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A1nda· que presos,- humanos 



EDITORIAL 

A política económica do PP · 
Algo debe de pasar na política económica dos popu

lares para que o seu principal delineante, Rodrigo Rato, 
teña que facer declaracións coma «España non está en 
venda». Unha· medrante desconfianza semella- percorre-la 
nosa cabeza ante o embate privatizador e liberalizador do 
PP, que comeza a tomar unha traza moito máis decidida 
que a comezada polo PSOE xa en 1985. 

Argumentar que as empresas se fan ineficaces simple
mente por ser públicas, non semella moi atinado, sobre 
todo despois de saberse os beneficios do grupo públic<? 
Teneo: 99.250 millóns de pesetas no primeiro trimestre 
<leste ano (La Voz de Galicia, 17-6-96). Aínda así non debe 
sela prjncipal misión dunha empresa pública conseguir 
beneficios, senón outras coma: asegurar servicios básicos 
e áccesibles (Correos, Telefónica, RENFE, ... ); deseñar 
unha política industrial activa impulsando sectores 
fundamentais para o desenvolvemento do país; difundir 
tecnoloxía que, por tamaño, poucas industrias privadas 
están con posibilidades de acadar; e non e·specular cos 
postas de traballo, senón axudar a crear tecido industrial 
ó redor delas. A lóxica da rendibilidade privada non pode 
facer fronte satisfactoriamente a moitas destas demandas, 
simplemente porque estaría abocada á ruina: a empresa 
privada está feita para produci-lo roáis barato posible. 

E ta medidas liberalizadoras (¡que ben soan e que mal 
aben!), tamén se están vendo no resto de Europa. Betrás 

delas está Maastricht e a chamada economía do capital: 
esta consiste en condicionar toda actividade á súa 
rendibilidade, é dicir, á súa vocació11-por obter beneficios; 
persoas, cartas e natureza explótanse e utilízanse baixo 
a leí de reducir · custos e incrementar beneficios. Os 
resultados, ó longo e ancho do planeta, son evidentes: 200 
millóns de nenos 
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entre 5 e i 4 anos traballando no mundo, 
segundo a Organización Internacional do traballo,- 1 dólar 
diario, sustento dunhas 1.300 millóns de persbas segundo 
o Banco Mundial explotación dos recursos naturais á taxas 
que imposibilitan a súa renovación; e os cartas, en mans 
do especulador, do espelido xestor de fondos de pensións 
e de investimento que, arriscándoos sen ser seus, busca 
acadalo primeiro mandamento da economía do capital: 
obte-la máxima rendibilidade. 

«Cremas escoller políticos e resultaron ser contables». 
Esta era unha das frases que resoaron nas pasadas 
mobilizacións francesas ante a aprobación de medidas 
<leste calado, o .famoso plano Juppé. A recente política 
económica en Europa está supeditando os logros sociais 
a que cadren as cantas. E tamén a que estas sexan cada 
vez roáis cativas no que corresponde ó eído público. O 
descontrol da economía financeira, presa do beneficio 
rápido e da especulación, está vencendo os logro~ sociais 
que viñap caracterizando á economía europea fronte á 
americana e á xaponesa, salv(l4es no seu xeito de reparti-
la riqueza. · 
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O TRASNO 

·Santo :Ero- cJe, 
~ roga por nos 

Se ides aArmenteira e tedes 
un día deprimido non o fagades 
por .Barrantes. Ide desde 
Samieira . por exemplo .. Se 
entrades desde a parroquia do 
bo tintorro, e levades na retina 
a imaxe do mosteiro doutrora 
emerxend6 da fraga, sorpren
dente e misterioso coma a elnda 
de santo Ei:o, bateredes co im
pacto dunha edificación 
rechamantemente agresiva, que 
agacha }!Jarte daquel conxunto. 
É un fillo máis, este no eido 
patrimonial, dese fecundo 
casoiro e~tre los poderes regio
nales .eclesiásticos y civil. 

Curiosa Igrexa esta galega 
de fin de século na que se · 
persegue a un crego se se sig
nifica por estar cabo da xente 
pobre, actuar en conciencia 
desde esa ubicación, e entrar en / 

diálogo e cooperación cos va
lores de liberación que hai no 
mundo secular; pero na que se 
fai a ·vista ' gorda a tanta 
falcatruada feíta por párrocos 
rrlanifestamente revirados, im
populares, .deturpadores do pa
trimonio . ~ da cultura popular, 
lunáticos, ou . amigos do máis 
impúdico padri.í)ado e caciqueo. 

Coñecín outro caso menos 
monumental pero máis cotián. 
Nunha parroquia pequeniña da 
Terra Cha o señor párroco non 
se sentía a gusto misando na 

. pequena Igrexiña de pedra ro
deada · de c~ballos ó pé do 
camposanto. O conxunto era 
duilha ferinosura serena e ínti-

RIHIA 
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Armenteira, 
Dani~l López Muñoz , · 

ma, pero el quería algo moder
no e t.TI.onumental, digno, como 
~ agora os. do parlamento 
español para .subirse os sala
rios. Pretendía vender parte do 
igrexario, facer . un escote 
parroquial, tira-la pequena 
igrexa vella e construír a súa 
pequena gran catedral, chea de 
fregueses berrando Totus· tuus, 
carballeira!. Ó final houbo certa 
movida, rµedio se lle pararon os 
pés e a{cousa quedou en táboas. 
Fixo a súa entroidada pero" a 
pequena igrexiña quedou en pé, 
corho lembrando a todo o uni
verso as cot~s que pode acada-
1 o mal gusto dun crego 
aggiomado. A clientela actual 
é igual de pequena, pero nótase 
máis. 

Agora, co de Arrilenteira, 
ábrese outro capítulo. Co agra
vante de que Patrimoniq da 
Xunta ten .. moito que ver, por 
máis que queiran lava-las mans. 
Eles flX.eron tratos, que ninguén 
coñece ben, co señor párroco e 
cos xerarcos para poder 
desprazar ó crego do mosteiro 
e restaura-la hospedaría. ¿A 

. cambio de tal trapallada sen 
licencia municipal? Se o 
arcebispado en cuestións coma 
esta se deixa enredar polos in
tereses mesquiños de curas mais 
ou menos maniáticqs e ese estilo 
trapalleiro de gobernantes, vaino 
pasar mal, pero que moi mal. 
O patrimonio é cousa seria e 
toca na fibra sensible da xente, 
de todo tipo de x·ente. 
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BOA NOVA 

Q pan da unión 

Silvia (filia): Papá, moi tarde 
viñestes hoxe da re~nión, xa pensei · 
que non dabades ·chegado. 

Marcelo (pai): É que hoxe·tivémo
-la · úl~ima reunión por este curso; 
ata que volva o . verán non nos 
volveremo-s xuntar para seguir 

. traballando. E, como era-a última, 
demorámonos un chisco máis. 

Silvia: E eu, cando · sexa grande, 
¿poderei ir ás vosas reunións? 

Marcelo: Xaora que poderás, filliña; , 
. se che reina, ¿por que non has 
poder? o máis normal do mundo é. 
que, se es cristián, te ximtes con 
outros cristiáns para compr~nder 
mellor a_fe que tés; para compartila 
con outros, para animarte con outros 
no camiño cristián, para ... 

Silvia: ¡Que bonito debe ser todo!, 
¿a que si, papá? -

M~rcelo: Claro que é bonito, pero 
non penses que por andar xuntos 
nas reunións xa se amañan tódolos 
problemas que témo-las persoas na 
vida. 

Avelina (mai): Hai que andar xuntos 
nas reunións ·e xuntos fóra das 

~ 

reunióris, nos traballos da vida, nos 
problemas da casa, da parroquia oú 
do barrio. Andar: xuntos é bonito, 
pero tamén custa facelo," que 

. , 
cadaquén é fillo da súa nai, e por 
veces non é <loado entenderse nin 
tendo vont~de de o facer. 

Silvia: Mamá, xa vos dixen que me 
invitaron os da Asociación Cultural -
a ir, 15 días xuntos de campamento. 
¿Babé~esme deixar ir? Van moitos 
~enos. Dixeron que era marabilloso. 

Avenina: E 
haberá · que 
che deixar 
logo; todo o 
que sexa 
unión e com
partir ten que 
ser marabi
lloso, porque 
leva a marca 
de Deus e 
porque nos 
fai persoas de 

maior calidade. Claro que te . 
deixamos ir . 

Tucho: Pois, se ela vai, eu tamén 
quero ir os quince días á- praia de 
que vos falei, que voa falla me fan. 

Avelina: · ¡E estabas ti por aí! non 
te vía. ¿ Queres ir de ·ve~dade 1 

Tucho: Claro que quero ir. Fun hai . 
tres anos, e fixen moi bos amigos. 

· Estar cbs demais nos tempos de 
lecer é ·o que máis me gusta. 

Avelina: Irás logo, pero despois 
. conta con te ir coa avoa para a aldea 
durante o resto do verán, que xa 
sabes que a ela lle gusta, .e non só 
tes que pensar no teu· proveito. 

Manolo Regal Ledo 

O sentir de Xesús 
.Domingo 
ordinario 

14 tempo 

Mt 11,25-30 -- 7 de xullo 
Xesús rezaba; Xesús maduraba día 
a día no seu interior un trato fondo 
con Deus Pai, e expresábao ás 
veces con xestos e palabras. A 

. oración de Xesús é aquí de 
agradecemento: Deus Pai está 
totalmente prendado de nós, quere 
ter trato de amizade co11nosco; os 
máis pobres, pecadores e sinxelos 
son os seus preferidos. Tamén 
foron preferidos de Xesús ¿ Quen 
non se aleda con isto? É 
importante orar entrando nos. 
sentimentos de Xesús. 

I 

* * * 

Acoller e coidar 
Domingo 
ordinario 

15 tempo 

Mt 13, 1-9.18-23 -- 14 de xullo 
Centos de veces ternos escoitado 
desde nenos a parábola do labreg<? 
sementador; e sempre nos vemos 
empuxados por esta parábola a 
agradecer con máis forza o regalo 
da sememte de vida que nos vén 
por Xesús e por moita xente máis 
e por moitas circunstancias da vida 
que :nos rodea a diario. Só vale 
unha cousa ante tanto don: 
acollelo cun máximo de 
dispoñibilidade. Nisto xógase a 
calidade e felicidade das nosas 
vidas. 



A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

MICRO'fOPO llMlA 
!JE 

ARCOS é unha parroquia do concello 
de Pol na Terra Cha. Nesta sección· 

APERTA de educación am
biental ábreno-la «Casa da · 

;. R C O S sempre apostamos polas · iniciativas Terra>> en Antas de Ulla 
xenerosas que non teñen cabida noutros para facer . c.ampamentos e 
medios ~e expresión. ' Tiven ·que pisar·~ campos de traballo: horta, 
Arcos pero vivín a sorpresa de que xa cociña, apicultura, obra-
ª coñecía gracias ós traballos de Nicanor. doiros · de art;esqnía~ . trans-

~ ••• .... 4WT¡;~ ' 

~""'1! ~s ; \ 

ll!!!!ru~.oit 1 e Isacc Rielo, que publicaron entre outros _ formación de alimentos, ,4~ {.~~ 
libros: «Microtoponimia de ,. Arcos>~ e . reciclaxe, · traballos de re

«Cancioneiro da Terra Cha-Pol» respectivamente. ¡Que · corrstrucCión, xogos,, expre-
ut.ueact'ii~ ~ 

A CASA DA TERRA 
27570 Anta~ de Ulla (Lugo) 
Telf.. 982 1 7 39 pena que tódalas parroquias non conten con fillos que as sión cprporal e teatro, etc. 

den a coñecer con tanto agarimo! A ocasión que nos levou Tanto roteiros culturais: o 
a Arcos foi a desaparición dundos irmáns Rielo: Manolo, da pedra, o das palleiras, a Ulloa natural ou et~ográfica ... , 
tamén ligado a Irimia á través da súa muller Paz L~ela. coma c~pamentos de verán. 

¡' 

«A DEUS ROGANDO E CO MAZO 
DANDO» é unha evocación que xorde 
en min participando nestes días nas 
fermosas procesións do Carme nas nosas 
costas , ateigadas de devoción e 
relixiosidade, cando unha das epidemj.as 
que están a asolaga-lo noso país neste 
momento é a desfeita do sector pesqueiro: 
en menos qe dez anos perdéronse máis 

O SUFRIMENTO EMOCIONAL 
afecta cada día máis a w:i arhpl9. secto~ 
da poboación: depresíóns, ansiedade, 
estrés, etc. q vintecinco por cento dos 
galegos necesitan dunha cura psiquiá..: 
trica, así~ na provincia da Coruña,' máis 

· dun vintesete por cento das habitacións. 
están ocupadas por enfermos que esixen 

de trinta mil empregos na pesca, sen esquece-los da Mariña 
Mercante e os que traballan no porto. Segue ·sen facerse 
a renovación da flota cando estamos a piques de ter que 
competir aínda máis cos outros europeos, e os nosos barcos 
teñen vinte anos máis de antigüidade. · 

estos coidados, o mesmo ca en Lugo . .._..,~__.;..;;;...__..;;; 

Os investigadores .proclaman que entre a terceira parte e 
a· metade dos cidadáns que van ó seu médico. de cabeceira 
. arrastran problemas posicolóxicos; por todo isto denunciámo-:
la falla dunha política de prevención <lestes males que, 
~ude J medra-la saúde mental do ,páis. 

< -E -w -
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Retiro de ·'Verán 
IRIMIA ·.convoca coma en anos anteriores unhas xomadas de convivencia e 

retiro comunitario -para este verán. 

O lugar é Vilán, na parroquia de Pomelos de Montes, cedida para este fin 
pola comunidade do _Cristo da Victoria de Coia-Vigo. As datas ~o e~contro son .. 
do 14. de agosto (tarde) ó 18 do mesmo ~es. 

Terán o me~mo estilo que xa vén fac.endo tradición: . autoxestionado e 
autofinanciado; con espacios e .t~mpos para o intercambio, reflexión en grupo, 
a oración e a celebración; admitíndose xentes de · tódalas idades. . 

~ I ' • 

Este ano animará o encontro Xabier BlaRco .. 

Convén anotarse con tempo en calquera dos seguintes te~éfonos: " " 

986-480262 (mellor ó medio día, p~eguntar por Fr~cisco Xabier 
ou Chon). -

982-168943 (mellor á noitiña, preguntar por Tereixa). 



·~ .. 
~· 

ASOCIACION GAL.EGA DE ARTE·SANS 
. . '·· , 

Comiño da lgrexa1 38 • E- l.5009 A Coruña 

A ARTESANÍA tacha con forza no verán e ofrécenos 
1 ' • - ,. 

desde cursiños coma os de e:IJcaixe qúe teñen lugar na casa 
rural de Souto en Pcmtevedra (Tfo, 584024) ata a Semana 
do M~, de Cedeira, do quinte ó vinteún deste mes, con 
elaboración de productos relacionados co mar, a Mostra 
de.Alfarería'de Buño ou Mostrart96 ria Coruña ·e Artesanal 
en Pontevedra, ambalasdúas ata o dezaoito de xullo. Para 

. máis inforillación· Asociación Galega de Artesáns: 981-
288204. 

'. 

SEGUIMOS YOLVENOO AS 
COSTAS ós que veñen fuxindo 
da marte; da fame, das guerras 
que asolan a máis de vinte países 
de África, nas _que nos últimos . 
cincuenta anos xa morreron dez 
millóns de cidadáns. Non somos 
capaces de ap.recia-la historia coa 

, que éargan nos · seus ombros: a 
busca dos dereitos máis fundamentais e dunha vida digna 
para a súa °familia _ e o seu pobo. Moit~s deles escapando 
da éadea; só. en · Ruanda esperan un xuízo, case sempre 
adulterado, sesenta e cinco mil persoas, 'das que cinco mil 
marren cada ano _na ·cadea sen ser ~ulgados. E todo -iso 
sabendo que sómo-lo país de Europa con menos reside~tes 
estranxeiros non ·comunitarios. · 

GUINEA 

/J 

,/ 

LIB·ERIA, un país tan 
pequeno qu~ significa: «terra · 
de liberdade», e que foi fun-

com dado por sociedades 
Df fil ,. . . - rmm · i. antrop1cas norteamencanas 

para aS,ento dos escravos 
libertos daquel continep.te, 
segue a afogarse en ríos de 

Golfo de sangue provocados polos 
Guinea 

nenas, qu_e son os que mar-
can un réxime de terror nas 

rúas e campos. Orfos pola guerra nun país desfeito, só unha . 
coidada rehabilitación podería liberalos de tanta sede de 
marte e de odio contra as outras guerrillas. o noventa por 
cento das vícti~as desta guerra son os nenas e os 
adolescentes, desde aquel fatal seis de abril. 

Museo Arqueolóxico 
e Histórico 

_Castelo de San Antón _.. ..... ~:--~.;..;· 
Apartado 2045 
15001 A. CORUÑA 

·A ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO MUSEO 
ARQUEOLÓXICO DA CORUÑA ofrecen para moitos 
sábados e c;Iomingo~ do verán, así coma todo o ano, 
excursións para «Coñecer Galicia», co obxectivo de_ «com- · 
prender duil xeito integral-o que se fai e desfai co decorrer 
do tempo en Galicia. Cada día haberá algo novo que 
aprender». Este .Museo proxecta a sua vjda fóra das vitrinas 
con moitas actividades. Desde aquí convidamos a solicitar 
mformacióD; sobre as múltiples alternativas para o ocio que 
ofrece este centro (tfno. 211703). 

UNHAS- DATAS PARA 
LEMBRAR sesenta anos 
tl~spois: . a efervescencia po
pular da campaña pola apro- I 
bación plebiscitaria do Estat:U- . 1 
to Galega e o seu triunfo o 28 _ l 
de xuño de 1936. Foi unha 1 

. adhesión · febril ás arelas do 
noso pobo que paga a pena 
repasar nestas datas para 
profundar nas nasas raíces. Só 

, o domingo anterior á votación 
en Santiago celebráronse máis de dousc~ntos actos públicos 
nos que participaron máis de setecentos oradores. Todo un 
regueiros de xenerosidade sementou de solidariedade o 
noso pobo naqueles meses. 

O ESTATUTO DO 36 non 
ía tomar carpo parlamenta
rio ata as Cortes celebradas 
en Montserrat en febreiro 
de 1938, pois o erguemento 

· militar· feixista do 18 de 
· xullo interrompeu a dináµri
ca constitucional cando o 
Estatuto plebiscitado acaba

ba de chegar ó Parlamento de Madrid. Moitos dos que 
loitaran polo Estatuto ían ser asasinados: Anxel Casal, 
Camilo Díaz, Alexandre Bóveda e moitos outros mártires 
que foron paseados polas foxas e palas cercas dos cemiterios 
de todo o país nunha das épocas máis negras da nosa 
historia. Na fotografía unha das cercas traspasadas palas 
balas dos feixistas. 
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OPINIÓN 

Comercio 
xusto 

Teño a sorte de coñecer 
ós creadores da tenda de 
Comercio Xusto de Lugo 
(lrimia nº 477); ademais Pedrouza Devesa 

de ir compartindo ideais con eles tamén vou 
compartindo a amizade e iso lévanos moitas 
veces a falar sobre os proxectos de cada un, as · 
nasas alegrías e inqui_etudes. pe tal xeito, un bo 
día falabamos de cómo Hes ía o «negocio» e eles 
comentaban que gracias a un certo tipo de días 
·espeCiais como' son o dos namorados, o da nai, 
o do pai, ... e mesmo ata Nadal, a tenda ía tirand<?; 
sen estes días as cousas complicarianse algo 
máis. 

Lémbrome que con algún deles me teño 
manifestado en contra do excesivo consumo 
deses mesmos días «inventados polos capitalistas 
co único ánimo de vender». ¿Que pasou logo 
aquí?, ¿O que antes era malo é bo agora?. En 
absoluto. As protestas contra este tipo de días , 
e o consumo que creaban eran parte dun cabreo 
interior que se decataba do moito que gastan uns 
e o pouco que outros teñen . . Tamén era parte do 
convencemento de ·que o comercio mundial e con 
el os seus ·prezos non están nas mans dos 
habitantes das terras nas que se producen, senón 
nas daqueles que cos seus cartos as mercaron e 
as puxeron ó seu servicio. 

Logo, non é negativo en si o consumo, todos 
necesitamos del e moitas veces axuda a levar 
adiante unha vida por outra parte angustiada de 
máis: un libro, algo de música, unha planta, 
mesmo unha boa revista como é Irimia _(¿ou 
acaso non?), veñen moi ben para ergue-lo espírito, 
ollar cara adiante e enchemos de ánimo. 

O que si é negativo, e cómpre atacar, é ese 
tipo de producción que. trata 4 persoa coma u~a 
mercadoría e que non ten en conta o contorno 
social e ecolóxico no que se produce; isto é, unha 
producción que só se basea na- procura do . 
beneficio do capital, que pon ó ser humano o 
servicio dos cartos e non os cartos ó servicio do 
ser humano. E nesta faceta é na que se centran 
este tipo de tendas, en fomentar xeitos distintos 
de organiza-la vida e a econorrúa dun país, en 
darlle a cadaquén uns cartos máis acordes co 
esforzo que fan no seu traballo, en facer daquela 
un comercio un pouco máis xusto. 
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POLÍTICA 

·Morreu · o <<Ya>> 
Acaba de falecer, logo d_l!_ 

varios anos de agonía, .o «ya», 
xornal desde sempre_ alcumado 
coma «católico» e que· nos seus 
pouco máis de sesenta anos de 
vida reflectiu unha tendencia 

· importante do catolicismo . és
pañol . . A súa morte prodúcese 
ó cabo de vinte anos ·de réxime 
democrátivo, que viran. nacer 
algúns títulos que hoxe cof!,ecen 
éxitos, máis ou menos ,sólido_!, 

-- coma «El País» ou «El Mun
do»,-mentres outros mqrrían ou 
van camiño diso (<<El Indepen
diente», «Diario 16>>, «Diario 
de Galic~a», «Atlánt~co Dia
rio»). 

Nacera o «Ya» nos tempos 
d~ República, coma u~a tribu
na dun catolicismo· que preten- · 
día .defen~e-los seus dereitos, 
desde unha perspectiva non ex
clusivamente retrógrada. Herrera 
Oria puxo en marcha dous im
portantes medios, «El Debate» . 
e: «Ya,», que xogaron un impor
tante papel naquela época, malia 
a que o primeiro lago caeu 
víctima da censura de Franco. 

·Para entende-Ja agonía e 
mailá marte do ~<Ya» ternos que 
nos referir ós últimos trinta 
anos. A mediados dos 60, coa 
nova lei de prensa, ·o «ya» 
deulles cancha . a uns 
democristiáns situados ·na 
fronteira do réxime, algúns deles 
agora ben .colocados nas 
institucións: Marcelino Oreja, 
Landeli~o Lavilla, Álvarez de 
Miranda eran algúns do's seus 
nomes. Loitaban por unha rrú
nima apertura do réxime e .o 
periódico tivo que pagar por 
iso. En canto á igrexa, a reno
vación conciliar foi acollida sen 
reparos, pero sen entusiasmo. 

Xustamente no remate dos' 
anos 60 empeza a crise deste 
xomal. Da man de persoas coma 
Aquilino Morcillo, a «Editorial 

Católi-
c a » 

bótalle 
o .freo 
ás ideas 
renova-

Por Tintxu 

doras que se abrían paso na · 
sociedade española e mesmo . 
entre os colaboradores da cadea 
de periódicos. Algúns acordara
nse dos esforzos de renovación 
feitos, por exemplo, en «El Ideal 
Gallego» a primeiros dos 70 e 
como lago· forqn ·cortados de 
raíz. Xustamente o daquela di
rector de «El Ideal Gallego», 
Rafael González, estaba ~&ora 
á fronte do «Y a>>. A empresa 
empezou a perder lectores e os 
bispos bendiciron operacións de 
capital que non arranxaban nada, 
pero ·non quixeron apostar pala 
apertura . id'eolóxica das 
publicacións. 

Mentres tanto nacían com
petidores -coma «El País» e 
chegaba a democracia. A «Edi
torial Católica» vaise despren
dendo dos xomais «de provin- .. 
cias·»,nun afán de salva-lo «Ya>>, 
pe¡:f ecto por definición fronte 
ós outros medios da cadea. Os 
bispos descubriran a radio e 
parían unha causa que agora 
non recoñecen, pero. seguen 
sostendo, a COPE. Xa non Hes 
quedan cartas, nin teñen 
capacidade de iniciativa par~ 
resucita-lo morto de EDICA e 
vai chegando ó . cemiterio · por 
cachos·: o «Ya» é o derradeiro 
despox<;>, outros restos dos 
naufraxios, coma «El Ideal» 
aboian sen rumbo. 

A morte dun xmnal supótt 
sempre unha perda par~ a cul-

. tura dun país, que hai que la
mentar. Pero ó mesmo te~po 
cómpre saber que as cousas non 
acorren sen máis_ e lembrar ós 
seus responsables. 
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ACTUALIDADE :; 

Os presos, . esquecidos 

. Queremos chama-la atención dos 
lectores de_ lrimia .. sobre as pérsoa~ 

privadas _de liberdade. Hai en torno a 
50.000 presos nos cárceres do Estado 

· español, sobrevivinqo en lugares 
masificados e apartados da sociedade, . 

Segundo a lexislación espáñola (Lei · 
Orgánica Xeral Penitenciaria, de 1.979 
e Regulamentó Penitenciario, de_1?96)~ 
a privación de liberdade está 
encamiñada á reeducación 
e reinserción social dos 

- condenados. 

·un tratamento hipócrita 

A resocialización dos 
que están' _privados de 
liberdade ·é - encomendada 
palas, leis . Ó c~amado 
tratamen.to penitenciario, ou 

' simplemente tratamento. 

Paise un estudio indifi
dualizado da suposta 
personalidade patolóxica de 
cada preso, como se fose 
esta a única causa do delicto. 
Pero na prisión desocialízase ó preso 
en lugar de. resocializalo~ a persoa é 
arredada do seu ·ambiente familiar, 
social e laboral, e tampouco non se 
actúa sobre as condicións que lavare- -
cen o delicto nese ambiénte de orix.e. 

Castígase coa prisión e, dentro dela,_ 
con tratos vexatorios e degradantes; 
falar neste caso de tratamento é unha 
hipocrisía. 

Dúas situacións dolorosas 

Queremos refetjmos, en primeiro 
lugar, ós presos enfermos en situación 
terminal, tales coma os afectados pola . 
sida, ós que' legalmente corresponde,
ría a exc~cer'ación. Actualmente 
négaselles so· pretexto de perigosidade 
social ·dos que padecen tales doenzas, 
sen atender ó principio humanitario. 
.Soaménte a . derradeira hora son libe-

radas .da prisión, dando a iinpresión de 
que co.nstitúe un recrirso burocrático 
para manter lirnpas ·as estatísticas. 

Por outra parte, moitos presos, son 
dispersados a unha grande ~istancia 

dos seus fogares, sen ter en éonta o 
problema humallitario dos familiares 
que t_eñen dereito a visitárenos e eles 
a ser ·visitados: Independentemente do 

delicto pol~ que foron condenados, a 
privación de liberdade non debe levar 
aparellado _ -a conculcación doutros 
dereitos básicos. 

Un sorprendente ficheiro 

Un exemplo claro,_ actual e san- . 
grante, témolo nos presos clasificados 
no Ficheiró de Internos . de Especial 
Segui~ento (PIES). Este ficheiro 
creouse, en palabras de quen o regula, 
ou sexa, da Secretaria de Estado de 
Asuntos Penitenciarios, para exercer 
«un control adecuado fronte ~ fórmu
las cielieti vas altamente complexas e 
potencialmente desestal;>ilizadoras do 
sistema penitenciario». ~ 

N este ficheiro estáil; xunto ós in
ternos que demostraron ser «especial
mente conflictivos e perigosos», varias 
categorías de persoas: dende narcotra-

ficantes ata membros de bandas- arma--. 
das, e así mesmo _tamén os insubmisos. 

¿U-los dereitos humanos? 

Os préso~ PIES son ubic.ado_s en 
departámentos especiais, en celas 
mdividuais de illamento, das que saen 
só dúas hor_'!-S ó día, a un patio tamén 
especial e ~eparado. 

A súa correspondencia é 
violada sen motivo ningún, 
con abuso e vulneración dun 
dereito fundamental. 

Sofren vexacións, tales 
coma o uso de e~posas sen 

- motivo suficiente -aínda que 
en ocasións estea regulamen
tado-, ou o paso sistemático 
polos raios X, non sen risco 
para a súa saúde. 

Ademais, o illamento fa-
. cilita a impunidade dos fun

cionarios nos casos de ma
los tratos físicos e outros 
atentados contra a dignidade 
humana. 

Todas estas causas dicímolas por
que veñen avaladas por centos de 
denuncias de internos .e de 
orgallizacións de defensa dos dereitos
humanos dos presos, coma a vasca 
Salhaketa, ou que ternos documentadas 
nos nasos arquivos de pre-S:O.S . 

Mesmo existen, por exemplo, unha 
sentencia do xuí:z; de Vixilancia Peni
tenciari~ de Madrid J:1 que impide a 
aplicaCión do ficheiro PIES pro 
consideralo ilegal en canto que atenta 
contra os dereitos humano~. 

Se queres informarte máis 
amplamente e coñecer por ti mesmo os 
documentos, pasa polo local da rúa dos 
Castiñeiros, ou chama ó teléfono 981/ 
577255, de Compostela. 

César Salgado García 
Membro da Organizaciónpre-S.O.S. 
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Son catro meses que levo de estancia en Guatemala. 
Un tempo para saber das luces e sombras ·deste país 
situado nun contine.nte de miseria e ~speranza. 

Entre as luces contareivos do retomo dos exiliados. 

De entre ·as sombras, a escaseza ·de terra e traballo) 
que son. o verdadeiro atranco para unha paz 
necesaria para que os dereitos dos pobos i..ndíxenas· 
sexan respectados. ' 

Desde o retorno do exilio ... 

Un triste balance 

Hoxe coñé.cese o balance da vtolen
cia e da represión dos anos 80: 440 
aldeas arrasadas; 150.000 mortos; 
50.000 desaparecidos; 25-0.000 
refuxiados; un mi,Hón de desprazados; 
un millón de orgos. 

Seguro que xa coñeciades esta si
tuación. Recentemente· a película A 
Filla do Puma lembrounos esta dura 
realidade. 

Parte dos refuxiados foron parar a 
México, onde as Nacións Unidas e a 
Comisión Mexicana de Axuda ós 
refuxiados lles brindaron apoio e pro
tección. O 12 de outubro do 92, a raíz 
~o diálogo de paz, lógranse acordos 
entre os representantes dos refuxiados 
e o gobemo guatemalteco. Medi<l!lte 
un convenio establécese a forma en 
que os refuxiados habían volver co 
apoio de ACNUR (O ·alto coniisionado 
das Nacións Unidas para os refuxiados). 
Será un retomo organizado e colectivo. 
F{xanse as regras de xogo que faciliten 
a plena integración na sociedade 
guatemalteca dos que . regresan: auto
suficiencia económica e benestar so
cial. O gobemo crea unha comisión 
específica para a atención ós retoma
dos (CEAR). 
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·ne volta a casa 

Xa van dous anos que un grupo de _ 
,refuxiados guatemaltecos en México 
visitou o municipio de Cahabón inte-
resándose por .algunhas fincas, napa
rroquia onde agora me atopo. Os re
tomados entraron en conversas cos 
propietarios para .mirar de mercalas. 
Así, no presente ano concretouse o 
regreso a este · 1ugar duns mil 
guatemaltecos pará asentaren eri oito 

fincas do Val de Oxee. Estes . retor
nados, arites da súa partida, vivían en 
diferentes rexións · do Quinché e 
·Huehuetananco. Chegaron o 21 de 
abril tras unha longa e dura viaxe 
desde o lado mexicano de Quintana 
Ro, Campeche, Chiapas. Cargados de 
escasa·s pertenzas e acomp~ados pór 

·voluntarios , e ONG~, entre as que 
Gómpre salientar Médicos do Mundo 
que nos permitiu coñecer a Lola, 

Gabriela e _Ané!, tres mulleres ·que 

para o Pan e )llailo VIño. Non faltou · 
despois a.romaxe, un xantar con-xudías, 
..ovo e tortas de millo. 

~uperando atrancos 
Agora é de desexar o seu 

asentamento e organización. Tanto na 
saúde, como na educación, traballo~ así 
como na Gonstrucci6n de comunidade 
cristiá. Non lles ha custar, pois levan 
unha longa ropaxe coma grupo huma
no: teñen os seus propios comités de 
limpeza, vixilancia, promoción da. 
saúde, das mulleres; traen os seus 
delegados _da palabra, catequistas e 
ministros da comuñón-. · Xa antes ·. 
daquela eucaristía eles empezaran coas 
súas celebracións domiriicais. 

E tamén é de desexar que a etnia 
quetchi, que hábit~ tamén este muni
cipio, ~ que é politicamente conserva
dora, desbote os seus n~ceos contra 

coidan con esmero da vida _.....,... ___________ __;_ _____ _ 
destas xentes. 

Tiven v.arios ~~mtactos 
con estes retomados. O úl
timo foi con ocasión dunha ~~~~ 

· Eucaristía- o día da ascen
sión. Foi un acto ·sinxelo e 
emotivo vivido en cálida 
fraternidade con eles, as 
ONGs acomp.añantes e· un 
grupo de persoas da miña 
parroquia que para ~m!~l:t:'.:..2_¿~3:!2~2;.;.wt1~~~¡ilitljd 

chegarmos ali tivemos que realizar 
unha viaxe de dúas horas por camiños 
enlamados de difícil acceso mesmo 
para os todo-terrenos. Cantamos con 
ritmo de ranchera e mesmo h01.ibo un 
toque galego, sinal de solidariedade: 
unha copa e un prato de Sargadelos 

esta xente retornaqa que ten sona de 
revolúcionaria, aínda que só sexa pola 
persecución á que foron sometidas 
polos militares. Todos agardamos por 
aquí que se vaia dando a integración 
e que sexa positiva para todos. Xa vos. 
irei · contando. 
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Guatemala· _______________ _ 

... A un atranco para a paz: a Un <;onflicto recente 
propiedade da terra Afincalos Cerros·está 
A foita social pola terra. . ria fronteira c¿n México . 

Xa vos teño talado dun acordo entre (San Marcos). Estase dan
º Gohemo e a guerrilla avalado por do agora uri confliéto la-
. boral entre traballadores e · .N acións Unidas sobre o respecto _á 

- identidade e dereitos dos pobos terratenentes. A cuestión 
' indíxenas· de Guatemala .. O documento é · simple: os campesiños 
. está moi ben. O seu cumpriniento pode piden un salario conforme 
se-la utopía realizada. Sen embargo hai á lei e condicións de .vida 
unha enorme-diferencia entre' os papeis dignas (vivenda,' saúde, 

. escola). Levan un ano así. . e a realidad~, dada a escasa diferencia . 
A resposta dos amos .foi,: que se deu na~ .. eleccións ·entre a d_ereita 
saide da finca. Pero _eles O papel desempeñado polas· ONGS no retorno está sendo moí 

civilizada e a incivilizada. E esta úl- dix · . M . - .. _ -_, t _, -importante. Na foto Eva (de ,ADA Axuda de Austria), Xosefa, 
tim~ pertencen os finqueiros que ª. gora _ eron. . on. · Aquz es an domínica maía, e Cristina de Acnur. 

'os nosos devanceiros con -
se disfrazan de Empr~sas agrícolas. 
Precisamente 

0 
tem,a da terra é 0 que toda/as-súas vidas. Aquí están as nosas · Mons. Ramazzini non é ningún Che 

raíces. Comenzaron os despidos e o Guevara. É un pastor que prefire estar 
afecta a case toda a poboación ~díxena. 

calvario j desta x-ente ata co seu pobo a permanecer no escrito-
hoxe. - · rio. De director espiritual do Seminario 

lgrexa dos póbres 

A Igrexa de San Mar
cos e o seti hispo -Mons. 
Álvaro Ramazzini-, des

. de · o ·principio están · a. 
· carón do pobo tratando de 
.µiediar nas negociacións 
oca Emprein Agrícola. 

· Tamén tratando de prover 
' alimento ás · familias en 

paro forzoso. Algunhas 
Os retornados pasan pola parroquia de Cahabón no seu· camíño ONG t _, _ d · 
ó Val de Oxee, acomppñados das súas escasas pertenzas. s amen axu aron e 

Guatemala ten grandes extensións 
de · terra, os solos de maior calidade, 
concentrados en poucas mans, que non 
son precisamente indíxenas. Pola con
tra, pequenas extensións de terra e de 
mala calidade están repart~da_s en :rnoitas 

. ,mans e precisamente son indíxenas. Se 
Guatemala quere c'amiñar .' cara á 
veréladeira democracia ten q~~ aborda

. lo tema· da · democratizacion da terra. 

Velaí o problema: o indíxena .sente 
hoxe máis ca nunca o dereito á terra 
(lugél! . non só de sustento senón de 
conexión coa divindade), e a sociedade 
guatemalteca non quere av~zár por 
.estes camiños-. A última proba foi a 
masacre do mes de outubro caqsada 
polos mili~es en Alta Verapaz. 

así foron -resistindo. No 
momento actual os · terratenentes 
chegaron á ruindade de cortárlle-la luz 
e a auga, de pecha-la . escola e de · 
amezar ó médico q_ue vai 
peri?dicament_e. 

· N ese _momento comezaron a apretar 
ó_ hispo Ramazziñi e ós axentes de 
pastor~l a·cusá:r:idoos de . autores 

· intelectuais do conflicto. Un esctjto · 
asinado polas siglas CEDEPP ( Comit~ 
Emergente pro defensa. de la propie
dad privada) é introducido por debaixo 
da porta da casa de Mons. Ramazzini, 
ameazañ.do coa guerra sucia que se lle 

. . declara. (Por certo. que este hispo 
volveu agora ca-la cara nun novo 
conflicto, na finca El Tablero, onde van 
alá cinco mortos). · 

de Guatemala, paso u a hispo de . San 
Marcos e alí e:mpezou a súa andaina 
de compromiso co pob¿ acompañando 
ás Comunidades de Poboación en · 
Resistencia da setra. Agora Ramazzini 
segue o seu camiño de opción polos 
pobres neste espiñento tema do dereito 
á terra e a unha vida digna . 

Se Guatemala quere camiñar cara 
á democracia real ha de 4eixar de ser 
propiedade privada duns poucos. Ha 
de xerar este país un novo sistema 
soci9económico que supera e 
tradiconal maneira de concebir ó home 

· coma un obxecto máis. Un axeitado 
tratamento do problema agrario 
·aforraría que aínda se está a vivir e 
da que son síntomas a loita pola terra, 
a delin_cuencia común, o crecemento 
acéfalas cidades, o exercicio da xustiza 
pola propia man e a apatía e a 
i'f!credulidade da poboación no Estado 
de dereito ... Son palabras dunha carta 
enviada á mesa de negociacións da paz 
polo departamento de pastoral da Terra 
da Diócese de San M.Pfcos. Enc~ma 
toda a verdade do momento actual: a 
poboación indíxena non se contenta xa 
con bonitas palabras . 

Manolo Sordo 
(Extracción e traducción D .L.M.) 
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HORIZONTE · 
Mario Cambeiro 

Prefiren teólogos. grises 

Antes do Concilio facían diana nos 
teólogos brancos europeos, pero os 
represaliados -Congar, Rahner, De 
Lubac, e outros-, foron os mentores da 
magna Asemblea, porque Hes ensinaron 
teoloxía ós bispos, ma1s ben 
desinformados. Despois do Concilio 
. houbo novos brancas, e apuntaron a 
teólogos . coma Hans Küng e _outros 
moitos europeos e americanos. 

Da persecución dos teólogos brancos 
pasaron ós roxos, aqueles da.teolo.xía da 
liberación, que deron en alcumar de 
marxistas. Logo foron tralos moreniños, 
pois tamén naceu a teoloxía negra, e 
agora veñen os asiáticos, amarelos. , O 
Santo Oficio capitaneado polo teólogo 
outrora crítico, J oseph Ratzinger, non 
sabe concibi-la teoloxía coma un caris
ma, nin coma un servicio. Nin tan 
equera coma unha competencia adqui

rida p lo traballo intelectual. Para Roma, 
er teólogo é unha función subordinada: 
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son teólogos éla Curia, polo tanto, teó
logos orgánicos, no sentido que o mar
xista italiano Gramsci Hes deu_ ós inte
lectuales orgánicos: ó servicio da 
ideoloxía do poder. 

Agora en Sri Lanka (antigo Ceilán) 

Tissa Balasuriya, teólogo da libera
ción moi coñecido e estimado en Asia, 
escribiu en 1990 un libro titulado. «María 
e a liberación humana». Agora este frade 
dos Oblatos de María está a punto. de 
set excomungado por falar mal da Virxe. 
Dende 1993 o seu libro é obxecto de 
prohibición e acúsano de in~erpretar mal 
a doutrina . do pecado orixinal e · ter 
dúbidas sobre a divindade de Cristo e 
sobre os dogm~s marianos. 

· . Balasuriya porfía en que def<,mnan o 
seu pensamento sen que lle clesen 
posibilidade de explicarse e de _ fac;er 
unha pública réplica ó que é pública 
acusación. Así andan os dereitos, huma

nos. Entra en xogó directo 
o ex-Santo Oficio e o teó
logo asiático responde con ,. -
58 puntos nos que dá. a 
coñece-lo seu ·pensa-mento. 
Isto sucedía en 1994; Q ano 
seguinte, o Vaticano 
devólveHe unha profesión 
de fe, que Balasuriya tiña 
qtle sul?scribir antes do 15 
de maio <leste ano de 1996. 
Non sabemos aínda o que 
paso u. 

Ameaza de destrucción 

A cousa está clara: se 
Ba1asuriya non asina o 
do.cumento romano, seraHe 
retirada a condición de teó
logo católico -é dicir, do
mesticado por Roma:.., e 
ademais aplicaráselle o 
cánon 1364, que implica 
unha excomuñón auto
mática. 

¿'Que vai facer este teólogo acurralado? 
MeHor: ¿que fixo o l5 de maio? Aínda 
non o sabemos, p,ero el xa afirmara antes: 
«Francamente teño dúbidas de que o 

· Santo Padre ou o cardeal Ratzinger . . 
asinasen este texto nesta forma, ou qm;-
o -publicas~n coma o manifesto da fe da 
Igrexa católica hoxe» . 

A reacción dos cristiáns 

U nha dura caria asinada por cristiáns~ 
teólogos, relixiosas e relixiosos asiáticos 
defenden ó inculpado e acusan· ós bispos · 
do país «que hoxe coma nunca ·estáii 
rivalizando por obteren beneficios econó- · 
micos e posicións de prestixio. Tamén 
acusan á xeral'q_uía de «estar organizados 
para crear ·problemas ós seus mesmos 
irmáns cos que celebran a eucaristía». E 
insisten en que nas acus~cións a Balasuriya 
non hai nin unha migaHa de · verdade». 

Tamén din que non se gardaron os. 
máis elementais procedementos formais, 
de xeito que «cando_ as inxustizas contra 
os cregos son· cometidas polos mesmos 
'bo~ pastores', ¿a quen ternos que acu
dir?». Parece que o acusado xa o -ten 
claro:· .citar a xuízo ós bispos polo dano · 
que lle fix_eron disto_rsionando. 

· publicamente as ideas contidas no seu 
libro. 

e.hove sobre mollado 
-

O teólogo xesuíta de Sri Lanka, 
Aloysius Pieris, mernbro d~ dirección da 
revista internacional Cor;cilium, _di: 
«Roma nunca foi realmente honesta cos 
-asiáticos». Lembra a historia daquel. 
misioneiro italiano, Mateo Ricci, 
misioneiro en China no século XVI, ou 
aqueloutro italiano, Roberto de Nobili', 
que evan](elizou na India no · século 
seguinte. Ambos foron -incapacit~dos por 
Roma para fovar adiante a . inculttiración 
do Evru:ixeo en Asia, malfadada· cuestión 
que_ pechou as : portas ó EvariXeo ·no 
mundo -asiático. 



Na terc~ira decet:ia d'?ste xuño. o Papa 
estivo en Alemañá reivindicando -non de 
todo-, a figura dé Lutero., morto hai 450 
anos. Hai algún tempo tamén quixo 
_saca-la espiña rehabilitando a 
Galileo Galilei. Triste oficio o do 
Santo Ídem o de facen mártires 
para máis tarde .convertelos en · 
santos, como fixo cardeais a· 
teólogos -Newman, no- século 
l?asado; 'Daniélou, Congar, De 
LÚbac, Urs von Balthasar, e 
outros-, cando tiñan o corpo cheo 
de ídems. 

Gato por lebre 

O máis indignante é que a 
este teólogo asiático, Balasuriya; 
non lle presentan un Credo para 

Paulo VI, .ata o documento vaticano que 
se· lle pide que subscriba. 

O devándito teólogo Pieris -afirma: 
«Üs métodos · típicos do Medievo, nos 

pofesar, senón unha amálgama ¿Aló Alén?·¿Qué tacemos cos teólogos asiáticos? 

ideoló:Xica -teofilosófica-, que é · 
unha mestura mal ensarillada' de·medias 
verdades, con matrícula . de teoloxía 
romána, dende aquel insufp.ble ~redo 
afortunadamente esquecido composto por 

· que ·se obrigaba a adheris~ a · unha 
· Par:ticular forma de fe comQ ~e se tr~tase 

da Fe con maiúscula, funciona aínda 
hoxe contra nosoutros. Trátase de inicia-

tivas que mortifican a creatividade asiá
tica e impiden que Asia aporte a propia 
contribución ó desenvolvemento dun 
cristianismo- renovado». 

¿ Teoloxía perigosa? Claro que 
si, engade: «U nha teoloxía que 
non _resulta perigosa non é 
teoloxía: subversiva verbo dos 
intereses do imperio de Mammón 
[deus do Diñeiro], e tamén den
de o punto de vista daquela nova 
evanxelización que quere 
converter Asia a ún - Cristo 
ne_ocoloinal, que non lle fai a 
crítica a este sistema económico 
pervers». 

Para este teólogo os dous 
puntos cruciais da teoloxía son 
aqueles que, modestamente, 
constitúen o núcleo programático 
da nosa As9ciación Irimia: a 

inculturación da fe no noso pobo, con
secuencia do misterio da Encarnación, 
e a primada dos pobres no reinado de 
Deus. 
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IN MEMORIAM Pepe Coira 

Manuel Rielo Carballo 
Manuel, (Manolo para os ínti

mos, e tiña moitos ), Rielo Carballo, 
recolleu a súa bonhoinía, (e tiña 
moita, moitísima), de présa, sen . 
preaviso, sen enfermidade mani
festa, e daquela fóisenos, con ela 
ó lombo, nun atadiño de emigrante -
terrícola, para o alén, ¡a recolle-lo 
premio dunha vida exemplar! Non 
sabemos se o sentaron á dereita ou 
á esquerda, pero o que é nun bo 
escano, si, seguro, ¡que o tiña 
merecido! 

¡Deus, qué.tarde 
no Cemiterio deAr-· 
cos dos Frades! Es
taba, asistiu, media 
Irimianza, 
«mirádeos como se 
aman», predicando 
co exemplo: dor 
pola p~rda, pola 
ausencia; as carnes 
abatidas mais os · 
espíritos exultantes, 
choutando por 
acompañar, na con
movedora, ·na enxe
bre liturxia do cura 
Huerta, -voz cáli
da, certa, con casula 
verde-esperanza-, o 
amoroso, o florido envoltorio, co 
que tomamos á terra:, ¡ á súa ! , á dos 
Frades de Arcos, esa cáp~ula, 

¡tamén súa!, que lle serviu de 
soporte, exiguo soporte dun ·alma 
xigante; átomos de materia, ¡ terra 
de Arcos!, que se tomarán fotóns 
de luz, de luz celestial por máis 
señas, no Gran Día da Xeral Re
surrección. 

¡ Deus, pero qué ben se estaba 
alí esta mesma tarde, no Cemiterio 
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deArcos dos Frades, medio a medio 
daquelas pradeiras ! Todo cheiraba 
a cristianismo, do bo, do natural, do 
sinxelo; e non só as coroas, nin os 
tróqueles, nin os bieiteiros· 

- orballados do ·día de -San Xoan, 
-senón, e máis ben, as preces, polo 
.amigo, ·polo ausente-presente, 
musit~das nese silencio recollido, 
íntimo, _ ab~olD:to ·que só se qbserva 
nos enterros dos próceres · da 
bonhomía, daqueles, homes e 

mulleres, que sementaron, que 
espaliaro.n, exemplaridade, - xene
rosidade, simpatía. 

Huerta non se propuxo, non nos 
propuxo, erex~ -las tendas da Trans
figuración nesa lomba de Arcos, -
¡se se lembrou non o dixo!, -pero 
si suscitou, realizou, unha «celeh{á
ción de vida». Afellas que a houbo, 
que a tive~os, ¡con música de 
querubes, que ben que se hotarpn 
os seus aleteos naquela b~siña que 

se · alzo u prec!samente ó_ alzar! 
N aquela paz, Paz, unha vmva 
crente~ resignada, cos seus fillos -
crentes, esperanzados; puxeron o 
resto nunha cfase maxistral de cómo 
deben ser as . despedidas sen des
pedida, os ade~ses, os, ¡ deica logo ! , 

-ós que se adiantan con xenerosidade 
para ir preparando teencontros 
definitivos, d~ altura, xubilares. 

I 

De contrapunto, as máguin.as 
<lesas graveiras calizas,' nas 

inmediacións do 
C~mpo Santo, ¡ex
plosión vai explo
sión vén ! Xa sei que 
non foi adrede, .pura 
circun~tanda, mais 
serviron par~ signi
ficar, para l~mbrar, 
que hai que seguir, 
aquí abaixo, orando 

· e laborando, laboran
do e orando, que a 
. paz na terra non é 
precisamente vexe
tativa, que por algo 
pedímo-lo pan. de 
cada día, amasadiño, 

- fomeado, ¡a cotío ! . 

O caso é que se 
/ 

nos foi un dos irmáns Rielo 
Carballo, mai-s tan só na súa for
ma visible, deixando tras súa un 
ronsel, un rastro clarino, aleccio-

. - · nador, ipmego, que é 'igual a dicir, 
de boa semenieira. ¡ Deica logo, 
Manuel! 

24 Xuño 1.996 

Xosé María Gómei Vzlabella 



ICONOGRAFÍA DOS SANTOS X osé M. ª Lema 

San · Doming~s de · Guzmán, o can ·do Señor ( 6) 

Máis claves iconogr~ficas; de carácter xeral, dos santos e santas3
: 

categoría vestiduras atributo xeral exemplo 

- frades dominicanos/ 
monxas dominicanas 

habito da súa orde, esclavina con 
capuchón branco, capa ancha e 
longa con outra capucha negra 
por encima. ' 

escapulario, 
cruz florenzada, 

Domingos de Guzmán 
Tomé de Aquino 
Alberte Magnü' un rosario (ás veces) 

1 

- frades de La Salle sotana negra ( ó estilo dos cregos 
franceses do séc. XVIII) e nianteo; 
babeiro dobre (simbolizando os 
votos de pobreza, castidade e 

· obediencia). · 

- frades · escolapios sotana e manteo ou balandrán, 
con faixa negra. · ! 

- frades filipenses coma os escolapios. ,,. 

Tipo físico: home de mediana 'idade, 
xeralmente ~berbe; con ampla tonsura 
monacal. Viste hábito da súa orde: manto e 
buceta brancas, manto con capuchón ne
gros (as cores branca e negra queren sim
boliza-la pureza e austeridade ); completan
do os atributos xerais da súa orde, pode le
var pendurado -ou pÍntado no hábito- un 
escapulario, miha cruz florenzada-pintada 
en branco'e negro- e un rosario (este desde 

. finais da idade media, a raíz de que se lle 
atribuíse a fundación do rezo do rosario, 
aínda que é ma$s probable que tal feíto fose 
obra do dominÍcano bretón de ffuais do séc. 
XV, Alain de' la Roche). 

Leva nunha man o bordón de dobre 
traveseiro e un libro na man ('!tributos 
xerais dos fundadores -fundou a orde dos 
dominicanos ou frades predicadores, e 
taméri a Orde Terceira-; o libro pode sim
boliza-la regra da súa orde ou a. súa rexa 
doutrin~, pois non se debe es.quece-la súa . 
participación na extinción víolenta . do 
mo:vemento relixio~o e social dos 
albixenses da Occitania). 

Como atributos persoais, pode levar 
unha estrela brillante vermella ou un sol na 
testa ?u no peito, e ó~ seus pés ·un can 

3 To~ado: en parte, de Ferro Ruibal , Boullón, García 
Álvarez, Lema, ·Talo: Diccionario dos· Nomes 
Galegos; Ir Indo Edicións, Vigo, 1992 (pp. 91-95). 
Así mesmo, Lema Suárez, X. Mª: A Arfe Relixiosa 
na Terra de Soneira; Fundación Universitaria de 
Cultura, ·Santiago, 1993 (tomo 1, pp. 220-296) . 

branco ou negro cun fachico prendido na ' 
boca (o Domini canis 'o can do Señor' , en 
base a un milagre que disq~e lle aconteceu 
antes de nacer: estando no ventre da súa nai, 
esta soñou que era portadora dun can cunha 
tea acesa, feíto premonitorio do can ou ser
vidor do Señor a que estaba destinado ,seu 
fillo); es~e can tarilén se converterá no em
blema xeral dos frades dominicanos .. 

Vimos qµe o santo pode levar· un libro 
na man, pero tamén pode aparecer 
queimándoo: responde ó seu labor de in
quisidor, represor da chamada herexía dos 
cátaros ou albixenses (movemento social e 
relixioso da Occitania -stir de Francia- que 
d~fendía a pobreza evanxélica, a prédica en 
lingua vernácula, o rexeitamento da 
xe:rarquía eclesiástica e da pena de morte, 
etc.). Cóñtase que para vence-los herexes, 
Domingos pr-0puxo unha ordalía (xuízo de 
Deus) «literaria»: tirou <? lume un libro dos 
heréticos e outro ortodoxo e só ardeu o 
primeiro. Outras veces pode aparece-lo san
to queimando libros a eito nunha gran 
cachare la «purificadora»: ben se pode dicir 
qu~ é símbolo da súa propia intolerancia, 
pois non se pode esquecer que no 
establecemento do tribunal da (Santa) In
quisición, en 1232, tivo moito que ve-la 
Orde de san Domingos; de' feíto? os monxes 
dominicanos foron os primeiros chamados 
a actuar en autos de fe. 

Fest(\: 8 de agosto. 

Rosa de Lima 

Joán Baptista de 
La Salle 

Filipe Neri. 

lmaxe de san Domingos da igrexa de Santa 
María de Gándara (Zas), 'no arciprestado e terra 
de Soneira. Obra ecléctica de mediados do séc. 
XIX Apréciase o escapulario pintado no seu 

' hábito, o libro, o bordón -rompido- e co cano co 
fachico ós seus pés. 
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OPINIÓN 

Primeiros encontros cos Evanxélicos de ¡\guiño 

Foi no ano cincuenta e nove; 
daquela, tamén en Aguiño estilábanse 
os oficios fúnebres cos máis curas 

papel; que · o cansase ... ¿e por qué? 
dixen eu . . «Para que se convertan», foi 
a contestación. 

posibles.· Aínda non empezaran os Estaba a xantar na ~asa -cando 
cantos ·dos salmós e reponsos, e chega o mencionado protestante, que 
mandáronme un recado porque me aínda o vin o outro día a facer 
estaba a esperar un señor. proselitismo na lonxa do peixe de 

Atendino e pregunteille que se lle Aguiño. 
ofrecía, respondéndome que el era Daquela eu dixéralle que podían 
evanxélico. e que lle tiña que dar un contar coa ~ña amizade, e, que no 
certificado para poder casar que. estaba na 'miña m~, podían contar 
civilmente, como fan ele~. Como non cun amigo. 
sabía en que consistía tal documento, 
díxenlle que viñese mais tarde p'ola , Nunca tal eu fixera. Empezou a 
rectoral, para me dar tempo de citar textos da Biblia, da Antiga .e-cía 
consultar cos compañeiros cregos. Nova · Alianza, e non ' fun capaz de 
Así 0 fixen, e dixéronme que cortalo .na conversa mentres o resto do 
soamente era estender un escrito de xantar xa quedara frío. 
que non era ' católico. Pero, no que «Que teño que ir terminar de 
non Hes fixen caso ós curas foi ó xantar» , dicíalle , pero el estaba 
con ello que me deran dous deles: embalado na procura de facer de min 
que lle puxese dificultades para un prosélito. Foron polo menos,_ dúas 

brigalo a vir moitas veces polo horas de predicación. 

·. CARTAS 

Tiven que me pór serio e díxenlle 
que me parecía ben que el fose feliz 

· nunha re.lixión que eu non compartía, 
e que . non tratase de me converter 
porque du estaba tamén contento na 
cat6lica. · 

Tal vez noutra xeira, volva sobre 
· o tema en ~uestión, porque foron 
moitos os erros cometidos por w1s 
e outros. 

Coma final deste artigo, vindó no 
meu · seiscentos (dos primeiros) pola 
estrada, encontrei andando un señor 
xa maior, parei o coche e inviteino 
a «embarcar». No camiño so.u ben 
que era o pai daquel mozo do 
casamento. 

Pero ' algúns homes de .!\guiño 
chamáronme a atencióD: por traer un 
protestante no meu coche. 

Francisco Lorenzv Mariño 

Xa paso u . o tenipo das catedrais 
Ortoño, 13 ~e xuño de 199'6 

Benqueridos amigos e amigas: 

Acabo de informarme polo xomal 
«La Voz de Galicia» de que a catedral 
católica da cidade estadounidense de 
La; Angeles yai ser construída 
mediante o proxecto do arquitecto 
español Rafael Moneo, valorado en 
45 millóns de dólares (5 .600 millóris 
de pesetas). Paréceme sincer~ente 

un despilfarro, e se me apuran, un 
pecado «estructural», nunca mellor 
dito. Ainda hai relativamente pouco 
que se inaugurou a catedral de 
Madrid, por certo ¿non souben que 
ningún grupo cristián protestase?. En 
Nicaragua, gran parte da Igrexa, 
manife touse contraria á construcción 
da catedral de Managua. 
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Máis de 40 millóns de persoas 
morren cada ano, víctimas da inxusta 
(des)orde mundial e seguramente nesa 
gran cidade que é Los Angeles terán 
problemas derivados d,a inmigradón, 
da prostitución, os sen teito ... Entonces 
¿como se pode empreg_ar tal cantidade 
de cartos ,para a construcción dun 
templo? ¿É que non teñen Igrexªs? A 
desculpa ·coa que argumentan é que a 
vella catedral ameaza' ruína · (polos 
terremotos), pero, ¿é que a Igrexa non 
pode vivir sen grandes templos?. 

1 

Uñha das liñas de Xoán Paulo II, 
é a ' de clamar contra o consumismo, 
o cal me parece moi acertado pois é 
o causante de moifa pobreza .e de 
moito egoísmo, pero ¿non teñeh estas 

construccións un certo aire de 
consumismo eclesial? 

Quero rematar facendo un 
chamamento · para que os. grupos 
cristiáns presionen ou se agrupen co 
fin de que as contas da lgrexa t~ñan 
unha racionalidade evanxéiica: . ¿Non 
se podería establecer unha comisión 
internacional que vixiase os posibles 
despilfarros e os evitase antes de. que 
se produzan, polo menos a nivel de 
base? Penso que se deben establecer 
uns criterios de prioridades, e xa 
sabemos que o prioritario para Xesús. 
son os _,pobres, os encadeados, os 
tristes ... 

X. Álvaro Arceo . Beiroa 



O NOSO TABOLEIRO 

1 

Xa somos caseteiros 

«Quen ten casa de seu ten media vida», 
dixo Rosalía. Non é para tanto no noso 
caso, porque Irimia non ten casa, senón 
cas~to. ¡Non dárnos sáído da miseria! Con 
todo, estamos dispostos a entoar, coa· 
mesma Ros alía: ~< ¡ Miña ca~iña, nieu lar! 

Xa se sabe que en Galicia o tipo de 
vi venda define a importancia da casa, e que · 
o soño do campesiñado é chegar a ser c~sa 
forte. Existen tres tipos de vivendas:· Casa 
grande, casa normal e os caseteiros. Estes 
son enterrados na terra común, os media
nos adoitan . ter nicho, e os dos pazos ou 
casas grandes mesmo acougan en panteón 
familiar. · 

Hai anos Irimia v.énse reunindo para 
algún dos seus labores nunha casiña que 
lle prestan. Unha especie de soño imposible 
era ter nesa terra, cantada por Rosalía e 
arrolados polo son das campás de 
Bastabales, casa de seu. Non había cartos. · 
Agor~ -pn;sentouse a oportunidade de ter 1• 

dous casetos terreños xuntos -dun total 
duns 80· metros cadrados-, para que sirva 
de, alomenos, lugar para gardar cousas, que 
agora se atopan en domicilios privados. 

A operación saíu por cen mil pesetas. 
Un dos casetos -duns 30 metros cadrados 
cun peque niño terreo doutro tanto-, foi 
'tinha doazón do dono da casa onde nos 
reunimos habitualmente. Para o outro anaco 
roáis grande (47 metros cadrados), 

. · regaláronn6-la cantidade de 200.000 pese
tas, condicionadas á merca dese _ lugar. 
Total~ que a operación sáenos por 100.000 
pesetas ruáis gastos de notaría e rexistro. 
Agora queda a reconstrucción, para o que 
haberá contar coa 'opinióri de todos, e, en 
.caso de de~idirse, tamén ~oa axuda. . 

. Se ben o espacio construído é moi 
pequeno, a rendibilidade desta _operación 
-que foi tnoi -discutida, moito-, está n~n só 

1 en que poida servir de lo~al sociai, senón 
.. en que, coa axuda doutros edificios da 

parroquia, poida se-lo xermolo dese centro 
cu\tural e de espiritualidade Ó que se refire · 
o Estaturo da Asociación IJ.imia. 

Unha base ianteractiva 

·se hoxe se fala moito das comunidades 
de' base, e mesmo dunha Igrexa de Base, 
é. porque a Igrexa, aparece coma unha gran 

pirámide . que ten na base ó 
pobo , e no cume a xerarqpía. 
Pero o concilio Vaticano II 
falou da Igrexa coma pobo de 
Deus, dunha igualdade básica 
dentro da que se sitúa a · · 
x~rarquía coma un servicio. 

Tan grande é a inercia entre 
moitos cristi~s, que non. dan 
sacudido esa dependencia 
verti'calista e agardan que as 
cousas veñan solucionadas de 
enriba A única solución para 
crea-la única Igi-exa de Xesús , 
Cristo -que se actualiza nas 
Igrexas locais-, é actuar dende 
a base non contra ninguén, 
senón a favor do pobo. Isto 

. acaba de solicitar dos cristiáns 
brasileiros o cardeal Arns, 
arcebispo de San Paulo: a crea- · 
ción, paseniño, paseniño -«de 
Bastabales camiño», di Rosalía-
' de miles de p_equenas comu
nidades eclesiais de base. 

O proxecto da . Pasantía 
teoló:tica leva esa intención 
expresa de sacudi-la modorra 
dos cristiáns e poñerse a 
contruír un novo pensamento · dende as 
esixencias do futuro, que o presente xa nos 
está escorregando entre os dedos das mans. 

¿Quen vai se-lo protagonista da Pasan
tía? Pensamos ·que o Boletín interno, ou 

.. mellor, interactivo. Tería que se-lo berce da 
vida, o documento feito por todos que 
dinamice esta pequena institución da Pasan
tía. Parécenos que este instrumento de 
interacción ou acción mutua é indispensa
ble e t.Irxente. Non algo periódico, senón a 
teor dfis voces que redamente, activamente, 
a súa preséncia: interactivamente, comu
nicándose a través do ?oletín D~áspora. 

Este é o motivo polo que ~onvocamos 
a dúas cousas: a inscribirse canto antes na 
Pasantía, con nome e enderezo, non dando 
por .suposto que ;x.a estamos no asunto posto 
que estamos de acordo. Necesitamos enviar 
~oticias, convocatorias, e recibir impresións, 
sangue. 

A segunda co~vocatoria refírese a re
unión que haberá, para inaugura-la Pasan
tía, o sábado 28 de setembro, de 1 O e media 

As mulheres 
tem urna 

importante 
posi.~áo na 

1 • ' . gre1a .... 

jornal----• 
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da mañá a 6 da tarde, no Instituto Galego 
de Información, que se atopa na estrada de 
San~iago ó aeroporto de Lavacolla, a case 
legua e media e á esqtterda. ¿Que setembro 
fica lonxe? Non tanto. 

Sábados bíblicos 

No núrn,ero anterior des ta revista 
informouse sobre este pequeno curso de 
lectura e comentario dos evanxeos que 
~cionou este ano de outubro a xuño, en 
Bastabales. Con resultados satisfactorios, 
analizouse parte do evanxeo de Marcos. 
Continuarase e velaquí o cal~ndario para 
que os interesados reserven datas: 

19 outubro 
9 novembro 
14 decembro 

11 xaneiro 12 abril 
8 febreiro 1 O maio 
8 marzo 14 xuño 

Tódolos días cadran no segundo sába
do de cada mes, agás en outubro, que é 
o terceiro, porqu~ no segundo hai unha 
ponte de fin de semana por mor da festa 
do Pilar. 
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FALANDO CON XEITO 
· Xesús Ferro Buibal 

Volvendo á auga do paxaro . 
Seguimos hoxy coa carta de Carlos 
~ Alvarez na que ofrece tres 
explicacións sobre a chamada auga do 
paxaro. Di así. 

Unha, a que vostede adianfa: «auga 
depositada nas pozas». Dinos Murguía: 
beben en ella los pájaros y el solitario . 
pastor. O interese desta idea sería unir 
o poder vital das augas · á idea básica· 
da pedr~ como reflexo ou símbolo ( ou 
sacramento) da etemidade.· N este caso . 
as pozas ou pías serían inter¡)retadas 
como pisadas das ferraduras da burra · 
que montaba ª' Virxe (fonte de Santa 
Lucía, en Lalín), como as do cabalo 
de -santiago (Santa María do Couto), 
como cadeiras feitas nos penedos en 
que sentaban distintos santos ou mesmq. 
como berce ,da Virxe (na Pastoriza), 
segundo manifesta Risco . : E sen 
esquencer respostas maís imaxinativas, _ · 
como as relatadas por Taboada Chivite 
(O culto ás pedras no Noroeste 
peninsuar RA G 1966), considerártdoas 
causadas polos btincos dado~ pala 
segada cabeza de santa Mariña (no 
Santu~o ·de Augas Santas). 

Mais pens-o extraño -di Carlos
vencellar estas pozas á auga por elas 
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recollida, xa que o valor etnolóxico 
máis evidente é patrimonio exclusivo 
das augas correntes, e, máis concr~--' 

tarp.ente, daquelas · fon tes qúe non 
estiñan ·~mnca. Por iso, cando_' o pobo . 
toma en consideración tal auga do.ceo, 
é usual que sexa co argu~ento de que 
a pozam;a non seca unca, como sucede 
no Penedo da Nasa ~eñora (na Merca) 
ou no Monte do, Castelo (en San Xiao 
_de Landrove). Dinos Taboada: Un 
penedo ten un ºC:º con auga que non 
se esgota con canta levan os romeiros 
prós enfermos dos ouvidos. So mente 
· unha vei, rifando ·os devotos no. repar
to do miragroso líquido, secou a poza. 
(Excruso: velaí a fonda crenza: O 
pobo ve unha miragre no feito de ilon 
se esgota-1~ ~uga, e un castigo, que 
non desfai senón ratifica o miragre, no 
feito do seu esgotamento). Noutras 
a,casións· o miragr~ está na aparición 
~a auga, ~orno relata Lis Quibén 
falando da capela de San Matías en · 
Lugo: hay un gran pilón de piedra, 
seco y abandonado d;urante el año. El . 
día de la.fiesta del patrón,-en febrero, 
suele estar · lleno de agua pluvial. Allí 
lavan los romeros la$ llagas y partes 

· enfermas (p. 292). · 

Hai 450 anos morreu.Martín 
Lutero, ese gran reformador da 
Igrexa· que, coa súa. obra, deu 
orixe ó · protestantjsmo. O papa 
Xoán Paulo II estivo días atrás 
en Alemaña. Tivo peticións para · 
que rehabilitase a Lutero 
levantándolle a excomuñón. Non 
foi posible: as presións vaticanas 
tiveron máis forza có desexo de 
Karol W6jtyla, que se tivo que 
conformar cunhas breves pala
qras nas q11e expresaba que a 
intención de Lutero era a reno
vación da Igrexa, non a separa
ción dela. Algo ·é algo, pero 
cumpría dicir moito máis a pro
pósito dese gran reformador, no 
que hou.bo tanta grandeza e non 
pouca miseria, coma · en toda 
persoa que fai historia. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. Antón Martínez Aneir.os 
telo de amigo é ledicia 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

e pró Cantar do Irimego 
envía esta noticia. 

En México, Guadalupe 
pon en dúbida un crego 
a existencia daquel indio 
que é o famoso Juan Diego. 

Thmén sospeita este crego 
que non houbo ningún día 
en que se lle aparecese 
a Virxe, Santa María. 

Son cousas que non se saben 
e andan os historiadores 
pescudando por se atopan 
noticias algo mellores . . 

Se Guadalupe é ii;lvención 
¡daquela é das ·máis nobres! 
.a Virxe guadalupana 
é a esperanza dos pobres. 

A devoción popular, 
é sincera e moito dista 

· doutras Virxes sospeitosas: . 
¡Fátima an_ticomunista! 

O peor é . que este erego 
é abade . do santuario 

· do que tira gran proveito 
no sentido pecuniario. 

Vai habendo moitos _ fieis 
que xa- se amosan fartos 
de que-non crean en cousas 
ás que sacan tantos cartos. 

9. Non cakulou o abade 
Guillermo Schulenburg Prado 
o momento, pois Juan Diego 
quere ser beatificado. 

10. Nas súas declaracións 
monseñor ten 

1 

pouca vista 
porque despreza ós indios 
e fala coma un racis~. 

11. O pobo escandalizado 
a e~te abade case esfola: 
vive coma un poderoso 
a conta da fiel esmola. 

12. A historia mexicana 
xira toda, en xeral, 
arredor do misterio 
dá Virxe anticolonial. 

13. D9s que en nome de María 
fan revolución, a lista 
é longa entre meXinaos: 
¡mesmo a Fronte' Zapatista! 

14. O arcebispo Rivera 
toma cartas no asunto 
destitúe ó abade, 
de 82 anos. Punto. 




