas, Xan
Salvador Narar.ixo, Mar Neila, Xulio
Pastoriza, Chango Pérez, Paz Peteiro, Xela
Piñeifo, José Cruz Rianxo, Manuel · Angel
Roade, Afonsina Rúa, Alfonso Rúa, Elvira
Rúa, Xan Carlos Troitiño, Ana María Villena.
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruíbal

O CANTAR DO IRIMEGO
l. Hai uns días .que chegou

Ditos do lume 18.
~

.

Botar lome polos olios
Se o trinca-los dentes ata case
producir lume, leva á creación do
dito Comer lome, os ollos tamén
· manifestan a ira. Por iso maior
grao de ira expr~san ditos coma
Botar lome polos olios. Tal
aquelas liñas da Tecedeira de
Bonaval de López ~erreiro: ¡Non
me repl~ques! -saíu a isto Catuxa,
poñendose acendida e botando
lume polos ollos.
Os ollos é coma se botasen
chispas, cando os acende -a ira.
Botar chispas é «estar furioso,
dando mostras de cólera e ira,
lanzar ameazas». O mesmo valor
ten Saírlle a un chispas dos olios,
como se di na Tecedeira de Bonaval
(Se ben de vez en cando botaba
cada ollada que parecía que ile
saían chispas de entre as
pálpebras) .
Tamén e di Estar botando
chispas
por · «estar
moi
incomodado, estar furioso» ou Saír
botando chispas por «marchar
· encolerizado».
Remilistra-los olios é, en
Ribeira de Piquín, «arder ou

cegarse os. ollos co brillo do sol ou
do lume, ou tamén coa ra~ia». ·

a unha igrexa parroquial
un autobús semellante ·
· · a un auto sacramental.

2. Non "era, non, este-auto,
de Calderón de la Barca:
era un autobús dun sitio
no que hai ·un crego .carca.

Eladio Rodríguez cita algtinhas
expresión con fogo (en vez de. con
3. Máis que carca, obediente
a Roma; polo que s'ei
lome) que, se .son galegas, son é un sacerdote piadoso
meno's frecuentes: Botar fogo
cliente do Opus Dei.
(«estar 1.m· irritado_ou enfurecido;
estar moi axifado ou avergóñado>~)
4; O caso é que o señor cura
suceden a outro crego
e, Botar , un fogo polos olios
que se foi a outra parroquia
( «~anifestar grande furor e ira»). e que era ¡irimego!

. Cou~a a~go distinta é Saír como
unha c~ispa-, que ten varios .
valores: un, o de «replicar rapidamente e' iradamente a· calquera
broma» e' outrd o .de ~<marchar
correndo a todo correr».

Ter mala chispa~ en cambio, -é
«ter mal xenio». ·
O concepto de golpear t~mén. se
expresa con ditos do· lume. ·¡AqD;f
vai arder Troia! é ameaza de
castigo ~m de a~vertencia do perigo
dunha gra~e liorta . .Xa expliquei a
súa orixe.

Darlle a un· co fuciño do lome .
é, segundo Carine López Tab9ada, ,.
golpealo.
,

5. O párroco novo teno
todo; todiño moi claro:
quen queira obter perdón
ten ttne pasar po~o aro.

6. SeÍ\ta .óo confesionario
disque en nome de Xesús;
mentres tanto os seus. fregueses
alugan Ún aútobús.

7. Marchan pra outr~ par~oquia
onde unha celebración
chamada comunitaria
vai celebra-lo perdón.

8. Cando chegan,. c'on sorpresa,

todo o mundo moi contento · co auto sacramental
en busca do sacramento.

9. A·cousa ten seu aquel
e tan libre·'iniciativa
quer dicir que aínda hai xente
que, peso ó crego~ está viva.

... E Irimianza .en Lugo
Que xa é a cuarta. O día 5 de maio ás 5 da tarde no Salón parroquial de San
Froilán, praza do Ferrol 14-15 baíxo.
·
O tema proposto é: Revisa-lanosa realidade hoxe.
Ás 5, presentación por Valentín Arias.
Ás 5,15: Situación económica por Pedro Pedrouzo.
1

· 11. Deixade esa teoloxía
que seica di, polo visto,
· que sodes representantes
do mesmo De~s, e de Cristo..

1

Situación Social por Bernardo García-Cendán.
Situación relixiosa por Luís Manuel.
Ás 18: Traballo en grupo; .
Á 20: Merenda e festa con Xosé Manuel Carballo.
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· 10. Vós, cregos ·intransixentes,
abride ben. as orellas:
se sodes autoritarios
reviraranse as ovellas.

12.Son.horas de que aprendamos
que non vos hai, abofé,
mediador, fóra de Cristo,
o Xesús de Nazaré.

'

-,

