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Arrimar, arr1me1me

Elefantes n·a cacharrería

Se algo demostra a vitalidade desta p~quena revista é o
número de debates que vai suscitando. Resulta gratificante para
a mesa de redacción ver como a sección de cartas e colaboracións .
espontáneas ó fío do que se di en cada número medra día1a
día.
E dentro desa función de diálogo queremos situar este
editorial, a propósito da aportación de ADcimiro L. Rivas O Trasno en Sobrado dos Monxes, nº 481 :-, que retrucaba e
clarexaba aspectos contidos no Trasno .do número anterior Congreso Pascual do Monacato Galega Consciente- no que
Daniel L. Muñoz formulaba cinco preguntas nada ~nocentes
sobre a recorrente presencia dos go9emos de_ Fraga nos
mosteiros galegos, preguntas pensadas para o traballo en
grupos dun imaxinario Congreso autocrítico de níonxes baixq .
o lema Nunca choveu que non ·escampara.
'
A preocupación de Irimia en xeral e do Trasno en particular
é compartida polo ensinante da carta: a necesidade dunha
sociedade autónoma da Igrexa e dunha Igrexa libre fronte ó
poder ou, como expresa Arximiro L.R. , servidora. En termos
máis académicos sería a necesidade de que a Igrexa renuncie
a t da tentación de volta á Cristiandade, esa situación na que
non só os individuos se consideran clistiáns senón a sociedade
enteira, as leis, as institución, os costumes e usos. Situación
na que, para pasa-lo exame de ortodoxia necesitan todos eles
o nihil obstat, es~ permi o de existencia que só pode outorgar
unha Igr xa influente, próxima ó poder ou mesmo confundida
c p der ivil que xa n n existe coma tal.
esd Irimia temo denu nciado as novas formas que están
t 1 and n GaJi ia
am río entre Igrexa e o poder fraguista.
Unha p rtada d pre idente na misa do Monte Faro, con Aznar
-daquela de lfín, hoxe quenlla-, titulada Nacional-catolicismo,
u t uno un drá tico recorte na xa minguada subvención
recibida. Na manobra de aproximación e apropiación pública
e electoral do feito cristiáll non lle preocupan ó pp as críticas
de medio laicistas e agnósticos, que fan o xogo a esa política
de · apropiación indebida, senón a denuncia desa manobra por
medios que nos confesamos crentes.
E hai un rosario de acenos que confirman que eses amoríos,
van adiante, non xa como casoiro legal nacionalc'atólico, senón
como xuntoiro de feí to sen rexistrar. .Arrimari 'arrimeime,
funme arrimando e velaí o xubileo da Xunta, os retiros
gobemamentais en Semana Santa nos mosteiros, as remarías
m Virxe do Faro, a invocación ó · apóstolo Santiago no
momento de anuncia-la súa intención de continuar como
candidato e coa axuda de Aquel, de presidente, etc ... E na
cúpula ~clesiástica, tan sensible a certos símbolos, hai unha
enorme receptividade: Non paga a pena lembrar unha vez roáis
a actitudes preelectorais dos bispos.
O de Sobrado foi unha anécdota máis. J.,onxe do · Trasno
e de Irimia poñer en dúbida que os nosos amigoas de Sobrado
teñen laro o tema. pero a cuestión segue viva, porque neste
ca tráta e de imaxe pública, de modelo de relación Igrexap der, e tódala cuestión formuladas polo trasno son as que
pode formular a xente que simplemente le o xomal, ve a
televisión e coñe e o eu párroco. E a cuestión é esa: ¿como
n n entrar no xogo?. ¿Como permanecer libres fronte .ás
amabilidade anexioni ta do poder?
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Daniel López Muñoz
Cómpre lem_brar agora:
aqueles tempos de hai dezaseis
anos, cando os xefes do Ministerio de Educación eran
apaixonados concentradores de
escolinos. Crearon aquefos
Grupos escolares nos Concellos
carretando nenos, e, mesmo,
na montaña, internándoos en
Escolas-Fogar. Decretouse a
morte das· escolas unitarias
rurais sen reparar en razón,.
especia ~nte se eran formuladas en galego, idioma que,
daquela, os super con~entra
dores ~oidaban honroso igno.rar. Deime o gustazo de relelos recortes ~e prensa de entón
e é paverísimo ver en · accion
ó superinspector Cacharro, á
inspectora de zona Mariolita, ó
delegado Asorey.
Foi unha victoria pírrica da
vila sobre a aidea, que que~aba
menos dotada, menos comunicada, máis desertizada. Concentrar era o modelno, e non
houbo maneira: cando a
pedagoxía falaba a berros de
personaliza-la educación, da
proximidade ó medio natural
do alumno, das potencialidades educativas da comunidade,... aquí desfixémonos en
nome de non se sabe que progreso das pequenas escolas
rurais. E así venceron levando
a henos da Graña de Chaodefomos á Fonsagrada, distante . .
case' trinta quilómetros p.or pistas de 1:11ontaña, ou de DonísPiomedo a San Román de
Cervantes a máis de cincuenta,

ou de Nullán ás Nogais en
todoterrenos por medio de
barracas medio nevadas a· pesar d.e protestas e peches
veciñais. A mestra Ana Vila e
a súa resistencia na Escola
Ferreiras é un fermoso s~mbolo .
daquela hora.
_ Agora, quen o diría, coa
aplicación da LOGSE e.os desprazamentos · dos alumnos· de
13 e 14 anos, os alcaldes cacharristas alporízansenos todos,
non se sabe se encirrados polo
seu líder natural, ou en espóntanea sublyvación cheglievarista ·
contra outra familia do seu
propio partido. Berrando en
· San Caetano son como elefantes na cacharrería ou cacharreiros :µa ·elefantería. Milagres
da democracia e da autonomía,
que agora piden en lingua
vernácula.. Benvidas sexan.
O problema de fondo é ~
mesmo. A LOGSE non é mala
segundo para onde. Pero está
pensada desde a cidade, desde
un espacio urbano e concentrado, para unha rede de centros
dotada de ine~ios e de alumnos
que os renolibilicen.
Como non ternos compe-.
tencia para -facer leis xerais
educativas adaptadas á nasa
realidade ternos despois que
adaptar a paus a -realidade á
lei.Disque a cóusa se amañará
agora con Cacharro ou Manolita
de Conselleiros de educación.
Experiencia nestas causas teñen
ahondo. Ou simplemente non
aplicando a LOGSE.
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BOA NOVA
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Coa nosa fala
Silvia (filia): Papá ¿por que o cura
des ta -igrexa dixq a Misa en castelán?
O da nosa' aldea sempre a di · en
galega.
Tuchb (filio}: É que . o cura desta
parroquia quérese facer moi fino. O

noso profesor de relixión, que tamén .
é un cura, tennos dito máis dunha vez
que el, desde hai tres. ou catro anos,
sempre misa en galega, e que está
facer.
moi contento de

o

Marcelo (pai): Pois será, logo, un
deses poucos que fan ex'cepción,
porque por desgracia en Galicia aínda
segu~ senda maioría o número de
curas que misan en castelán. E non
debera ser a~f, pero a&í é, e así o hai
que roer.
Avelina (nai): Vaia, haino que roer
porque axente o queremos roer, pois
non me dirás que, se a xente se
opuxese a iso, o cura ,había seguir
con esas andrómenas.
Marcelo: Ben, andróm~nas ou non,
o cef1:o é. que o que hoxe vimos tiesta
igrexa é o que se pÓdé ver na maioría
.das igrexas de Galicia: E~ estiven a
piques de me botar fóra; non sei que.
me .daba, ver que logo . tódolos .que
alí estabamos falabamos galega, e,
sen embargo; téñennos que abrigar
a face-la Misa en castelán. ¡Non hai
dereito!

Manolo Regal Ledo

A forza do amor

Silvia: Papá, ¿e por que fan iso?
¿Non son de Galicia os curas?

Domingo 6 de Pascua

.Marcelo: Xaora que. son de Galicia,
neniña; pero aíndá e cori i~o non
queren face-la Misa en galega.
Débelle.s- par~cer que o castelán é

Xn 14, 15-21 -- 12 de maio

O amor é o máis importante de
todo. É o que nos abre os
corazóns da xeñte, e tamén o
que nos introduce no corazón .
de Deus. O amor é o único que
abre camiños realmente novos
na marcha das persoas, dos
pobos e das nacións. Somos
capaces de amar, _porque Deus
nos . regala co Espírito esa
capacidade. Estamos feítos para
o amor e non para o odio, para
a comqñón e non p~ra a discriminación, para a vida e non
para a morte.

máis fino, ou é máis digno, ou é de
máis clase, ou eu que sei ...
Tucho: Xa, pero falar si que o f alan ·
máis os máis pobres, os obreiros, os
labregos.
Avelina: Pois por iso mesmp, Tucho,
por' iso mesmo. Xa que é a lingua
'Sobre todo dos máis pobres, na Igrexa
debíaselle t~r un aprecio especial,
porque a Igrexa. é sobre todo a casa
dos máis pobres.
Tucho: ¡Vaiche boa, mamá!; pero ¿ti
sábe-lo que dis? Iso é un canto.
Avelina: Pois, se a Igrexa non é iso,
deberfa selo. E en moitos sitios xa
o e~tá senda.
Toña (avoa): Xa estades, xa estades
outra.vez murmurando. ¡O demo vos
coma. se n~n habede.s ir todos para
o infemo!
Avelina: Norr murmuramos, señora,
non murmuramos. _Pensamos sobre o
que pasa, e máis nada.

*

*

*
.

Na tarefa de Xesús
Ascensión do Señor
Mt 28, 16-20 ~~ 19 de maio
Xesús tivo unha existencia bis'tórica concreta. Rematouna e
foise. Quedou connosco no
Espírito. E no Espírito aléntanos
a continua-la súa maneira de
tratar con Deus, e a súa maneira
de nos tratar entre a xente.
Xesús convídanos a colaborar
con el nesta tarefa. Cantos así
o facemos seguimos a unha
persoa histórica, Xesús; cos seus
comportamentos marcou os trazos que nos aseguran un futuro
recuperado en irmandade.
latlA -3

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

CANDO CELEBRAMOS A FESTA·
DAS NOSAS LE~RAS os Corni~ésAbertos ·

«CAMBIA A TÚA PORTA,
CAMBIA A IMAXE DO TEU
POBO» é unha ~hamada que
está a facer a «Asociación de
Veciños Virxe do Cristal» de
Vilanóva dos Infantes na comarca de Celanova nun afán por
recupera-la memoria histórica
da vila con fortes raíces
medievais. Ata están a xestionar
axudas para os cidadáns que
queren restaurar a súa casa segul}do a estética tradicional, e sobre todo están a crear unha.
sensibilidade de respecto ó patrimonio.

O «MOVEMENTO
DOS SEN TERRA»
leva dez anos loitando
· no Brasil por unha
reforma agraria progresista, ocupando .as
terras que están. abandonadas para esixír ó
Goberno a garantía de
tablecer e e traballar nelas. Na fotografía os cadaleitos
d mái de vinte labrego que foron asasinados pola Policía
Mi lit r ca~do participaban nunha manifestación cara Belén
na Amazonia para protestar polo incumprirnento da Refonna Agraria.

<
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de Faéultade (CAP) están a facer unha
campaña de promoción do noso idioma nas
tres Universidades con esta proclama: «Así
queremos ver á ·nosa lingua ... gastada polo
uso». Ó mesmo tempo a Carta Magna. das .
.
Universidades· xa pode lerse en galega e noutros trinta e tres
idiomas do mundo. Os actos .adicados a Xesú.s Ferro Couselo
contarán cun Congreso en Our~nse sobre a súa obra os días
vintedous ó vintecinco, mais será na súa Valgá natal onde na
xomada do dezasete se xunta,rán moitos veciños, entre eles .
varios cregos, que o coñeceron e quixeron. Na fotografía a
súa viúva Mª Teresa Delgado e o seu írmán Manuel.

A ESO segue a.mobilizar ¡.-:----¡-~;dl1'!l~gm
moitas aldeas ~ vilas da
nosa xeo'grafía que non R~I!:-~
queFen que os seus fillos
abandonen os centros de
primária dous anos antes
de ~ ó · Instituto, para
face-lo Ensino Secundario Obrigatorio, moitas veces, en centros semellantes ~s
deles, porque iso é o problema: eses colexios tampouco
están dotados de m~dios para esta formación, faltan
profesores especializados, talleres, laboratorios, 'etc. E para
remata-lo déspropósito, a'Xun~a está a reduci-lo orzamen(o
adicado ó ensino público.

Com-µnicámoslle .que ·por razóns · alleas á
nosa vontade queda prorrogado en. 15 días
o prazo para ingresar na Caixa Postal a
cota de subscrició.n do ano 96~
1

•

1

•

As poderosas razóns son 340 subscritores ,
despistado~ que poderán face--lo ingreso na
conta 1302~6000-83.-0017905488, antes do
día 20 inaio, no que aínda· a vell& queima
o tallo.

Plan de Desenvolvemento Comarcal

BOLETfN Nº O ABRIL, 1996

RUTAS SENDEIRISTAS DE BAIXA DIFICULTADE
«COMARCAS DE GALICIA» é un boletín que acaba de
son as que están a organizar Biotopo e · os CPN, pór
tirar á rúa a Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal,
· exemplo, os domingos dezanove e vjnteseis d(fste mes á
no número cero fan unha análise polo miúdo das actividades
·Cova da Serpe e á Terra Cha respec'tivamente, e xa no mes
que están a desenvolve-las vinte fundacións que foron xurdindo
de xuño, polos Camiños de Santiago e outros «camiños»
ó longo de Galicia: proxectos, e algúns xa realidades, que
como o de San Andrés de Teixido. Son «rutas verdes>>- nas
tratan de .crear traballo desde o turismo rural, artesanía, sector
que poden participar todos e sempre acompañados por · forestal, recuperación de patrimonio artístico ÓU ecolóxico,
especialistas en observación e estudio da natureza. Para . etc. Estes axentes están a espe(tar no entorno máis inmediato
'.información e pre-inscrición: 989534513 e 981-614131.
novas fontes de economía e mesmo comprometendo a colecTamén ·colaboran con outros colectivos para organizar
tivos de veciños no ~eu desenvolvemento; a socieda'de esixe
turismo rural ou así. Na ilustración unha portada da revista
que esta política comarcal vaia acompañada ·dunha· información transparente das diferentes Fundacións comarcais.
de Biotopo: «Ambiente».
O CÓMIC acaba_de cumpri-los
seus primeiros cen anos, pero en
Galicia nori conta con.Jectores· e
editores ahondo, aínda que galegos
son algúns dos mellares creadores deste xénero como Miguelanxo
Prado ou Xaquín Marín. Neste
mes, de festa das nosas letras, loamo-lo compromiso dalgunha
e~itorial ou colectivo a prol da
historieta comó é a publicación «Sapoconcho» do Museo
do Humor de Fene. A familia·do guionista Antonio Blanco
que estaba a traballar no programa Xabarín Club e que
acaba de finar moi novo, agasallou ó Concello da Coruña
coa ampla ~olección de «tebeos» que aquel estivera a xuntar
e que constitúe a primeira coriúcteca de Galicia

«INTERACTUANDO NO TEMPO
LIBRE: I XORNADAS DE ·ACTUALIZACIÓN DE COÑECEMENTO E
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS con incidencia en «Campos de ~Qlf~lt'
Traballo», «Aniniación», «Natureza», ·
~
«Aire libre e campamentos creativos», ~ ....~
«deseño de programas e desenvolvemento de actividades»
que organiza· a. .Dirección Xeral da Xuventude para o
derradeiro fin de semana deste mes. Xa pensando no verán
«Pasatempos S. Coop» e o Concello ,de Covelo organizan
cámpamentos baseados na Animación Persoal mediante os
xogos, educación meqio-ambiental, actividades, etc. Tamén,
no Concello de ·N arón, xa está aberta a inscrición para
aqueles .mozos e mozas, que queiran participar no Campo
re Traballo Sedes 96 no mes de xullo.
VINTEANOS de desfeita económica está a afundir unha das
empresas máis importantes de
\;igo: «Álvarez» que ata que o
colleu o INI manexaba o sesenta por cento do mercado da
louza, a porcelana Santa Clara,
dando traballo a preto de tres
mil obreiros dos que intentan
sobrevivir pouco máis de mil;
foron aniquilando cen traballos
cada ano. Os obreiros seguen a
proclama-la necesidade de tomar solucións para salva-la
empresa.
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OPINIÓN

Unha excursión a
Covadonga
Francisco Lorenza Mariño
Sempre me agradou face r vi sitas a
Covadonga.
A queles montes, aquel verdor... tanto en días
de sol pleno coma de néboa espesa (jicheira
como dicimos en Aguiño, cóma se fose unha
rede de mallas mínimas), a paisaxe de Covadonga
enfróntanos con nós mesmos; e produce unha
emoción moi ser~na e garimosa.
Chegamos alí no autobús un, sábado ó serán.
Despois de pasear, ollar, mercar recordos, estampas e figuriñas da Santa, propúxenlles ós amigos
e amigas de Aguiño, celebra-la eucaristía para
térmo-lo domingo libre, e podermos visitar
outras vilas no camíño de Cantabria.
Non podo dicir se tódolos da ex~ursión
viñeron á Eucaristía (supoño que .non), pero ·si,
a maioría.
Pedín o lóxico penhlso para a celebración,
que e nos outorgou moi doadamente, e, nunha
da capela da basílica, reunímonos.
Por upo t que ~ misa se celebrou en
galeg , e grupo ía medrando cada vez máis.
r mal da celebración había ali máis de cen
fiejs.
O máis curioso desta lembranza foi que,
cando me dirixía á sancristía para despoxarme
das roupa litúrxicas, acercóuseme unha familia
madrileña, moi emocionada ela, e o paterfamilias
dfxome: "Gracias, padre, ya hacía mucho tiempo.
que no oía misa en Latín".
Por suposto, no resto da excursión e no
autocar, algúns chistes .fixemos a conta dos
"latinos" de La Cibeles.

POLÍTICA

•
O 2 de ma10
instituPoucos acontecementos da
cionais .
historia de España están tan
Iso si, .a
presentes na memoria do pobo
súa perscoma os sucedidos o 2 de maio
picacia
de 1808, cando o alcade de
Por Tintxu
chegaba
Móstoles, Andrés Torrejón, d~u
a ver que á cesión do 30% do
a coñe~er unha emotiv<¡I- proclaIRPF
ás comunidades autónoma que foi se.guida de contado
dun levantamento ·pqpular con- · mas era moi positiva para Galicia
(ó contrario do que pasaba coa·
tra os invasoresJranceses, heroes
do 15%), mentres expresaba a
.tan populares como Daoiz e
Velarde. Esta celebración, vivida , súa firme esperanza de acadar
para tal fin unhas compensacións
agora como festa da Comunidade
das que non citou nin a primeira
Autónoma de Madrid, vai que(porque son aínda' cuestión a
dar en Galicia amplamente sunegociar, como recoñeceu).
perada polo recordo da procla.ma de Manuel Fraga.
·
Desde logo os pactos de
gobetno reforzan as autonomías,
O presidente da Xunta, sumacon novas competencias en múlmente discreto nos dous meses
tiples materias: portos, costas,
que seguiron ás elección xerais,
solo, UE, gobernadores .. . Pero o
fixo o dous de maio unha auténtica proclama: de saúdo á ·nova que esta nunha perfecta nebulosa
España que el ve, nac;er do pacto é conío se van acada-los recursos
de gobemo, de adhesión ó pacto suplementarios precisos. A cesióIJ. dunha proporción uni,forme
de centro-:dereita (entre PP, CiU,
PNV e CC),de superación de dtin imposto coma a renda aportódolos males políticos (que de- . ·-tará -ninguén o dubida-, fondos
~áis importantes · ás comunidafinía como encarnados polo
des por riba da media na súa
gobemo . socialista: · corrupción,
· aportación a. este · ~posto. Se
sectari~mo, etc.)
adeniais as comunidades teñen
. Manuel Fraga fixo esta procapacidade
de aumentar ou res.:
clama <liante dos medios informativos, ó remate dun Consello tar en certa medida tal imposto,
terán máis capacidade de
da Xunta. Tivo bo coidado de
manobra.
precisar que falaba en castelán,
para facilita-lo traballo dos
xomalistas (¿dos medios ós que
se invita e se premia por ·
contribuír á normalízación do
~alego?) e que logo respondería
a cadaqµén na lingua que fixese
a pregunta.
.. Pero en todo o seu discurso
non houbo alusións a Galicia,
máis ca na medida en que os
grandes adiantos que intuía no
pacto de goberno recollían
propostas súas e da Xunta de
Galicia (sic) en canto á administración única e outras reformas
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Por iso non. se entende a
euforia de Manuel Fraga: no
mellor dos casos .Galicia non
recibe ningunha melloría económica, mentres outras aportacións
.
.
postenores non venan compensar tal desequilibrio. Pero o presidente da Xunta ten unha fo
cega na eficacia do gobemo que
encabeza o seu partido. Por iso
el se ofrece a seguir en Galicia
coma xestor asociado, para que
poidamos aproveitar mellor a
oportunidade. Cues,tión de fe e
de esperanza.
\

'
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INTERNACIONAL

·A fame e os -dereitos humanos
Na actualic;lade asistimos ·a vellos
conflictos e tamén ó nacemento de
novas situacións de guerras e das
conseguintes miserias. Palestina, Lí._bano, Chechenia, ~iberia ... son algúns ·
destes focos de _violación dos dereitos
. q.i.áis elementais das -persoas. O problema da fame é propio, especialmen- .
te, destas situacións, pero tamén aparece mesmó nos países ricos e c;lemocráticos.

A fame, un problema persistente

ticos, sempre _máis preocupados pola mas, entenden que o seu alcance non
é universal, que se circunscribe ó seu
<~macroeconomía» que pola economía
concreta de moitos cidadáns necesita- , propio territorio xeográfico, debemos
def~nde-la existencia duns dereitos
dos .
socioeconómicos univers~is e que ·consecuentemente os Estados ricos teñen
Os dereitos humanos ...
a obriga moral de intervir contra a
A fame consti~úe unha clara viola- fame, . especialmente no chamado
ción dos .dereitos humanos. O dereito Terceiro Mundo.
humano ó aliinento aparece recollido
Parece claro que as estructurás ecó- ·
en diferentes instrumentos xuíidicos nómicas mundiais contribúen significatiin~emacionais, tales como O Pacto
vamente á faine no mundo. A desigualInternacional de Dereitos Económicos, dade na riqueza Norte-Sur é en grande
Sociais ~ Culturais de 1966 e. princi. medida consecuencia dunha

A fame segue a ser unha
das expresións máis sangrantes da desigualdáde Narte.Sur, ~sí coma un desafío
moral e· político para as
relacións intemacionais e
para o modelo dé desenvolvemento actual, promovid9 e amparado polos países máis ricos do mundo.
. Moitos estudiosos do tema
crían que ~- fame viña moü v ada pola falla de
subministras alimenticios,
orixinada por factores
naturais (secas ... ) e pola
-superpoboación; pero diversos economistas sosteñen que
as sitoacións colectivas de
fame se deben máis a unha
falta de titularidades ou recursos para palmente ' na Declaración Universal
acceder ós subininistros por parte dos dos Dereitos Humanos 'de. 1948. A
sectores máis marxinados da sociedade. p~sar de non existir concreción_s a este
Por tanto a fame parece ser sobre todo dereito é · evidente que o dereito ·ó
unha consecuencia da pobreza, deri- alimento conleva a obriga dos gobeJilOS
·vada de estructuras económicas e ·po- . a procurar 'progrésiv.amente unha alimentación adecuada para todos.
líticas inxustas o'u ~.nadecuadas.
1

Cabe preguntarse se existe unha
Xa hai bastantes voces que falan da
«crise d~ Estado de benestar», o que obriga legal, ou cando menos moral,
· · naturalmente terá ·consecuencias aínda de acabar coa f ame~ ou se basta con
máis negativas para os colectivos· afrontala mediante a caridade volunsociais de dese~pregados e de taria. Cremos que se trata dun problemarxinados. No, noso país asistir~mos -ma de xustíza social e non simplemenaxiña a mostras deste egoísmo que te de caridade. Se ben é certo que os
envolv~ os nosos repre~entantes 'polí- ·Estados, cando se fala destes proble-

'

usurpación ilexítima de recursos, por parte de Occidente
durante as distintas colonizacións, así coma da dependencia e explotación mantidas
con posterioridade. Por tanto
existe a obriga moral de
. garanti-la supervivencia física das persoas necesitadas,
así coma un mínimo ·de
benestar para que esas persoas
teñan a capacidade suficiente
para poder actuar socialmente
como seres racionais e libres.
Podemos concluír ·que enfoca-la fame desde o punto de
vista dos dereitos humanos
apórtanos varias vantaxes.
Sobre to~·o fai que as
intervencións contra a fame se sitúen no camp~ . da xustiza esixible, en lugar
de ubicalas no campo · da caridade
voluntaria e ás veces mesmo arbitraria.
Desta obriga· moral e incluso legal dos
Estados e, en xeral, da Comunidade
'internacional, derivase que a satisfacción do dereito ó .alimento require
)
acometer transformacións estructurais
precisas para elimina-las causas da fame.
Situámonos, en definitiva, no campo
dunha necesaria e desexable xustiza e
solidariedade internacional.
Moisés Lozano Paz.
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ENTREVISTA

O .corazón da 1

María del RosariQ ( Chayito, como lle chaman os amigos)
e Mario son dous chiapanecos que estiveron de visita por
Galicia. Como eles mesmos din, viñeron comparti-la súa
experiencia de fe e tamén para que saibamos dos probl6mas
cos que teñen que vivir tódolos días. o~ dous traballan
na mesma diócese do hispo de Samuel Ruiz (San Cristóbal

de las Casas), e a través da súa .conversa descubrimos unha
igrexa diferente. Se ben envexan o pode~ · disfr~tar de
dereitos tan elementais cotno os de sanidade ou educación,
tamén se amosan críticos coa nosa sociedade, e dinnos,
con timidez, que observan unha falta de democracia n0:_
nosa igrexa.

\

¿Que pretenden con esta viaxe a
Galicia?
Chayito: Son misioneira segrar,
traballo na diócese de San Critóbal de
las Casas e estamos aquí para compartila nasa experiencia de fe, de :vida e
tamén os problemas que viviinos en
Chiapas.

¿E Mario?
Son catequista e adícome ó traballo
do campo. O meu labor de catequista
f ágoo en coordinación coa diócese e
consi te en fortalece-la
comunidade, que para nós é
mái imp01.:tante.

O goberno de México
¿O cambio de presidente do
goberno en México trouxo
algo positivo para Chiapas?
Chayito: Non houbo cambio ningún se non é para peor, porque
o presidente Zedillo mandóuno-la represión. Ademais coa devaluación da
moeda subiron os prezos dos productos de primeira necesidade. Para o que
se esixe nun Esta~o coma Chiapas a xustiza, a paz, a igualdade-, o novo
gobemo non axudou para nada. Trátase
dunha continuación, cos mesmos
sempre no poder, e que non favorecen
nada a situación de pobreza ·que vive
o noso país.

¿Por que o· goberno se empeña na
represión e non atende ós máis
desfavorecidos?
Chayito: Porque non lle convén.
De de hai moitos anos mantén unha
repre ión brutal contra os pobos
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indíxenas, contra os campesiños e está
defendendo un poder que ten c~ntro
lado dende tódolos medios: os grandes
propietarios, os grandes gandeiros ...

·escrav9s dos terrat~nentes. Non había
quen nos valese nin quen falase por
nós. Había secuestros, os traballadores
morrfan. dentro da~ fincas ...

¿Tanta influencia teñen estas elites?

¿E como. se decatou don Samuel '
desta situación?

Mario: Si. Os grandes capitalistas
Chayito: . Cando don Samuel lles
son os que manexan ecónomía do
país e os que sosteñen o gobemo. -preguntou como fixeran para vir a
.Entón ó gobemo non lle convén perder . recibilo e -agasallalo con todas estas
este apoio. Ademais eses capitalistas causas dixéronlle «Ah, tatik Samuel,
están en relación con xente poderosa dende que o.patrón no$ dixo que viña,
hai dous meses que estamos traballando
doutros países, coma EE.UU.
para isto. O café que vas tomar e os
regalos que' che . vru da-lo
patrón xa nolos quitou a -nós
do noso traballo». E así se.
foi .decatando das martes, da .
violación dos dereítos, da
pobreza que alí había.

a

Unha lgrexa dende a cultura propia
Precisam~nte .

os Estados. Unidos
.conce~eron hai pouco un gran crédito a México.
Mario: Si, pero Zedilla non Q
investiu no benestar da sociedade,
senón en comprar máis am:;iamento, en
comprar tanquetas, en enche-los petos
dos de sempre, e así soster ,esa pirámide.

A chegada de don Samuel
Dise que os chiapanecos «converteron» a don· Sámuel Ruíz ...
Chayito: Si, pero tamén se deixou
«converter» . Cando chegou, aló polo
ano 60, en Chiapas aínda se vivía peor
ca agora. El atqpou unha diócese chea
de marxinación, os indíxenas eran

¿Como afrontou estes problemas?
Chay ito: Dix.o . que alí a
evanxelización tiña que ser doutra
forma. Non se podía rezar soamente,
había que loitar pola dignida:de das
persoas e defendelas. Por iso di don
Samuel que a -el o evanxelizou o pobo.
Pero el tamén respectou a nosa cultun~, a nosa lingua. ~unca nos dixo
que os nasos idiomas eran malos, que
non servían, senón tgdo o contrario.
Asf que somos unha igrexa do -pobo,
unha igrexa autóctona.

Trátase, xa que'togo, de facer igrexa ..
dende a propia cultura.
· Chayito: Si. Ademais don Samuel
pediu ós axentes de pastoral que se
distribufsen polas comumdades máis

,,

[grexa e ·o pobo.
O Exército Zapatista
· marxinadas onde non había presencia de sacerdotes. , A palabra de· Deus
¿O problema «;le Chiapas coñécese
.traduciuse ós ,catto idiomas qu~ ternos
máis gracias o ~.Z.L.N. (Exercito
na diócese de· San Crist6bal: tzeltal,
Zapa,tista de Liberación Nacional)?
· tojolabal, ·tzotzil e chol. O propio don
Chayito: Non é só o E.Z.LN., é
. SaJ4J.uel aprendeu estas linguas, porque
así podíase identificar mellar
---connosco e nós con el. Todo iso
fixo de don Samuel o gran -home
que é agora.

E agora seica están co_nvertendo
ó hispo coadxuntor.
Chayito: Ahorita estamos niso.
As comunidades déronlle unha
boa benvida a don Raúl, dixéroolle
que alí fan falta . traballadores,
\pero tamén lle deron a benvida a
un lugar de su~rimento. «Este é un .
lugar para aprender, ti tes que
deixarte ensinar e achégarte a
n'ÓS».

todo un movemento de resistencia
civil, de mil~s· de p.ersoas que están
sen traballo, grupos de . estudiantes
quen no11 poden ir á universidade por

C hay ito: Claro que si.
TM~oo

n~~

&

Mario: Non se distingue, porque
é o. pobo no seu conxunto o que está
detrás tanfo do~ ·zapatistas coma das·
demais organizacións. Hai máis
de corenta anos que diversas
organización~ veñen reclamando
atención para riós. Todo forma
parte dun movemento para facer
oí-la voz do indíxena. O E.Z.L.N
declara a guerra ó _gobemo para
que ~scoite ó pobo marxinado.

¿Que ·organizacións son

1

¿E cando don .Samuel desapareza,
haberá xente dabondo para continua-lo seu lábor?·

¿Entón cómpre distinguir entre o
, E.Z.L.N. e o movemento civil?

e~as?

Mario: S.on grandes movementos populares. Por exemplo
agora estanse realizando foros
nacionais de delegados infíxenas
. e campesiños. Non se trata só de
etnias, porque no país,hai moitas, .
senón de toda a xente qu~ está nas
mesmas condicións e que ven que
· o país se atopa baixo este sistema
neoliberal que provoca cada vez máis
marxinación. De aqu~ sairán as propostas qué o pobo.ten para a~togo-

~~mal~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~=~, ~mar~ooci~~~oo ,~~

que traballamos na diócese .
somos esta igrexa que tomou
opción polos pobres: Xa en
Chiapas se vén falando disto
dende hai catro anos. No 9293 ·empezou a haber presións ·
d~ xente rica para que trasladasen a don SamueJ, porque
lles molesta a eyanxelización.
· .. qu~ vai en favor de todos.
Pensan . que guitando a don
Samuel a xente non terá queh
os ·defenda. Pero o que dicimos
nas comunidades é que xa nori
somos uns ne~os. Xa medramos, a
~ medrar. Así
necesidade
obríganos
.
.
que ~on don Samuel ou sen e~, , ou
aínda que .veña un hispo riovo que non
estea de acordo co noso· traballo . non
.ternos por que botamos para atrás. ·
.

(

nómico e social. Pero tamén
se tratará de ver como o goberno poida resolver estes problemas, non pala vía das armas,
senón pala vía pacífica. ·

O pobo parece estar moi
unido, porque o ·ve~án pasado o E.Z.L.N. convocou un
referendo no que particip~
ron, malia os riscos, máis de
1.300.000 persoas.
falta de recursos, more4s de persoas
que non teñen .con que·gaña-lo pan de
cada día... Toda esta xente que_busca
un ~ambio na sociedade foi a que deu
a coñecer ó mundo os nasos problemas .. Somos todos. os que. mantémola loita· por cambialo sistema.

Mario:· Si, ademais con esta consulta viuse que a miaría apoia este
movemento, e que as demandas de
xustiza, de paz, de democracia, de
vivenda, de escalas, non afectan só a
Chiapas, senón a todo o país .
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Chayito: En outubro ·tamén houbo
votacións en Chiapas, organizadas polo
goberno do P.R.1.(Partido Revolucionario Institucional), con fraudes es- .
candalosas: violación de votos,
tiráronos ó lixo ... En canto empeza o
recento aí se perde todo o que vaia
en favor dun cambio.

¿Hai algún partido que se preocupe
'
polos indíxenas?
Chayito: O P.R.D. de Cuautemoc
Cárdenas, que foi o que gañou en
Chiapas, é o que roáis en conta ten ós
indíxenas. Pero aínda . que só voten
catro gatos polo PRI van se-los que
gañen. Moitas veces os votos están
De .evanxelizados a evanxelizadores.
comprado , ó mellor unha persoa vota
tres veces, danlles diñeiro para votar
A estadía en Galicia
polo PRI, carrétanos en coche para
¿Dende que están en Galicia
votar, ofrecen estufas e outras cousas ·
d~catáronse de que hai algunha outra
que a xente necesita. E ó que acaban
lingua á parte do español?
le cións xa se esquecen dos
Chayito: Claro ·qµe si. Desde que
indíx na . E í levan 70 anos no
entramos empezamos a oír o son dun
p d r.

idioma que nos chamaba moito. A
min soábame moito ó portugués.
Preguntámoslle ó señor Aneiros, que
foi con quen. viñemos, e xa el nos
explicou que aquí falan galego. E
deuníe moito gusto oír fala-lo seu.
idioma, porque o i~oma ó o que
identifica a nosa cultura, e é o· co que
ternos roáis facilidade para unirnos e
para entendemos mellor.

Ademais da lingua ¿que impresión
ievan de Galicia?
1

. Chayito: Poi unha sm:presa moi
grande para nós. Hai unha diferencia
mqi grande coa vida de Chiapas. Non
podemos comprender todo o ben que
teñen aquí: as escolas, atención médica, os grandes edificios ... Nós non '.
tero.os nin tan sequera unhq das cousas
que vimos aquí. ,
Sara Pf!-z Quiñones
Luís Gómf!z Aldegunde.

..:..~-::~--: :· :
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ECONOMÍA
1

¿Como ·organiza-lo emprego?
Ili. O reparto ~a renda
Nos dous números pasados Jixemos uns
comentarios sobre o mercado lab_oral, -vímo-la gravidade do paro, e falamos de dúas
posturas diferentes de atacalo: a liberal e a do
reparto do traballo. Neste ultimo capítulo
daremos un paso cualitativo para tei;itar de
pór remedio·non só ó problema do paro senón
tamén ó da pobreza.

Eficacia económica-reparto da riqueza
Se nos fixamos na gran maioría das críticas vertidas en contra das medidas liberais,
tiñan como fundámento non tanto a súa posi. ble eficacia económica, coma o seu influxo
negativo sobre os salarios, e por tanto sobre a
capacidade adquisitiva do empregado. Así
ternos identificados dous problemas totalmente distintos:
-a eficacia productiva.
-a remuneración salarial básica para
levar unha vida digna.
Cada un segue unha lóxica económica ·
diferente, mais sería un erro Inmenso facer
depender o un do outro porque xamais
terían un equilibrio · óptimo, e sobre todo
cunha certa ~stabilidade. A solución roáis
. satisfactoria que se lle vén dando ata agora
a esta dualidade é a de Renda Básica (RB).
¿.Que é a renda básica?
Para definila e comentala centraré-monos íntegramente nun estudio de José Iglesias Fernández. A RB é un sistema .de
redistribución social da renda, polo cql se
proporciona a cada persoa, polo dereito de ·
cidadanía, unha renda que lle permita cubrilas súas necesidades básicas. Non se trata de
ningunha esmola, senón dun dereito de todos,
calquera que se,xa a súa posición económica.
Existen dous fundamentos que inspiran a
creación desta medida: ·
-como contrapartida ó que .perde unha
persoa a partir da apropiación privada dos
recursos naturais, entendendo que non. é xusto
que a xente se apropie deles polo simple feito
de ter cartos, cando estes pertenéen a todo o
mundo: ¿de quen son os ríos, as terras, os
mares, ..-.?
.. -como principio igualitario: «de cadaquén
segund.o as súas -capacidades, a cadaquén s~
~ndo as súas necesidades>>'.
Algunhas das vantaxes
A Renda Básica fixarase en función do
producto social, aquel que produce unha
sociedade. Desaparecen así moitos dos inconvenientes que afec~an á eficacia productiva:

os asociados á capacidade adquisitiva do .
empre-gado; e contribúen a un equilibrio de
forzas entre patrón e empregado, non estando .
· este último tendo a imperiosa hecesidade de
trahallar para sobrevivir.
Calquera que realizase Ún traballo por
peqUeno e mal pagado que fose, dispoñería
dun ingreso neto adicional, ó. acudir ó mercado laboral, libre agora da súa maior rixidez: a
probreza. Unha rede de seguridade mínima
pode facilitar grandemente unha aceptación
social da mobilidade e flexibilidade' laboral, ó
non ser xa escravos dela. Reduciría tamén o
· custo laboral do empresario, vencellando má.iso traballo á _productividade, co estímulo que
supón para o traballador, agora xa sen o .risco
' de perder unha capacidade adquisitiva mínima para vivir dignamente.

-o avance tecnolóxico demostra que son
necesarios cada vez menos traballadores para
realiza-los .rp.esmos traballos, así que non sería moi traumático para a economía dun país
que un cetto grupo de xente quedas~ fóra do
mercado de traballo.
"2ª. En relación ós .traballos máis desagradables, a posibilidade de conseguir quen os
fixese sería simplemente subírlle-lo pago para
incentivalo, tendo en conta ademais que entre
o gran número de parados que existe hoxe en
día habería moitos dispostos a traballar.

Facer posible un reto
Do mesmo xeito que hai cen. anos
afimarían a maioría que logros comb os da
sanidade e o ensino gratuítos eran imposibles,
hoxe existe a mesma incredulidade sobre a
RB. Por tal motÍvo cómpre dar unhas liñas
· de actuacíón sobre cómo levar a cabo a súa
fin~ciacióil, tendo en conta que a súa posta
en marcha deberá realizarse en prazos, que
progresivamente irán cubrindo a tódalas ,
capas da poboación:
-recollendo un tanto por cen do incremento do PIB .
-creando un imposto sobre a
productividade, para que do seu rendemento
se beneficie toda a cidadanía, non só
empresario. Evitando así a discriminación
que supón que exista un imposto ó
A progresiva mecanizacton do trabal/o obríganos a empregado (cotización á SS), e non un á
procurar novas so/ucións ó _problema do paro.
maquinaria.
-creando un imposto sobre as ganancias
financeiras improductivas das grandes fortuLibrámonos ademais . da estigmatización
social que ten hoxe en día calquera subsidio. 1 rias como apu~tan economistas como H. Kalt,
J. Delors ou M. Etxezarreta.
Xunto a isto, engadir que a mellor maneira
' -cos~ novos impostas ecolóxicos en relade pór en práctica medidas .flexibilizadoras
ción a d01:JS principios: o do impacto ecolóxico
dos contratos de traballo, e mesmo de levar a
e o da apropiación privada de recursos do que
cabo un bo reparto. de traballo, pasan por qn
f~amos 6 principio desta parte.
xusto reparto da renda que elimine os efectos
negativos que estas medidas terían tanto sobre
o salario do empregado como sobre o custo
Conclusión
laboral.
A RB, a pesar dos problemas que poida
arrastrar tanto de concreción como de finanAlgunhas das críticas .
ciacióll', está de~tro dunha liña necesaria de
percorrer que ataque dun xeito eficaz tanto o
lª. Desincentiva á X.ente a traballar, pero:
problema da probeza, coma o da eficacia
-a RB permite cubrir uns niveis de consu-'.
productiva e o mercado laboral. Tendo en
mo moi reducidos, mesmo na actualidade exisconta que os seus resultados discorren no
te moita xente que está disposta a sacrificar
camiño de facernos a tódolos membros dunha
unha parte do seu tempo libre para así poder
sociedade máis libres e iguais.
gozar dun consumo máis elevado:

o

-ademais de que, no caso de darse ese
desincentivo,' afectaría ó producto social e
este faría reduci-la RB. Forzaríase así a buscar
traballo.

Pedró F. Pedrouzo Devesa
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ICONOGRAFÍA DOS SANTOS

San Sidre, patrón · dos labregos
Santos e santas ¿Como recoñecelos? (3) .
vestiduras

atributo xeral

exemplo

doutor da lgrexa

libro pechado ou aberto
na man

Sto. Agostiño

doutor insigne da
lgrexa

·1!1-aqueta de igrexa na
man

Sto. Agostiño
Sto. Tomé de Aquino

caveira na man
caxata rudimentaria

San Xoán Baptista "
Sto. Onofre
Sta. María. Magdalena

escritor relixioso
insigne

libro aberto cara ó
espectador

Sarí Gregario ·

evanxelista

libro clos evanxe9s
aberto na man

San Marcos, san Lucas,
san Xoán, san Mateo

categoría

ermitán

peles de animais, túnica rudimentarias, vestiduras esfarrapadas,
nu (só cuberto co propio c~belo) .

Continuamos con máis clave iconográficas de santos e
, anta , de carácter xeral (véxase
Di cionario dos Nomes
Gal go 1992: p. 91-94):

San Sidre, patrón dos
labregos: ¡vaia roupa de
traballo, meu rei!

labranza (un sacho, unha pá que ás veces máis ben semella
unha lanza ... -, etc.). Ós seus
pés, en miniatura, unha xunta
de bois tirando do arado (o seu
atributo persoal, en base á lenda
que é;lfirmaba que ·un anxo facía
o seu labor agrícola mentre~ el
estaba a rezar).

Cómpre salientar que, en
O culto a san Sidre (ou Sidro, contrapartida á indumentaria de
Isidro) como patrón dos terras · castelás do santo~ ~n
labregos foi promocionado des- ' Galicia os artist~s reproducen
de arriba, polo propio rei Car- un xugo que responde ás caraclos III durante a segunda terísticas dos galeg.os, especial-.
metado do séc. XVIII, por se-lo mente o xugo de ·cangas, caracpatrón de Madrid, a capital ·de terístico da zona norocciqental
España.
galega (o que apoia o pescozo
Viste o traxe tradicional dos do boi ou vaca sen suxeición
'
labregos casteláns, con chaque- . ningunha). Como se ve, ás veta e calzón curto, con frecuen- ces os artistas tamén reparan
cia de xeito bastante refinado nos detalles etno-gráficos.
(máis ben parece o señor das
A súa festa celébrase o 15 de
terra que o xornaleiro ou maio.
labrego que as traballa); na man
pode levar calquera aveño de
Xosé María Lema
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San Sidre da igrexa de Sta. María de Gándara (Zas),
do arcipre..stado e terra de Soneira, obra esculpida en
1865; trátase dunha imaxe encadrable dentro do eclecticismo, pois o seu anónimo autor tenta copiar dos
modelos de finais do século XVIII, época na que
quedou fixada a iconografía oficial do santo: a dependencia dos modelos dezaoitescos é manifesta, principalmente no detalle historicista das roupas con que
se viste esta figura, propias da alta nobreza ·de fins do
chamado Século das Luces.

O NOSO TABOLEIRO

A FE.STA DO .VENTO
"Coas espadas forxarán arados,, coas lanz,as, podadeiras" (Is 2,4).
É unha criaturiña, non ten máis. ca·; ufi ano: Hai que
·-Por outra parte, o novo gobemo das dereitas promete
agarimala. N aceu da ilusión de celebrar Pentecoste, a festa supresión do ·servido militar obrigatorio e parece que as
' do Espírito. Foi en Vilagarcía de Arousa, no colexio das mesmas Forzas Armadas camiñan qua a unha·
Relixiosas Filipenses. Era o sábado 10'.de xuño, despois profesionalización coma · saída ó ericordio que hoxe 'ª
do domingo de Pentecoste. Alí nos ·xuntamos unhas can- obxección de conciencia formula e mesmo coma resultatas irimegas e algúns irimegos e propuxémonos ir adiante. do das ne~esidades técnicas da empresa militar.
A reflexión que fixemos foi sobre o Espírito Santo~ ese
-Sobre todo, porque hai insubmi,sos que, víctimas do
divino Desc6ñecido, como lle chama algún teólog9. Esta~ endlirecemento · do código penal contra deles, están
mos convencidos de que o poder nunca aplaude aquel_es · pádecendo prisión e privación de dereitos -inhabilitación
~lementos que lle , escapan, coma ese Vento que non · se
especial e multas-, que requiren o noso apoio de cristiáns.
sabe onde sopra, de onde ven e a onde yai.
. Por este motivo, o grupo ·de Insubmisos Cristiáns·
Por iso tamén se decidiu que en sucesivos anos, a Festa conducirannos .á_análise do problema dende _e ste lema
do Vento fose tratando .aqueles·temas que hoxe son forza isaiano.
profética do ·Espírito, asignaturas pende:µtes na Igrexa e
na sociedade: ecoloxía, feminismo, dereito á diferencia
Relixiosas Filipenses. Vilagarcía deArosaAcollida ás
sexual, pacifismo ... Desafíos todos ós que hai que facer
·
1O da mañá.
fronte dende unha teoloxía liberadora e dende unha praxe
cristiá libre.
Ás 10,30: Exposición do tema: «A opción do cristián
pola.
paz».
· Este ano pensamos que hai .un tema urxente: 6 da
obxección de conciencia e maila insubmisión ó servicio
Celebración eucarítica ás ·13 horas.
militar. As razóns da súa lirxericia son diversas:
Xantar común, cadaquén coa súa comida á compartir,
-Por unha parte, o documento episcopal do ·mes de
ás 14 horas. Tralo xantar, reunión festiva.
setembro, e do que se fai eco o número 4 7 5 de Irimia; e así
ADVERTENCIA: Os automóbiles poden entrar no
mesmo da resposta dos Insubrhisos Cristiáns, resulta espati_o do Colexio filipense, chamado de Vista Alegr~.
candaloso e sintomático dunha Igrexa aliada co poder.

.,,

PASANTIA ¿NON SI? .
O asunto está en marcha: ullha pasantía teolóxica con
.tres-tip9s de reunións: a) Íocal, co ritmo·que marque o grupo~ b) comarcal, para poñer en común a reflexión dos grupos locais de cada comarca, tres veces ó ano e c) unha
reunión anual, o derradeiro ~ábado de setembro, para servir de enlace vntre tódalas comarcas_da enteira Galicia.
Os responsables provisionais tiveron unha primeira reunión en Bastabales, o día 27 de abril, para abrir camiño.
Alí se falou dos temas e libros que se presentarían na reunión inicial do sábado 30 de setembrÓ para que os asistentes escollan e nonhaxa dirixismo por parte·de ningu~n.
· · Tamén se .p~rfiiou o contido do número O do b~letín
interno, chamado Diáspora, para enviar de propaganda a
persoas e grupos, e mesmo para dalo a coñecer na próxima
Romaxe de. Crentes Galegas, a celebrar na comarca da
Ulloa ., (Rosario-Vilar de Donas), 6 día 7 de seieµibro.
A idea da Pasantía está senda moi ben acollida. Agora
habería que sacudi-la preguiza e non pensar que aínda hai
tempo ata setetp.bro. Contando conque a organización quere
ser demótica, preténdese arrincar con forz~, sen render culto
1

ó núméro, pero si sabendo xa dende agora quen quere
tomar parte. A Pasantía: ¿interesa si ou non? Se te ·decides, comunícao canto antys.
Por iso, resulta urxente poñerse en contacto cos repr~
. sentantes provisionais de zona, que apareceron no número pasad.o de Irimia e que son es tes:

A CORUÑA: Sagrario Facha!, tel. 981/ 26.84.74.
LUGO: Julia Bruñqs e Valentín Arias,
tel. 982/ 21.72.75.
OURENSE: Miguel Femández Grande,
tel. 988/ 46.78.28.
PONTEVEDRA: Carmen Gaite, tel. 986/ 50.36.73.
SANTIAGO: Pía, tel. 981/ 56.52.87 .
F,ilucha, tel. 981/ 56.46.13 ou 85.31.72.
VIGO: Carmen Novelle, tel. 986/ 37.28.92.

.
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CONTRAPUNTO

Diálog9 con Luís -Ledo
Este amigo noso escrlbenos,: «H'ai moitos meses vin µn debate
da Clave sobre a historia humana de Xesús que me chocou bastafl;te. Empecei a interesarme polo tema acerqueime a unha visión
moi diferente da tradicional, a que nos inculcan desde nenos. Penso
que unha publicación progresista coma Irimia debería axudar a
rachar con estes mitos co nstruídos ó longo da historia e
denuncialos. Algúns dos datos que segue.n son evidentes, outros
son só probables e outros, finalmente, son moi discutibles».

e

A carta de Luís Ledo deunos pé a poñer en marcha esta nova
sección denominada ContrapuD.tO, que na arte musical significa
harmonía de melodías que non son contrarias, senón complementarias. Luís dinos: «Gustaríame que vos pronunciasedes sobre as

afirmacións anteriores e que dixesedes cales vos parecen acepta. bles, cales probables e cales erróneas, xa que a opinión de Jrimia
parece fiable fronte ós moitos mitos que se fo ron asentando ó longo
da historia. Todos -crentes ou non crentes-, temas dereito a sabe-la
verdade xa que non debe ser sq asunto de expertos ou teólogos
progresistas».

A Mesa de Redacción .acepta tan amable desafío na con.fianza.
de qu~ sentará precedente e así, a dobre columna; irnos responder
ás cuestións do autor escritas en letra cursiva á esquerda. Nin Luís
pretende ter toda a razón nin nosoutros quereriamos ser dogmáticos. Estamos perante Ún ~xercicio de contrapunto.
1

O nacemento de Xesús
A pesar dos vilancicos, Xesús
non naceu, «nun portal de Belén», senón que se supon que o
fixo enNazaré. Tampouco naceu
o 24 de decembro nin no primeiro
ano da nosa era e ningún rei
mago foi a aqoralo. Xesús 'tiña
irmáns -ta lvez Santiago.,

«O

irmán do Señor»-, coque María
non era virxe .

Os evanxeos da infancia non son históricos, senón lendas
teolóricas. O rei David D.aceu en Belén e Xesús, -era «fillo de
Davidn; é probable que nacese en Na~aré: non se sabe a_data.
Nadal é a festa pagá do solsticio de inverno, dedicada a Xesús
coma o sol~ticio de v.e rán está consagrada ó seu precursor Xoán
o B~utista. Xesús tivo varios «irmánsn, que os católicos din que
son curmáris, os protestantes que irmáns. Pero xa moitos teólogos católicos afirman que a virxindade de María ha ser ·inter.:
pretada coma cuestión teolóxica, non biolóxica. O Espírito realiza en María unhá nova creación.

. O universali~mo de Xesús
,O universalismo da súa doutrina non está claro: o seu amor
dirixtase principalmente ós xudeus -lémbrense as súas reticencias
cos demais, como cando rechaza a unha muller siria que pedía
curación: «Non está ben quitárlle-lo pan ós fillos para botárllelo
ós canciños» (Me 7,27). f\.sí, a doutrina de Xesús parece ser nacionalista e non universalista. A frase : «0 que é do César devolvéde,llo
ó César e o que é de Deus, a Deus» (Me 12,17) ten unhc:z interpretación contraria á usual~· non significa confor-mismo cos impostas
romanos senón re-chazo da '!loe da romana. Xesús foi, lo go; un
profundf!_ nacionalista xudeu».

Estarnos de acordo co da móeda. Outramente sucede co suposto
nacio-nalismo de Xesús, ata o punto de que un teólogo xudeu, Joseph
Klausner, lamenta: «Había algo nel que suscitou non xudaísmo» .
Xesús non era un fanático nacionalista, como se verifica na·súa boa
relación cos samaritanos. Parece que el tivo conciencia de que, próxima a fin do mundo, tiña que congregar Ós fillos dispersos de Israel. .
Nese sentido, a súa actuación, salvo excepcións, foi dirixida só a
Israel. Pero ~ caso é que a comunidade primitiva, fundándose no .
seu pensamento e palabras, abre o cristianismo á misión, convencida·de que era un mandato do Resucitada, e así o expresa o evanxeo
de Mateo 1 28, 16-20.

O pacifismo de Xesús
X esús non era tan manso como no lo soen pintar, senón que tiña
f acetas coléricas, coma no episidio do templo -e dos mercadores.
Os disd pulos, que non eran nin doce -este é un número mítico
coma as doce tribos de Israel-, nin todos homes -había mulleres
que seguían a Xesús-, ían armados; lémbrese o arresto de Xesús:
«Pero un dos presentes sacou a espada e dun tallo cortoulle a orella
ó criado do sumo sacerdote» (Me 14, 47). Dixo ademais: «Non
pensedes que vin sementar paz na terra: non vin sementar paz,
senón espadas» (M t 10,34). «¿ Pensades que vin traer paz á terra?
D fgovos que non, división e máis nada» (Le 12,51). «Pois agora, o
que teña bolsa, que a colla, e o que non teña, que venda o manto e
compre unha espada» (Le 22,36).
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Estamos moi de acorde co asunto das discípulas e tamén en que
o número dos discípulos, e mesmo dos apóstolos, foi superior ó
número Doce, simbólico para representar, no reino de Deus, ás 12
tribos de Israel. Máis problemático nos resulta o non pacifismo de
Xesús. Proclamm~o unha sotiedad,e. alternativa, o ra~icalisnÍo
evanxélico é contundente, moi distante a esa figura edulcorada de
Xesús que presentan os pia~osos. Pero rexeitou claramente-a violencia terrorista e o Sermón do Monte non deixa lugar a dúbidas,
así coma o proceso da propia morte.· Dende logo, a súa mensaxe
creou ruprnras e divisións 'nas mesmas familias, e o segujmento de
Xesús implicaba radicalidade. As frases soltas, metafóricas, non
desmenten o seu pacifismo.

A morte de Xesús
Na época de Xesús había moitos ·autoproclamados mesías, que
Que a resurrección de Xesús non sexa un feito empiricamente
. Roma vía como rebeldes político-militares (Atrongeo, Teudas,
verificable non quere dicir que sexa simple metáfora. Na conquista
Manáhem, Bar Kochva... ). Hqi que ter en carita que a situación na
polos xudeus des·a fe hai moito sangue e a convicción de que Deus
1
é Deus de vivos e Xesús Cristo un Vivente. Non nos parece que se
Palestina de entón era moiparecida á do Próximo Oriente actual,
salvo que os israelís lles jan agora ós palestinos o que lles facían , . po~da parangonar a Xesús cos pretendentes mesiánicos, porque el
entón os romanos ós xudeusJ xurdindo en ámbolos dous casos a
. rexeita o título de mesías e escapa á intenci~n de o faceren rei.
resisterJ-cia ·armada, baixo a aparencia de guerra . santa, coma . -Tampouco se sostén, dende a historia bíblica e profana, que Xoán o
resposta á conquista militar. Esto custou daquela centos de miles
Baptista fose un rebelde político~rnilitar: era un predicador severo
que ameazaba co xuízo de _Deus, dende logo mal visto polo poder.
de martas. Xoán o Baptis,ta foz condenado por Herodes Antipas
coma axitador político-militar e Xesús foi crucificado por P.oncio
Xesús foi sentenciado a morte polo Sanedrín por causas estrictamente relixiosas: blasfemia. O que sucede é que o Sanedrín non
Pil,ato coma reb-elde, non por causas relixiosas. Pedro negou a
Xesús tres veces e os seguidores de Xesús non se opuxeron á crucitiña o dereito a executar -a pedradas-, e por iso acudiu ó tribunal
fixión cunha rebelión porque estaban desconcertados ó .non entenromano, procurando que Pilato o vise coma un axitador revoluciona.tj.o. Ásí foi condenado ó suplicio romano da cruz, como di o
der cómo o mesías que pensaban ía derrotar ó poder romano Jora
letreiro INRI. Pero ese foi un erro monumental de Roma ou unha
detido con tanta facil~dade. Finalmente, a resurrección de Xesús é
unha imaxe metafórica.
simple comenencia de Pilato.
.1

o nacemento da igi;exa

Este longo parágrafo parécenos moi discutible. Certo que os
Xesús nunca se proclamou «fillo de peus» e nunca quixo funevanxeos inctJ.lpan ós xudeus· e exculpan a Pilato, polas razóns ,
dar unha nova relixión coma tam-pouco San-tiago, Pedro e Xoán,
en parte que Luís aduce. Tamén parece .claro que Xesús non se
en Xerusalén, que seguiron senda xudeus coma tódolos seguidores
proclamoü fillo de Deus ajn ·quixo deixar de ser xudeu. Que a
de Xesús; lémbrese que seguiron usando o templo xudeu. _A igrexa
Igrexa sexa creación de ·Paulo é un tópico que non se sostén de
foi.unha creación.de Saulo de Tarso · -Paulo-, que nunca coñeceu
pé, porque cando Paulo se agrega xa están constituídas as
a Xesús. Paulo non predicou ós pobres senón ós influentes xudeus
comunidades mesmo rnisioneiras: A '.bagaxe literaria de Paulo é
do imperio romano, que podían comprende-la historia de Xesús ó
coñece-la tradición xudía. 'Os evanxeos son moi poste-riores a Xesús, · grande, pero coa· fortuna de que se conservan algunhas das súas
moitos Lustros, e son bastante arbitrarios.-había máis evanxeo's e
·cartas e de que Lucas escribe sobre el, mentres que doutros
elixíronse só eses catro. A doutrina da igrexa da época tivo un xiro
rnisioñ.eiros sé·sabe pouco. O cristianismo non é creación do xenio
paulino senón consecuencia; moito antes de Paulo, da reunión ou
interesado: a caída de Xerusalénfronte ó exército romano no ano
70 converte ós compoñentes político-militares en pacifismo, o naasemblea dos discípµlos, que iso significa igrexa. Tampouco
cionalismo en universalismo e a loita activa por un imperio na
consideramos que, na selVa dos evanxeos apócrifos, a selección
terra en ansia, pasiva, por un _reino no ceo. Ademais fai recae-la
canónica dos catro evanxeos actuais sexa un acto caprichoso, senón
culpa da marte de Xesús sobre os propios xudeus; exculpando ós
moi xustificado. Polo demais, na comunidade paulina de Corinto
romanos, x~ que presenta a PQncio Pilato forzado palas circuns- . abundaban os pobres e ignorantes (1 Cor 1, 18-31). Outra cousa
tancias . .É a resposta adaptativa á nova. situación,.
_é que Paula. incorporase elé(mentos culturais do mundo negro.
1

A conversión de Roma
O emperador Constantino convértese 'ó cristianismo no ano
311 despois de ter unha visión dunha cruz coas palabras «Con ·
este signo vencerás», cando
Entlo, no Jufzo .
Que réprobos,
estaba á fronte dun exército.
Final, de que vais
Filho?
condenar:
O monoteísmo .c ristián
os réprobos?
serviulle ó imperio romano
de superestructura ideolóxica: un só césar, un só
deus; o universalismo permite integr.ar no imperio ós
pobos conquistados militarmente. p cristianismo difúndese, entón, ó paso das lexións romanas.

Resultanos moi equívoca esta pasaxe. Pedro e Paulo morren
probablemente en Roma coma mártires, arr~dor do ano 60, moito
antes de Constantino. Que este emperador tan discutido se ampare
do monoteísmo . para o seu devezo imperial é algo pouco
discutible. Pero moito antes da súa «conversión» hai comunidades
cristiás por toda a Ecumene ou mundo, non protexidos por ningún
poder estatal,.senón con persecucións que duraron xustamente ata
Constantino. Por e.xemplo, santo Irineo e bispo_de Lyon no século
II, case que dous séculos antes de Constantino. Certo que, a partir
de aí a . Igrexa deixou de ser perseguida e con Teodosio e
Xustiniano xa se fixo relixión oficial do Estado. Con to.do, o I
Concilio ecuménico, o de Nicea, fOi convocado polo emperador
Constantino. Xaora que o «constantinismo» é un feito lamentable.

Luís Ledo remata a súa carta dicíndonos: «Gustaríame tamén reco,menda-lo libro «Vacas, cerdos, guerras y brujas» (alianza Ed,
unhas 700 ptas)'d¿ antropólogo Marvin IÍarri.s, xa que expón ax_eitadamente a anterior versión. Nosoutros témo-lo libro deste autor
«Bueno para comer», · da mesma editorial. Harris xoga coa hipótese de que a prohibición de carne de cocho na Biblia ten que ver
co problema ~a rivalidade deste animal co ser humano na consumición de determinados alimentos. Tal versión econornicista é moi
dubidosa e, dende logo, 9s estudiosos inclínanse á interpretación da antropóloga Mary Douglas, que interpreta este asunto dende a
pureza ritual por non contaminárense os xudetis con outros pobos nos que o cocho significa algo máis ca simple ca.nle alimenticia.
Luís Ledo e Mesa de Redacción de Irimia
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

O CANTAR DO IRIMEGO
1

i. Brinca o mapa de Galicia
de contento, e.meten bulla
mil e un amos gaiteiros
entoando o aleluia. ·

Ditos do lume 20

I

. Xogar co lume
Estar queimado coma un corvo negro é «estar esgotado
fisicamente polo traballo ó sol.
Lembrade aquela cantiga popular:
Castellanos de Castilla,
¿Qué lles fagués ós galegas,
ca eles van como palomas
e vén como corvos negros?
Ter lume no peito aparece con ·
sentido evidente naquela cantiga da
Limia Baixa:
Dende que o amor se me foi
so teño no pieto lume;
e din que ausencia non mata:
non mata, pero consume.
•

1

A temeridade, que se chama
tenta -Lo demo, tamén se pode
, ellar no lume.
¡Non xogues co lume! é advertencia a que actúa con

2.

irresponsabilidade en cuestións delicadas.
¡Olio ó lume, que asan carne!
úsase, en cambio, para pedir atención
a algún perigo.
Andar buscando leña pra se
queiinar rin é «andar descamiñado
e COf! perigo (Ti andas buscando leña
pfa te queimares -dicía meu pai).
Te-lo cu de estopa éter un punto
especialmente vulnerable. De·aí vén
a observación atinada ~e que O que
ten o cu de estopa, sempre pensa que
lle poñen lun:ie. E, pola contra Quen'
non ten rabo de palla~ non lle ten
medo ó lume».
D. Constantino García testemuña
Brincar con f ogo e Eladio·
Rodríguez Xogar con fogo co senso
de «empeñarse imprudentemente por
pasatempo ou diversión nunha cousa .
que pode ocasionar desgracias, dis. gustos e prexuízos».

O sábado 4
de maio, o noso
colaborador
Xesús Ferro
Ruibal mgresou coma académico na Real
Academia Galega. Se noi:i
tivesemos
· moitos outros
motivos para
aplaudir tal ingreso,. abon. daría con esta
derradeira
1
páxina de Irimia, na que o novo ac~démico vén éxercendo maxisterio
lingüí tico. Pero, por suposto, hai moitas outras razóns.

A nosa noraboa.
RIHIA -16 ·

Por máis que o Bloque. de Beiras
coas forzas todas do averno
se confabulen co d~mo,
don Manuel será eterno.

3. Gloria no alto do ceo
e na terra noraboa:
don Manuel queda na Xunta
A:mar entra na Moncloa
4. Un mal día amenceu triste:
o señor da Providencia
a,nunciou que renunciaba
a aspirar á Presidencia.
.5. Ananos de Brancaneves
arrotan mortal clamor:
«Que se quede, que se quede,
que se ·quede, por favor».
6.

Os mensaxeiros que El ten
consolo nos traen axiña:
El non nos vai deixar orfos
porque consagra a Cuíjia.

7. Pero os fieis galegos claman:
«Nin Cuíña nin Romay;
déixense de caralladas:
¡como don Manuel non hai! .
8. · Dende que el fai de bombeiro
gastando moito estipendio
o lume está controlado:
se chove, non hai incendio.
9. Xa o dixera Portomeñe
e así tamén.eu 0 C~o:
.o mesmo Apóstolo di
que sen el, ¡nin Xacobeo!
1

10. ¡Única Administración!
¡Quen onte dixera tal!
España, hai máis ca unha
cómpre Estado Feder~.
11. ¿Que presidente ousaría ·
resucita-la comedia
pechándose nos mosteiros
coma en plena ldade Media?
12. ¿Que presidente iría .
nesta laica democracia
coa Xunta ó Xubileo
pra ter a Galicia en gracia?
13. ¿Q:uen ía peregrinar
devoto á Virxe do Faro
pra que, coa axuda divina
Galicia entre polo aro.?
14. Media Galicia saudosa
pregaria ardente fai:
«Non nos deixe a todos orfos,
vostede é o noso pai».
15. E a outra media Galicia
fai este rogo que crece.
« Váiase, pois que recunque
o pobo non o merece».

