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· REVISTA
· QUINCENAL
DE CRENTES
GALEGOS

O TRASNO

EDITORIAL

amortiz~r

Amortallar, amortecer,

As ánimas nos as inventaron os curas. Existe en varias
culturas tradicionais un recurso que é o de converter ó mprto
en ánima. Un defunto é, litei;almente, aquel que deixa de
funcionar: de-functus . Pero cando a memoria colectiva dun
pobo garda o recordo dos que se foron , daquela funcionaff
noutro rexistro: adquiren o estatuto de ánima.
Con esta creación popular establécese non só unha
continuidade entre esta vida e maila outra -amortecendo o
golpe da perda do ser querido-, senón ·que tamén se entra nun
proceso de.amortización: os mortos funcionan _lembrándolles
ós vivos os deberes e as eventuais débedas: os familiares son,
en castelán, los deudos: os. debedore's.
O proceso principia coa mortalla, que é unha investidura
para a nova función. Estas culturas tradicionais establecen a
soldadura entre aquén e alén de tal xeito que de Galicia se
puido dicir que a parroquia dos mortos é tan real coma a dos
vivos. E iso conségueo, na nosa cultura, o mes de ánimas . .
Quen diga que os galegos. somos necrófilos, centrados na,
morte, non se decata da sabedoría amortecedora .e saudable
da lembranza dos defuntiños.
O que inventaron os curas é o purgatorio. Naceu, coma
terceiro lugar -ademais de ceo e inferno-, ou coma segunda
oportunidade, no século XII. A clerecía sentiu a necesidac;le
de controlar tamén a outra vida. Trala Reforma gregoriana do
s6culo anterior -XI-, a xerarquía xa dispuña, en loita co
emperador, do poder. feudal; só lle escap aban os defuntos.
1

Phi lippc Aries afirm~ que no século XI «dende o
d rradeir su piro, o morto non pertence xa nin ós seus iguais
u e mpañeiros, nin á súa familia, senón á Igrexa». Nace o
fici de defuntos e «OS sacerdotes adquiriron o monopolio
-remunerado-, de traslada-lo corpo».
Hoxe os cregos aínda teñen . unha axenda preñe · de
compromisos mortuorios e os petos ben fornecidos por
responsorios e outras andrómenas que fan da vida funeral do
clero algo roáis ca un rito: un pequeno negocio fundado na
necesidade do pobo de honrar ó~ defuntos e convertelqs en
ánimas. Necrofilia que se sustentou cunha pastoral do medo
facendo do derradeiro momento da vida o momento decisivo
en orde á vida eterna. Isto é moi grave.
Que unha persoa con cartos vaia antes ó ceo -máis misas,
mesmo trintenarios ou misas dé.greg.oriano que mandan ó ceo
indefectiblemente ó pagán-, é algo insostible bíblica e
pastoralmente. O sistema de indulxencias arredou a Lutero de
Roma, non tanto polo escándalo económico -que tamén-,
senón por esa concepción dun Deus subornable e non gratuíto.
O rito funerario católico é moi estimable para amortecer
mágoas e axudar á familia e veciños no traballo do dó. Non
se trata de esquecer ánimas senón de tomar todo este asunto
mái en serio. O 2 de novembre debería ser, en rigor, a mesma
fe ta có día anterior: a comunicación ou comuñón cori
tód lo anto . Deus nol) é un patrón crµ el que mantén ós
cliente na ala de espera. A celebración eucarística ten outro
entido ben di tinto.
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N~nca

digas non volverei
Daniel López Muñoz

Non volverei ser candidató á Xunta , af~ou rotundo -¿e como se non?-, o 24
de novembro de 1994, o
~daquela presidente da Xunta,
o mesmo que hoxe está nese
cargo, o mesmo que ... Acaba! ba de cumpri-los 72, co que
agora . vai nos 74, co que
dentro de seis estará apagando as candeas dos 80. ·

E un, que sente un ~nor
me abraio <liante do incrible,
recortou á: noticia, dobrouna
:paseniñamente, e gardouna na ·
sección de prognósticos inverosímiles que o tempo desmentirá. E, así, impepinable, mente, non hai moito que tal
desmentido se impuxo, disque
. salvador, a tódolos galegas -e
galegas de fin de século.
E _é que, esto- da· fin de
século, e ademais de milenio,
ten o seu regusto para os que
están rio pod~r civil ou
'eclesial, nos cargos, presidencias, tronos, dominacións e
potestádes, ... e nin o Papa de
Roma nin o Patrón do Antigo
Reino ' de Galicia, queren
-deixar pasa-la oportunidade.
E ten' a súa lóxica, tendo en
canta , que só se .cambia de
século unha vez cada cen anos,
e de milenio unha vez cada
365.000 días, aproximadamente, .sen contar bisestos nin
xacobeos.

Ámbolos dous queren '
levamos da súa imprescindible e tremecente inap nese
momento sempre inquietante
no que_cruzarémo-lo ljmbral :
da esperanza, digo a·o
. milenio,, coma meniñ.9s asustados da man do seu primo
zumoso l.
¡Como non ·
estarmos agradecidos!
O caso é que daquela, o
Presidente, xustificou e
argumentou de forma
razoable e ilustrada · a súa
.firme, contundente, decisión:
A f!Orma que fixou -afirmaba
decidido-", eu coido" que con
gran visión de .futuro, Xurxo
Washington -Jorge no orixinal
castelán, é a b~a. (Léase:
¡Punto!). Dous mandatos de
catro anos é moito tempo, e,
despois, que se dea paso a
outro. (¡Punto!) Eso non é
incompatible con que un se
dedique despois a unha
senaduría.. .
Debe de ser ben gustoso
es'o de considerarse milenariamen te ' imprescindibles.
Será coma o clímax do que
chaman ,a erótica do poder.
Pois iso, xa que tanto p.osnecesitan, que , o clima os
acompañe e non se nos
arrefrien de aquí a aló, sufridos velliños, inagoados pola
mala vida que levan de tanto
nos valer.
_..
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BOA NOVA

P~dro

Manolo Regal . Ledo

Casaldálida: 25 anos de hispo
nun sitio do Brasil que lle
chaman San Fiz doAraguai·a.
.•,.._,,.. ,:;....-f..,..........,..,,·.·•

Tucho: ¡Que e-smirrado parece!, pero ¿que, que faÜogo

ese hispo?

'

Marcelo: ¿Que ·fai este
hispo?,
¡ a_i,
filliño !,
Casaldáliga é un hispo todo
namorado de Deus e da xente
pobre da súa diócese; ten
. moito que ver co Evani.eo
des tes dous domingos; ama a
. . . . . .____.............____.;..._ _ _ ___._........;;;:_ _ _~~ Deus eón paixón de mártir e
Tucho (filio): Papá, ¿quen é ese que
está aí nesa foto?
Marcelo (pai): ¿Non o coñeces?
Tucho: Pois non, non me dou· de
conta. Xa Gho'vin por aí esoutro día,
pero non o dou recoñecido.
Marcelo: Si, home, éche un hispo;
_· ·é~ámase Pedro Casaldáliga; é español, de Cataluña,. pero está de bispo

arná á xente.coma a si mesmo,

ou máis aínda que a si mesmo.
Ademais el si que vive iso de sennos
todos irmáns, nin país, nin mestres,
J).in dirixentes, e iso de facerse
autoridade servindo. Con estas
maneiras está facendo Igrexa naquel pobo pobre.
Tucho: ¿E este libro escribiuno el?
«Sonetos neobíblicos precisamen-

r - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - te»
Antes de que el Gallo cante
Pot causa de Tu 'causa 'me destrozo
como un navío, viejo de_ avent~ra, ·
pero arbolando ya el joven gozo
de quien corona fiel su singladura.
Fiel, fiel..., es un ·d~cir. El tiempo dura 1
y el puerto todavía es un esbozo·
entre las brumas de esta Edad ocura
que ariega el n;i.ar en .sangre ·y en sollozo.
Siempre esperé Tu paz. No Te he negado,
41Unque negué el amor de muchos modos
y zozobré teniendote a mi lado.
No pagaré mis deuqas; no me cobres.
Si no he sabido hallarte siempre en todos,
nunca _dejé. de amarte en los más ·pobres.
,___~:--------------___J

Marcelo: Si, escribiuno el.
É o último libro que
escribiri; é precioso.
Casaldáliga~ a inaiorés do
dito, ten moi boa -pluma,
fai moi boa poesía, desde
a vida e desde a loita co .
pobo. Este libro publicouse
para conmemora-los 25
anos de hispo ali, que se
cumpren precisamente o·
día 27 de outubro. ¿Queres
que che lea un <lestes
sonetos? Son en castelán ...
'

Tucho: Veña logo, a ver se
o dou entendido, que a min
a poesía...

Na raíz .está o .
amor
Domingo 30 do tempo ordinario
Mt 22, 34-40 -- 27 de outubro
Nos Evanxeos en diferentes
ocasións aparecen persoas
preguntándolle a Xesús polo que
é o fundamental na vida relixiosa;
sempre contesta remitindo ó
mesmo: o importante é ser amado, o importante é amar. É dicir,
non son as doutrinas o importan- .
te, nin as ideas, nin as teorías;
senón o amor limpo e sincero, concreto e apaixonado a Deus e á
xente; iso é o que realn).ente lle dá
calidade cristiá á nosa experiencia relixio-s a. Deste amor
verdadeiro, dado e recibido, depende a nosa felicidade.

***

Todos somos
.1rmans
~

Domingo .31 do tempo ordinario
Mt 23, 1-12 -- 3 de novembro
Moitas ve~es na Igrexa
· reproducímo-los comportamentos
que Xesús criticou fortemente nos ·
representantes relixiosos do seu
tempo, nos seus cregos e bispos,
el que non era do clero. Este
Evanxeo pódenos valer para revi·Sa-la nosa vida ó redor de algo
que para os cristiáns é básico:
todos somos irináns; non hai señores que vallan, nin mestres, nin
padres, nin papas. E o máis importante, que se faga máis servidor, pero de veras.
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

O XV PREMIO BLANCO AMOR
· DE NOVELA adxudicado ó xove
escritor Xavier Lo,renzo Tomé, que
aparece na fotografía cando era algo
máis novo, é l;lnha proba de que paga
a pena conceder este tipo de prem.1-os
literarios, xa que somos testemuña ·
. de que o profesor Lorenzo Tomé leva
moitos anos creando e escribindo, e
mesmo petando ás portas dalgunha
editorial, sen ser escoitado debidamente: É un escritor de
calidade como poderemos gozar na súa novela·. O paxf:J-ro
que canta un nome. Un premio no que colaboran cincuenta
e seis concellos nun xesto de .promoción cultural.

UN CONGRESO DE MONTES é o
que están a artella-las Mancomunidades
de Montes de Vigo, do-Morrazo edo Val
Miñor, cun obxectivo: ser plataforma
dos verdadeiros problemas das case tres
mil comunidades de montes,
disconformes con outros tipos de congresos que buscan outros intereses como pasa-ló monte a ma.Ils
privadas e converte-las Xuntas Rectoras en Consellos de Administración. Neste c.o ngreso tratarfanse temas como: «0
Monte e.orno ben social», «Ü gando libre», «Üs verte~oiros de
lixo»i «Ü plano forestal de Galicia», etc. Convídannos desde
aquí mandar suxestións, ponencias, etc .. Comunidadé de
Montes de Valladares, 233, 36314 Vigo. (Tel. 469455).

a

O CABODA~~ü DO .ASASINATO DE
.TERNACIONAL DA· . ELLACURÍA e sete compañeiros máis (o dí~
LINGUA GALEGOdezaseis) fainos lembra-la morte de máis de setenPORTÚGUESA ten
ta: e cinco mil salvadoreños neste tempo de guerra e
represión, e cadra coa publicación de iiúormacións
lugar en Vigo do trece
que.xa sabiamos todos. Na Es¿ola das Américas de
ó dez.aseis cun amplo
proxecto de- estudia-lo
EEUU ensinouse a milleiros de militares a torturar e a matar,
entre eles ós soldados que asasirtaron a estes xesuítas, ós respon- .
noso idioma nos dis-.
tintos espacios e xe~tos . sables de crimes e desapariéións nas dictaduras de Arxentina,
Chile, Guatemala, etc ... Nesta trama de morte tamén participano que . é falado, así
ron crego~ e relixiosos «fieis» a este espectro' de orde que daban
como contribuír ó diánomes á CIA qoutros cregos e xente comprometida que eran
1 g entr a Jiteratura lu ófonas. En colaboración coa
incómodos ás dictaduras. PPC acaba de publica-lo libro: «Una
Univ r idad de Vigo farase unha homenaxe ó escritor
muerte anunciada en _El Salva~or. El asesinato de los jesl:JÍtas»
' p rtugué Joan Coromines.
OVCONG~SOIN

11 Encontro de Mulleres Cristiás Galegas
Somos

<
E
-w
·-

un grupo de mulleres preocupadas, corna ti, polo traballo
ou pola falta de traballo, polas situacións de violencia,
polas relacións humanas ... e tamén por saber que pode- ·
mos aportar de auténtico a esta.nosa I~exa

Xuntámonos para:

*
*
*
*

Compartir a riosa vivencia eclesial con outras
mulleres crentes.
Coñecemos e agradecemos.
Iniciar un camiño _organizado das mulleres cristjás
de Galicia.
Potenciar unha lgrexa - Comunidade de iimás e
irmáns.

Dirixímonos a ti

*

*
*

Muller cristiá galega que non te conformas co papel
que nos toca xogar na sociedade e na Igráa.
iytuller cristiá galega que buscas crear estructuras
fraterna e de servicio na nosa lgrexa.
Muller cristiá galega que queres facer of-la voz das
túas vivencias e esperanzas.

Invitámoste ó 11 Encontro de Mulleres Cristiás
Galegas

* O 17 de Novembro
* De 11 da mañá a 7 da tarde
· * No Colexio da Compañíá de María (rúa

Virxe da

Cerca) en Santiago.

Trae

*
*

1

A conµda, compartiremos.
Preguntas, inquedanzas, reflexió_ns, e desexos de
dar un paso máis no camiño común.

1

·

MÁDEIRA · acaba de celebrar
unhas eleccións ·moi movidas
pola·presencia de tres cregos de
esquerdas- na cabeza de. lista e
que están a denuncia;-la ·situación de inxustiza que hai na illa
despois de dezaoito anos de
maioría _absoluta 40 gue segue
a se-lo &eu mandatario. Os tres
cregos foron boicoteados mesmo
pola igrexa casada co poder, pero
seguen a se-la voz dos moitos
pobres e marxinados que os ·
seguen. o primeiro de novembro
.
e no Encontro Musical de Madeira acman Cho-(lteira, Leilía
e Carlos Núñez que vemos na fotografía, xunto con outros
grupos portugueses.

«0 GUERNICA DE
SARAXEVO» é dun
pintor galego residente
en Nova York, Gil
Lossada, que nestes
meses percorre o mundo_ cunha exposición
itinerante a prol d~ paz
e da tolerancia. Agora
m~smo
cumpre con
Saraxevo onde levou
máis de cento cincuenta
obras, algunhas feítas
-cos . resto~ da guerra,
~espois virá a Santiago,
París, Londres, Milán,
Ber~, etc.

,

O FESTIVAL INTERNANA CELEBRACIÓN
CIONAL DE. CINE. DOS CATRpCENTOS
CINCUENTA ANOS
INDEPENDENTE DE
DA
MQRTE
DE
OURENSE. vai ter lugar
do catro ó dez de novembro
LUTERO non queremos
no Teatro Principal coa inesquece-la data do seu
nacemento (10-XI-1483),
tención de apoiar este tipo
de cine e ca concesión dos
pero sobre todo debe
«Agapi» . ou «Óscar»
abrigarnos
a
un
galegas
(Asociación
achegamento a súa persoa
e á súa busca relixiosa.
Audiovisual Galega de ProFoi un . investigador
ductores Independentes).
galego Manuel Santos,
Paralelamente estará pre........---.-----=-----.:...;.;¡,,.=--.............. se.nte todo o áudiovisual do · N_oya o.que descubriu hai uns meses a mesma Biblia persoal
de Lutero o que supuxo unha aportación fundamental para
noso país. Á fronte de todo este aconteceinento está o
coñece-lo esforzo e tensión do Reformador.
creador Eloy Lozano que aparece na fotografía.
TIMOR, esquecido por todos despois d~ vinte
anos de .ocupación Indonesia: e de xenocidio, é
lembrado agora pola concesión do Premio Nobel
da Paz ó hispo Ximénes Belo · e ó representante .
da Fronte de Liberación de Timor, Xosé Ramos
Horta,' que aparecen na fotografía. O hispo
, sucedeu a Marinho da Costa, que morreu de fame
· no exilio en Portugal, destituído polo Vaticano,
debido á súa loita a

pro~

dos dereitos do pobo

tin:¡orense. Outras voces: Revista Galega para a
Solidariedade acaba de publicar un número
integro adicadÓ a Timor Leste. Para adquirila:
Apartado 678. 32080 , - Oqrense.
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DENDE AGUIÑO

A Devoción «polos»
defuntos
Francisco Lorenw Mariño
Están a chegar dous días que condicionan o meirande movemento relixioso de todo
o ano, mobilizando, coido, máis xente ca
Nadal e Semana Santa, procesións incluídas.
¿Que terán as celebracións relixiosas que
sempre xeran negocio e consumo?
Flores, cadaleitos, pompas de todo
xénero ... acaparan o interese das xentes para
adorna-los sartegos dos seus defuntiños, entregándose a un consumo desmesurado porque hai que pór máis flores das que pon o
veciño ou veciña. Hai que impactar e cumprir
coa lei do mercado consumista.
En canto ó clero, que sómo-los directo·res de orquestra dos sufraxios, ¿non estará
esta devoción funeraria mediatizada tamén
pola numismática?
Afondando no sentir dun pobo a quen se
lle meteu nos seus miolos que a devoción ós
morto fa asociada cos sufraxios (axuda), e, __,
p Jo me mo, cantos máis curas, misas, resp n , etc. mellor para o finado/a para acadar
ax1n
c o non pode resultarnos sorpresiva
a c nducta mortuoria dos fieis.
Petos de ánimas nos templos e nas
encrucilladas son un claro testemuño. dunha
devoción moi ben casada en constante lúa de
mel co deus dos cartos.
Ata tal punto ocorre isto, que a mesma
Igrexa autoriza ós sacerdotes a celebrar tres
misas o dous de novem,bro desde tempo inmemorial, incluso cando non se podía nin binar. (celebraran dúas misas). Aínda perduran
na miña memoria as misas en que, axudando
a un crego, acababan as tres en media hora.
Por todo o exposto penso que os defuntos
hainos que tomar en serio. Hai que pensar nas
familias e ter en conta que a morte deixa moi
afectado ó grupo familiar. Ante un finado ou
finada, unha cousa moi natural é o desgusto
con bágoa e laios; outra moi diferente é a
postura das funerarias, cultivadoras de flores,
e flori terías. Desazón por unha banda, ledicia
pola outra. Fiei e cregos, ¿con quen estarna?
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POLITICA

O Goberno Amigo
Foi a grande frase do debate sobre o
estado da autonomía: ¿que se entende por
gobemo amigo? ¿pode merece-la política de
Aznar con respecto. a Galicia tal calificativo? · ~
Os voceiros da oposición foron neste punto _
moi críticos coa afirmación de Manuel Fraga
sobre tal presunta amizade.

Por Tintxu

.. Desde logo, non cabe dúbida de que o novo goberno é amigo
de M~uei Fraga e doutros destac~dos militantes galegas do PP. o.
presidente da Xunta ten razón cando di que agora o reciben ,moito
mellor ·na Moncloa ou nos ministerios e que lle permiten mesmo
inaugurar obras realizadas polo g_oberno central. Son tamén numerosos os persoeiros do PP que acadaron postos ben pagados en
institucións ou empresas públicas, sen que conste que os que antes
ocupaban táles cargos fosen incompetente's: delegados do goberno, ·
gobernadores, zonas francas, portos, empresas de .autoestrada~,
ban~os públicos, etc.
Pero no tocante a cambios de fondo pouc~o se viu polo de agora.
Nos presupostos do 97 seguen faltando éartos para as autovías
galegas (que son de todas formas o proxecto mellor parado dos que
afectan a Galicia) e para outras grandes obras. como a autovía de
Ourense a Santiago .(que vai ser de peaxe finalmente) ou obras nas
grandes cidades. Nin queda polo de agora nada claro que no novo
sistema de financiación autonómica -Galicia vaia ~esultar especialmente favorecida.
Por iso terá ~ Xunta que esforzarse moi duramente neste ano
preelectoral en demostra-los acertos da súa xestión. b proxecto de
presupostos parece desenado ~ con tal obxectivo, xa que cont~n
aumentos en capítulos de investimentos e SD:bvencións que se ÍJ<?den
executar e rendibilizar de inmediato.
Pero os combustibles. seguen aumentando de prezo, a supertaxa
ameaza a boa parte dós labregos galegas (que pagarán por primeira
vez tal multa, agorá que hai un «goberno amigo»), a proliferación
·dos parques empresariais ou das feiras (coma a mesma de Silleda)
seguen a dar rendemento. E a xente está pouco animada.
Ademais agora non queda a desculpa de que en Madrid. non
nos comprenden ou que desde ali ou de Bruxelas están coutando
as nosas inic~ativas (por máis que isto último poida ser certo e!l
asuntos varios: aí están as novas propostas de reducción das cotas
de pesca, · por exemplo, ou a ameaza de conxela-los fondos de
cohesión, dos que tanto se beneficia Galicia.
Claro está, poden dicir Fraga e mailos seus ~gos, que levan
pouco tempo gobernando en Madrid. Pero é que neste pouco tempo
os cambios quédanse nun nivel estrictamente simbólico, cando
realmente se producen, ou van mesmo contra os intereses de Galicia,
pola necesidade de atender a outras demandas ·moi q:fxentes, como
poden se-las catalanas.

1

INTERNACIONAL

Timor: a loita ·pola ~ independencia

_ . O pasado 11 de outubro dous de- violación continua dos dereitos humafensores da Independencia de Timor , nos no Timor provocou que moitas
1
acadaron o premio Nobel da Paz de persoas se viran obrigadas a emigrar a
1996, fundamentado na busca «dunha Portugal, mentres que as víctimas do
solución xusta e pacífica do conflicto conflicto se achegan á cantida~e de
preto ·de 200 mil.
.qúe· afecta a· Timor oriental».

A Historia dun conflicto
Transcorreron xa vinte anos desde
que a:s tropas do presidente de Indonesia,
· Suharto, invadira a antiga colonia p~r
tuguesa, chamada Timor oriental, un
pequeno territorio situado no extremo
do arquipélago indonesio, simado á' máis
de· 2.000 quilómetros de Yakarta, a
capital de Indonesia. O problema
· relixioso complica a situación. O Timor
oriental tep. ims 850.000 habitantes, a
maioría católico's, fronte ós 200 millóns
de musulmáns, que habitan o resto do
arquipélago
O 7 de decembro de 197 5, dez días
despois de ser pro~lamada como República democrática independente pola
Fronte Revolucionaria para a Independencia ·do Timor O,riental (Fretilin), o
exército indonesio invad.iu o territorio
e un ano ·máis tarde . proclamou
unilateralmente a súa anexión, decisión
que nunca foi recoñecida pola ONU,
que a considera como rexión autónoma, baixo protectorado portugués. A

A illa exporta fundamentalmente
café, pero ten tamén recursos de millo
e arroz, madéiras e petróleo. Son os
intereses económicos os que manteñen
o conflicto, que · causa tantas víctimas
inocente.s e que a~enta contra o dereito ·
fundamental dos pobos:· o de elixir libremente o seu destino como nación
autónoma e independente.

Os d;ous Premi9s Nobel
Como
mencionamos
con
anterioridade, o Comité Nobel de Oslo
premiou os continuos esforzos en favor
dos dereitos do pobo de Timor Oriental, ·a dous loitadores pola xustiza, pola
paz e a concordia. Estes foron o hispo
católico Carlos Filipe Ximenes Belo e
José Ramos Horta.
Carlos Filipe Ximenes Belo é xefe
da Igrexa católica do Tirp.or Oriental
desde 1'988. Destacou pola súa loita
_c ontra a represión indonesia e sempre
condenou as brutais agresións e a guerra psicolóxica que ós invasores aplicaron -para destruir a identidade cultu-

ral de Timor oriental.
En febreiro de 1989
pe di u á ONU un
referendo para que a
independencia retome
á .ex-colonia portuguesa. A súa condición
eclesiástica permitiulle a tarefa de facer
oí-las críticas nun país
·no que a potencia invasora reprime violentamente calquera manifestación de protesta, aínda que é considerado coma un «preso interior».
José Ramón Horta é o representante en Europa do movemento pola independepcia do Timor Oriental; busca
apoio no vello continente, mesmo en
Noruega, en favor dos oprimidos .
Ocupou o posto de ministro de Asuntos
Exteriores no primeiro gobemo da illa,
durante un curto período de tempo no
ano . 1974.
A concesión do premio permite que
no mundo enteiro se poña de manifesto
o problema que afect~ ó pobo bprimido
do Ti~or , que ten dereito a ser
independente. Isto pode axudar ás
pretensións dos habitantes da illa. Un
pobo que adopta unha actitude de resistencia pacífica mérece ser escoitado e
atendido nas súas reivindicacións por
tódolos organismos intemacionais. A
ONU unlia vez máis dá signos da súa
propia incapacidade para resolver Gonflictos. Os nosos desexos de que este
pobo, co que podemos comunicamos
na nosa lingua e que ten dereito a súa
independencia e de que Suecia supere
a contradicción de fomentar a· paz e
premia-los loitadores pola resolución
pacífica dos conflictos e por ontra banda seguir vendendo armas ó gobemo de
Indonesia.

Moisés Lozano Paz
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ENTREVISTA

Lidia Senra:

«d~

agricultura galega atópase condicionada pola política
agraria da · Unión Europea, que impón un sistema claramente discriminatorio para o noso país. Ós labradores
galegas non lles deixan desenvolve-lo seu potencial productivo e
deste xeito estanos privando de crear riqueza e pastos de traballo.
O goberno é incapaz de defende-los nasos dereitos dentro da
Unión e atravesamos unha crise que afecta a tódo.Zos sector:es
agrarios. Hoxe imos ver con Lidia Senra, secretaria xeral do
Sindicato Labrego Galega, a situación do sector lác~eo e do vacún
de carne, que son os máis importantes do país. É un signo dos
tempos que sexa unha muller quen estea á fronte deste sindicato,
f eito do que, sen dúbida, todos debemos congratularnos. Galicia
ten mulleres que a poidan traballar.

A

¿Cal é a historia da defensa. do Unión Europea o sector.
lácteo estaba desenvosector lácteo en Galicia?
Houbo un -proceso de desenvol- lvéndose (aínda hoxe estavemento do sector lácteo alentado den- mos -niso) e non podemos
de o Estado porque :no seu día facía falta permitir que unha limitapara o autoabastecemento. Así, a cornixa ' ción da producción mande
cantábrica e Galicia orientáronse cara á á ruína ás máis das 60.000
producción leiteira. Cando se debateu a familias que viven directaentrada na Unión Europea o Sindicato .mente do sector e, moitas.
Labrego Galego xa manifesta1a a súa outras, indirectarnent~.
opo ición polo prexuízo que supllña para
¿.C al é a postura. do
a agricultura galega. En 1986 inténtase
aplicar por primeira vez a política de lf- Ministerio deAgricultura Lidia Sehra no
mitación deleite. Daquela o ano que se verbo deste problema?
A nosoutros parécenos unha postumarc ba como referencia para esta limi.tación era a cota ~e 1983. Naquel mo- ra to~~lmente inmorál, por parte da
mento creouse unha Plataforma para a ministra, ql;Je estea intentando cobrar
Defensa do Sector Lácteo na que esta- unha multa por producirmos máis da cota
ban integrados os sindicatos agrarios, . asignada e que asemade se estea imporcooperativas, cámaras agrarias, indus- tando,o 25 % de productos lácteos que é
trias lácteas, e contaba co apoio de parti- . o que se precisa para o autoabastecedos e, en xeral, de toda a sociedade. mento de todo o Estado. Neste punto
Fixéronse mobilizacións moi importan- cómpre destaca-la actuación do Sindicates na primftvera de 1987 e dende entón to Labrego Galego tanto nas mobilizavivifl?.OS coa ameaza das cotas. O sindi- cións e a denuncia, feita hai dous anos,
cato organizou mobilizacións dende o da partida de leit~ francés que viña enano 1985, unhas veces en solitario e vasado baixo a marca galega ~ga de Oro
outras dentro de plataformas como é o coma o conseguirmos que o 23 de setemcaso da actual Mesa do Leite.
bro <leste ano non puidese descargar en
Ribadeo un barco as 1800 ton~ladas de
leite en po procedentes de .Irlanda.
¿A posición contra a cota é hoxe
unánime?
¿ Quen impuxo o sistema de cotas?
Si. A coincidencia á hora de valora-lo efectos que tería a aplicación do sisEstá claro que foron os países ricos .
tema de cotas é total entre sindicatos, da Unión Europea. Lembro que hai catro
cooperativa industrias e mesmo a pro- anos veu a Galicia, a .uns actos organizapia Consellería de Agricultura apoia esta dos polo noso sindicato, un representanMesa. No momento de incorporarno.s á te dun sindicato francés. E este home
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comentou que cando se debatía a entrada de España no Mercado Común, hoxe
Unión Europea, o que lles dicía ós franceses o seu gobemo era que se trataba ·
de amplia-lo seu mercado cara ó sur e
buscar consumidores .do excedente de
leite francés. E dende logo non lles mentían; .a quen o facían era ~ nós. Hoxe,
mentres nós ternos que importar ináis do
24%, Irlanda por poñe-lo último
exemplo, ten un nivel de autoabastecemento do 430%. Así a inxustiza é tremenda. Se analizámo-la situadón global
dos países da unión ~uropea vemos que
moitos teñén un nivel de cota moi superior ó que consomen, outros teñen máis
ou menos o que cons_orhen, e o Estado
espafiol é deficitario en producción e ten
que importar máis do 24%.
¿Que hai que facer ante ·esta si·tuación? ·
Neste momento son fundamentais
dúas cuestións: por unha parte

e!>

andoabat~lla»_
, ~~~.~~~~Unión Europea fixémolo para consumir
e non para producir nin decidir nada.
Simplemente nos fixeron aceptar unha
política que trata por igual .realidades
desiguais. Aplícanno-la política que Hes
interesa en .cada momento ós países ri. cos. Isto pódese cambiar coa vontade p~._
. lítica do goberno. Estamos seguros de
que se a ministra se propuxera bloquear
.certas decisións da Unión (como fixeron
os ingleses co tema das vacas tolas) ou
vetándoas, seguro. que terfa encol da mesa a renegociación do dereito a producir no sector lácteo. ·
Pero o caso é que a ministra non é
qLpaz de defende-los dereitos da
sociedade galega ante os seus socios comunitarios. Así, os países ricos seguirán
invadindo os nosos mercados e nós irnos
por un camiño de depender cada vez máis
da alimentación de fóra, que é a mellor
forma de someter a un país e unha
sociedade. Iso que di o goberno galego
de poñer ·a Úalicia entre as zonas máis
avanzadas é totalmente falso: ningún país
pode progresar economicamente sen o
desenvolvemento da súa agricultura.

Contra a "supertaxa"

suspensión da multa. da campaña 95/96
e por outra que a campaña ·actual e as
futuras entren nun período transitorio no
que non se aplique ningún tipo de multa
en tanto o ·Estado non cónsiga que a cota
sexa a mesma que a do consumo propio.
Isto é irrenunciable como pu~.to de partida.· A partir de aquí, o Sin.d icato
Lé!brego Galegp está totalmente en c·ontra do sistema de cotas.
Agora que se está a debater na
Unión Europea o cambio da política no
sector lácteo, pensamos que ten que haber Únha redistribución.do dereito a producir en toda a Unión tanto en Estados
coma en productores, porque tanién están en crise as explotacións f amili~es
dos países ricos, porque .a política agraria co~ún prima as explotacións de tipo
industrial.

/

J

¿Hai diferentes posturas entre a
Consellerfa e o Ministerio?

Hai algunhas. O que ocorre é que a
presión, .as mobilizacións e o chegarmos
a constituír unha mesa onde está todo o
sector, aínda tendo en conta as diferencias de intereses ·entre industrias e productores, e traballarmos de xeito decidido no que nos une, a Consellería ten que
A producción ten que vir determi- ternos en conta. Polo demais na
nada polo q1;1e a propia terra pode apor- Consellería sempre din. que están
tar. Non se pode basear en métodos traballando, pero propostas, concretas
prexudiciais para a saúde ou para o me- non hai ningunha. Pero é bo que a
dio natural como é o caso das hormonas, Consellería apoie a Mesa do Leite ata
ou a sobreinte:o.sificación de fertilizan- atoparmos unha solución definitiva: sus- ·
tes. Ademais eremos que para remune- pensión.da multa e máis volume de prora-lo traballo de producción cómpre es- . ducción para que as nosas explotacións
tablecer un prezo mínimo de garantía ~n poidan desenvolverse.
función do volume· determinado por
persoa activa en cada explotación . .
De momento nunca se pagou a·
1

¿Calé a política actual da Unión
Europea respecto ó sec~or lácteo?
Está claro que cando entramps na

multa, ¿que vai pasar este ano?
Si, pero se non se fixo foi gracias ás
mobfüzacións e á organización fronte a
este problema. Este ano estamos

propoñendo todo tipo de mobilizacións
para que non se volva a pagar. Pero á
parte cando ,se lanza a ameaza da multa
prodúcese unha situación de incerteza
que xera medo; e o medo pode levar a
que algunha xente autolimite a súa producción. Por isto desde o Sindicato
Labrego estamos lanzando a mensaxe de ·
que a xente produz,a con toda
no~alidade, de que se organice e de que
participe en todo tipo de actos para
defende-lo sector.
_Despois de once anos de loita ¿que
.se conseguiu?
Hai un logro moi claro: cando empezamos nesta batalla desde a Administración dicíannos que non había nada que
facer, que era algo que _viña da Unión
Europea (algo semellante .ó que di hoxe
a ministra). Sen embargo, gracias a todo
o traballo que levamos feito e a incuinpri-la lei de cotas, Galicia hoxe ten
recoñeddas no papel 900.000 toneladas
máis ca en 1986. Isto significa riqueza,
postas de traballo e que o traballo que
facemos serve para algo. Hoxe un labrador ademais da preocupación por mantela explotación e o traballo da producción,
ten que preocuparse por defendela.
Se non se atopa ningunha'solución
xa hai previstas mobilizacións ¿non si?
Na reunión da Mesa do Leite do 16
de .outubro acordamos facer unha manifestación en Santiago o 15 de novembro.
Xa fixemos unha en Madrid. A ministra
viu perfectamente o que había. O que se
.debateu foi facer concen~radóns de tractores xa. Finalmente optamos por repetila manifestación, propoñerlle á ministra
que recapacite e crea-los menores problemas á sociedade.
Agora ben, se a ministra non dá unha
resposta satisfactoria verémonos
obrigados a convoca-la tractora:da e a
pedirlle a toda a soci~dade comprensión,
que é a ministra a que nos forza a este
tipo de medidas que sempre ten os seus
problemas para a xente. O noso sector
lácteo é un sector vivo, dinámico,~
que foi capaz de crear moitos
'---Y"
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postos de traballo e non estamos
dispostos a que pola incapacidade da
ministra, se tire pola borda toda esta riqueza.

habería un empobrecemento
lizado.

xene~a

Aínda que o protagonismo informativo o ten hoxe (lamentablemente)
o sector lácteo, moitos labregos galegos
viven da .p roducción de carne ¿en que
situación·están?
Están nunha situación moi grave.
Dende a reforma da política agraria no
ano 92 vén haben,do unha caída continuada ano a ano no prezo. ,A propia re- ·

ple a especificidade da -producción en
Galicia. O que non din é que nos adapte-;
mos ás primas, pero iso non é viable porque ¿a quen lle vendemos xatos de 10
meses e a que prezo?

¿Que resposta J}eu. a ministra á situación dos últimos meses?
¿Que incidencia tivo o conflicto
A ministra cada vez que fala intenta
das vacas tolas?
crear dous debates preocupantes. Di que
Provócou unha caída enorme no
a multa vana pagar os que están nunha
consumo, e s_e xa os prezos eran bruxos,
situación ilegal (xente que vendeu a súa
os problemas agraváronse. Tamén aquí
cota e que segue a producir). Nós pensase estableceron na Unión unhas axudas
mos que, se isto existe, é totalpara compensa-los efectos
mente marxinal. Nas reunións
desta crise. O acordo que toma- que tivemos coas industrias
_ron (incluída a nosa ministra)
ninguén tiña noticia de que se
foi que a Unión financie cunha
desen estes casos. Pero deste
cantidade definida polo núme~
xeito a ministra crea un debate
ro de nodrizas e vacúns machos
artificial para po-ñernos ante a
e que cada Estado poña . a
sociedade coma delincuentes e
mesma
cantidadé. E agora a sipara non falar do problema real,
tuación é a seguinte: Fraücia, a
que son os miles de familias ós
n<?sa competid?ra directa, recique Hes dan unha cota da que
be
da Unión 36.000 millóns de
non poden vivir: hai que dicir
pesetas; España 11.000. Como
que a cota media asignada a
o sector . aquí non estaba
Galicia non chega ós 29.000 kg. O ~ector lácteo discriminado pola Unión Éuropea.
desenvolvido, vemos que outra
m ntre a media do Estado é de 43.000
forma do vacún de carne estableceu vez quedamos por debaixo. Eritón, Frana m día da Unión supera os 100.000
unhas axudas para compensar, segundo cia pon outros 36.000 millóns. Espafta O
t d me mo con 300.000 kg. de meeles, esa caída de prezos. Pero esas pesetas, porque di que non hai cartds.
dia.
axudas tamén son unha esmola a cam- - Pero daquela ¿porque a ministra votou a
Outro tema preocupante é que está
bio de non produc#'·e nunca compensan favor <leste sistema? Así, pronto irnos ver ·
lanzando a mensaxe de que a multa
o que baixan os prezos.
que a carne frarice~a vai circular polo.
débena paga-los productores e que a
Á parte, en Galicia o sector de vacún mercad.o español a un prezo báixo e nós
sociedade non ten por que facerse cargo
de
carne
estaba no 92 (e segue estandÓ ímonos ver totalmente arruinados. Cando
dela. N ós dicimos que ninguén debe
hoxe)
en
proc_eso de desenvolvemento. demandemos solucións vannos dicir que
paga-la multa. Entón a ministra argumenta que se non se paga descóntannos dos Neste momento hai arredór de 240.000 ternos que ser competitivos, pero ¿que
fondos da Unión. Dende o Sindicato vacas nodrizas que son as. que terían tacemos con 11.000 millóns fronte ós
Labrego dicimos que o que se perde da dereito a recibir piima. Sen embargo 72.000 dos franceses?
Unión Europea é unha esmola en com? o cálculo se fixo 'polas que p.abía
comparanza coque se perdería se se apli- no 92 estase cobrando por 120.000 vaEntón, ¿que nos queda?
ca a «supertaxa». En Galicia estase cas. D~ste xeito os países ricos da Unión
Traballar. Vemos que Galicia sofre
investindo en mell_ora das explotacións que xa tiñan o sector do vacún
unha
forte discriminación nos seus secarredor de 8.500 millóns de pesetas dos desenvolvido están cobrando moitísima
tores
de producción (non .só a carne e o
que o 80% pertencen ó s~ctor lácteo. máis axuda porque no 92 tiñan a media
¿Que importa que nos descanten 2.800 da cabana moito máis elevada. Ternos leite: tamén o viño, a pataca, etc). Hai
millón dos fondos da Unión cando só pois unha .pri~eira competencia desleal . . que ~eguir traballando, dando. a batalla,
en mellara se invisten 8.500? Á parte hai Ademais hai unha axuda para os vacúns que a xente que aínda non o fixo que dea
que suma-lo diñeiro que entra da produc- machos. Pero p~a que se conceda esa o paso de achegarse ó sindicato, para terción, porque se a «supertaxa» fose a .axuda, hai que sacrificalos ós 10 meses. mos cada vez máis forza .e conseguir que ·
diante Galicia tería que reduci-la súa pro- ¿Que pasa en Galicia? Que non ternos poidamos vivir dignamente da nosa pro- .
ducción actual en máis de 300.000 tone- mercado para lOmeses. Nós vendémólos duoción.
lada . 1 to ería a ruína non só do sector ós 8, co que perdemos tódalas axudas.
láct o enón da ociedade galega: N ós estamos reclamando~que se contemAldegunde Quiñones.
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DE AVÓS A NETOS

Clodio González Pérez

Tempo de vendima·

r

Alá se foron xa 9s días da trafega da
vendima. Este ~no no·n foi mala,
atendendo ás moitas uvas que houbo.
Por nacemento e. residencia, sei algo
das do Ribeiro e das do Condado. Aínda
que o xeito de procur·a-las cepas é dis- .
tinto, cando chegan os primeiros días de
setembro, todos se afanan el). arranxalas cubas e a demais fustaxe para a
ve~dima que .se aproxima ..

San Migueliño das uvas maduras,
moito me tardas e pouco me duras. E é
, certo. Todo o ano traballando sen acougo
para logo recolle-la recompensa a tanto
labor en ben poneos días; ~que a colleita
sexa boa, e que non chova, e que non
veña unha s-araiba ... E queda despois
vendelo, dependendo de a como vaia a
ola ou o cabazo.
Aquelas vendimas de antes
Hai uns días presentei un relatorio
no «VI Goloquio Galaico-Minhoto» celebrado esta vez en Ourense. ó meu
desexo era que se referise a algo do
Ri~eiro, pero non ó "'.iñp, porque del xa
se ten dito tanto que moi pouco queda
por escribir. Escollín entón unha
actividade moi secundaria: a gandería.
A data a estudiar foi a de mediados do
século XVIII, por contar con documentación para poder coñece-la verdadeira
situación daquela época. En partic;ular
no c'oncello de Cenlle~ había parroquias
que case non c~mtaban con ningunha
cabeza de gando, a non sér porcos,
porque todo o terreo estaba dedicado
exclusivamente á viña. Así foi dende
hai moito~ séculos~ ·e mesmo segue agora, en que ás cepas se lle dedica a Ínellor
· terra e o máis do tempo: poda, rodriga,
gabe,ado, sulfato, esfolla, vendima, ... e,
outra a vez a repeti-lo ciclo, a xeito de
eterno retomo que empeza e remata do
mesmo xeito ó longo dos séculos.
_primeiras que pintaban, e tamén aquelas
Meus av'ós non sapían máis que.falar que polo quince de agosto xa tiñan
do viño, porque era do que íaq tirando, acios maduros enteiros, para ir
mal que ben: das viñas, das castes, das pendurados os de uvas brancas· dos bra-·
colleitas, do.s anos fuleros, ... Sa.bían zos da Virxe, e os das tintas, dos de San
onde estaban as mellores uvas, as Roque.

Había entón que empezar a auga-las
cubas para que inchasen e logo !avalas,
prepara-las moxegas, enseba-las
barcaletas, repara-los culeiros e os
gueipos, afiar ben as coiteliñas, ...
Baixaban os pisós da montaña para pisalas uvas, e outros para andar ás cargas,
é decir, transporta-l9s culeiros
acugulados de uvas dende as viñas ata
as adegas. A onde podían, tamén
chegaban os carros -case sempre dunha
soa vaca~ para trae-las uvas de lonxe na
tinalla.
Nada queda agora do que·foi ata non
máis de trinta anos: os culeiros
tr9cáronse por sacos de plástico, o
mesmo que os gueipos. E os carros por
· tractores. Mesmo as ,cubas, eses enormes depósitos de madeira de castiñeiro,
que algunha pode levar ata 60 moios de
vmo ·(case 8.000 litros), están
desaparecendo substituídas por depósitos de aceiro· inoxidable.
As adegas xa no.n arrecenden como
antano, porque as maís das uvas van
parar ás cooperativas, ou se venden xa
na viña . .Q único que perdura nas terras
do Ribeiro, son as paisaxes característi('.as do outono, tinxidas de morado e de
verde. A primeira cor corresponde ás
cepas de viño tinto, que lembran como
foi o seu froito; e a segunda, ás do
branco.
A vendima rematou, e outra vez a
empezar a traballar arreo para a vindeira:
no Ribeiro, no Condado, no Salnés., en
Valdeorras, en Monterrei, nos vales do
Sil e do M¡ño, ... en todas partes, onde
segue habendo cepas. A agardar un ano
máis pola chegada do San Miguel:
San Migueliño das uvas maduras,
que tarde vés e que pouco nos duras;
se dúas veces ó ano viñeras

1

moito ben nos deras.
Pero hai que conformarse cunha, e
que non veñan xeadas, que non chova
na esfama, ... Un ano enteiro de espera.
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HORIZONTE

Unha sospeita e dúas sorpresas
Como sabe o lector, dende hai
algo maís dun ano recibimos un
boletín informativo italiano, Adista,
que nos fornece noticias sobre a
Igrexa. Parécenos fiable e consideramos necesario szguirlle (l pista ó
apai~ona_nte camiñar da fe nos
tempos de hoxe.

A pipa da discordia
Xa non constitúe sorpresa
ningunha o · que principiou sendo
sospeita: que Fernando Sáenz
Lacalle, arcebispo de San Salvador,
sucesor de Óscar Romero e Arturo
Rivera y Damas se dedique a desfacer todo o que eles fixeran. Este
hispo navarro nacionalizado salvadoreño, ex-capelán das Forzas Armadas e membro do Opus dei -máis
ben opium dei..: non ten paraxe. Paso
a pa o, con pé firme, eco estilo marcial do que a Biblia chama «a bota
que pi a con estrépito», vai tomando
medidas opiáceas, é dicir, alienantes,
da que aquí fomos dando conta.
«Al paso alegre .de la paz»,
monseñor, que foi destituíndo ·
persoas e eliminando ou <lomeando
medios de comunica~ión diocesanos,
tomou agora a decisión de saca-los ·
seminaristas da Facultade ·de
Teoloxía da UCA: Universidade
Centro-americana, porque seica son
comunistas, como o eran Ignacio
Ellacuría e compañeiros mártires.
O que está daro é que monseñor,
apoiado polo Vaticano, cadra, alomenos obxectivamente, do lado dos
escuadróns da morte, que deron morte
a San Romero de América e andan
agora cunha lista de persoas non gratas entre as que se atopa o hispo
Gregorio Rosa Chavéz, ex-alumno ·e
moderadísimo seguidor de Romero,
a quen marxinaron totalmente.
,
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Sete anos de silencio ,
O que é sorpresa, grandísima, é o
comentario que fai · un xornalista
catolicísimo italiano, Vittorio
Mes.sori, á recente visita .do Papa a
Francia. Autor do libro-entrevista
con Karol Wojtyla -«Cruzando el
umbral de la esperanza»-, Messori é
un católico conservador vencellado
ós movemenfos máis radicais e

espiritua}istas da hora presente: un
auténtico papista. . '
Pois ben, a pesar de que di non
querer dar consel'los ó Papa, afirma
que «iso de andar dando voltas polo
mundo, non produce, humanamente
falando, grandes resultados». E comenta: «Non digo que o Papa debería viaxar menos. Pero pa!eceríanme
mellor as viaxes máis concentradas.

Vai a un lugar e realízase -un gran
eÍlcontro e un só discurso".
Na súa caFdade. de técnico da
información, este piadoso .xomalista
afirma: «Para qae .á xente lle chegeue
unha mensaxe de fe, o camiño hoxe
non . é o multiplic a~las palabras,
senón .aforral~s, dicir poucas e concentradas [.. J.· N un cálculo rápido
resulta que a lgrexa, ~n tódolos
niveis, .produciu nos últimos vinte
anos máis palabras que nos precedentes vinte séculos. Canto rp.áis se
fala menos se · é escoitado. · Eu
propuxen.·. sete anos sabáticos no.s
. que a lgrexa cale, do coadxutor ó
Papa. Creo que este silencio sería
·máis eficaz que tanta verborrea».
1

E,· para sorpresa . por ninguén
sospeitada, remata: «Esta acumulación de , <lis.c ursos, mesmo. _de
encíclicas ... , eu .léoas, pero ¿cantos
· máis o fan? Precisaríase o sacrificio
de tomar ós costumes dos Papas de
hai uns decenios, que o máximo que
facían eran tres encíclicas [. :.]. No
fondo Gada enCíclica .d o .Papa
resólvese nunha.conferencÍa de pren-

sa e rtalgún título deformante dos
xornais ó día seguinte. E logo nin se·
sabe delas».
¡Todo isto di to por un señor que
no seu libro-diálogo co Papa_quería
para ese escritounha especie de viceinfalibilidade !
A hora de Basilea

clerical,. que Koch critica dun xeito
esgrevio: apoñéndolle o mal ó mundo que estáfóra, os protagonistas da
vida eclesial chegaron a ser, necesa.riamente, os reliriosos.
O arcebispo precisa: aínda hoxe
o punto neurálxico da dicotomía que
. separa ~onservadores e progresista
na Igrexa é a respectiva posición de
confrontación co mundo. Cita a
.Leonardo Boff cando este "teólogo
maldito" da liberación afirma: «Ü
que Deus quere e ama non. é, en
primeiro lugar, a lgrexa, senón máis
ben unha nova sociedade, e nos seus
lindeiros hase inscribir tamén unha
nova lgrexa». Todo isto situándose
na liña do Concilio.

Cando un hispo fai profecía, .
daquela a basileía º1:1 reinado de
Deus está máis cerca. O ·arcebispo'
de Basi~ea~ .mons.eñor Kurt Koch,
denuncia ·un cisma pastoral consisten te ·na fractura que sepata
relixiosos e laicos: «Na lgrexa hai
dous tipos completamente · diversos
de cristiáns: os Espirituais, que claramente se consideran con E ,
De sorpresa en sorpresa, o nunmqiúsc;ulo, e os carnais co c minús- cio apostólico en Suíza, arcebispo
culo, tamén chamados mundanos».
Karl-Josehph Rauer, subliña as
.Isto -engade monseñor-, é con.:. declaracións do seu compañeiro
secuencia dunha liña fronteiriza que salientando «O sacerdocio común dos
se estableceu nos prinieiros tempos fieis» , e distanciándose da palabra
x erarquía e durlha concepción que
do cristi;mismo, cando a relixión
refuxiou nos claustros dos conve~ .considera ó 'crego superior ó pobo de
tos para fuxfr do mundo. Desta Deus. ·
lgrexa conventual orixínase a lg~rexa
Mario Cambeiro .

sé
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TELEVISIÓN

A <<kóltura>> do fútbol
A estas alturas da película futbolera nacional deben quedar poucos que crean no
espírutu deportivo do gran fútbol dos nosos
estadios. Pode que sexa deporte o fútbol .dos
rapaces no seu colexio ou o partido de
afeccionados do domingo nunha pequena vila,
pode quedar aínda unha mínima mostra de
deportividade nalgún xesto, coma o do público
compostelán en S. Lázaro hai uns días, que
aplaudiu posto en pé o gol de Ronaldo, a pesar
de que fundía ó seu querido Compos. Claro
que ese gol foi moito gol e Ronaldo é moito
Ronaldo. Pero no resto, o fútbol estase a
converter cada vez máis nun espectáculo que
ten de todo, menos de deportivo. ¿Como pode
ninguén considerar deportivo o fanatismo
localista que enfrenta entre si grupos, vilas e
cidades·-e non me estou referindo só ós «Ultra
Sur» ou ós «Celtarras»-, o cabreo <liante das
boas xogadas do adversario e a alegría polas
malas, ou os insultos ós xoga~ores e ó árbitro
cando non os favorece? E eso sen citar a
motivación pur'amente econ6rnica que move
todo este cotarro.
O que importa é gañar, sexa como sexa.
Aqu lo de «que gane o mellor» quedou para a
hi toria. Hai que gañar. Non importa xogar ben
ou mal, nin os medio que se usen. Vale todo:
cmpuxón, o insulto 6 compañeiro
, me m o xesto máis antideportivo
stá v nd : aplaudi.- los fallos do adver·ari . ¡Que 11 imo facer! É o e pectáculo. Un
espe ·tá ·u /o de masas no que a fanática
rivalidade localista, por unha banda, e os jnterc e millonarios, pola outra, están acabando
co ideal do deporte.
Un, que non é un forofo pero si un bo
af ccionado, laméntao e queda perplexo <liante
de te fenómeno social indubidable, que vai
medrando día a día. Antes era só cousa de
homes, mais agora contaxióuselle tamén a afección ás mulleres e á rapazada. Antes había só ·
· a Liga e a Copa. Agora ternos ademais a
Recopa e .a Supercopa (aínda nos falta 'a a
«Religa» e a «Superliga», pero todo se andará ... ) e a UEFA, e a Liga de Campións, e o
Mundial de non sei que, e os Tornees de no sei
que máis. Antes o fútbol era ós doilingos e
oca ionalmente ós sábados, agora só nos quedan o venre sen el (non sei se por iso de
venre de dolor); pero xa veremos a semana
que vén e non ocupan tamén ese día.
¿Que ocorre? ¿Cal será o motivo de tanto
ex ce o? Os sociólogo · f alaron hai tempo da
función catártica. Con istiría en liberarse das
repre ións ociai por unha horas e quedar
r la ado e mellor di po to a enfronta-los
traballo da mana, en explotar en contra do
f ou do in oportable compañeiro de traballo.
O gr go utilizaron para e te fin a grandes
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traxedias; hoxe en que a xente do pobo non vai
E se o fútbol quedase limitado ó seu
ós teatros -que polo demais tampouco servi- ' pobo, á súa cidade, aínda poderla pasa-la cousa;
rían para isto-, terían esta función os espectápero as Televisión~ ~iron o filón e desbocáronse
culos masivos. ¿Serven de verdad~ ¡Jara
-só a TVE e Tele 5 mantiveron algo de cordudesreprimírmonos? Sendo así, deberiam~s
ra-, e non me estraña: no partido Sevilla.celebralo. Pero non sei. O que si sei é que
Compostela pieto de 5 millóns de per.soas
asistir a un partido, metido entre as bancadas
(exactamente 4.611.726, segundo o panel de
do público, é toda unha experiencia b axuda a
audiencias) estiveron colgadas da pequena.
facerse unha idea; o que ali se oe non é para
pantalla e tragaron, ademais da indixestión de
dicir aquí, pero rubo~zaría a calquera.
futboi, as mensaxes. de prbpaganda, que é onde
está o asunto'. Cincocentos millóns de e~pecta
¿Ou terá, máis l;>en afunción de adorme-.
dores -¡que enormidade!.- , seguiron o Muncer? Esta leria vén do lonxe. Xa os romanos
dial de Fútbol. E, como canto maior sexa a
inventaran con este fin o famoso <<panem e
circenses»: pan e espectáculos do circo; e p.os
audiencia máis cara é a publicidade, a televitempos do franquism.o utilizouse-o «fútbol e
sión recadou 3 millóns de pesetas por cada 20
touros» para que o pobo non' pensase nas
segundos. ¡Un choio!
difíciles situacións políticas e económicas, para
Ternos a Galicia, igual que o resto de
non darlle líos ó poder. ¿Terá todo isto algo
.España, asolagada na «kultura» futbolera, urtha
que ver coa complicada situación actual?
cultura de berros e insultos, mediocre, pedestre -e nunca . mellor aplicado-, localista e
x~radora de .enfrontamentos. A moita xente,
aínda sendo partidari0s do fútbol, dános certa
pena ·e sentimos preocupación polo nivel cultural no que estamos caendo, sobre t0do pensando nas novas roladas. ¿Que se ·pode esperar
nun futuro próximo de tal situación?

-Pois, madia levamos te-lo fútbol, dicíame un amigo, cando eu lle parolaba algo
di;to-, se non ¿a onde ía ir tanta xente as fins
de semana? ¿A taberna ou ó bar? ¿Ás' discote.cas? Aínda que fosen ó cine ou a algún teatr0,
se o houbese, ¿cantos caben? ¿Que é mellor?
Non lle faltaba un chisco de razón.
Pensándoo ben, ¿que p'ode facer, sobre todo a
mocícf.ade, o sábado e o domingo; que altemativa lle damos? En Viena, polo visto, hai ópera
da .grande tódolos días, chega a-haber cinco
óperas simultáneas en acción e hai_ que quitala entrada con máis de tres meses de antelación, pois vai todo o mundo a eses magníficos
espectáculos . Pero aquí. pouco máis ternos que
o fútbol. ¡Unha mágoa!

Tense dito e redito que hai que form~
mellor as novas xeracións, noutros códigos de
valores, noutra sensibilidade, darlles outro nivel de aspiracións e de cultura. ·Pero o horizonte no está rnoi claro ... Quen sabe se parte da
soluCión virá pola mesma economía. Todo é
economía, din hoxe moitús, ¿Podería ser que a
economía se regulase a si mesma? Os donos
dos restaurantes, cafeterías, etc. poñen o grito
' no ceo ó quedar sen clientes, que se engaiolan
coa «caixa tonta» sen saír das súas casas. Din
que perderon o ano pasado 1·60 mil millóns de
. pesetas e que nesfo perderán aínda máis, preto
de 250 mil. Tamén protestan, anque m~nos, os
empresarios de teatros, cines, etc. Piden unha
regulación, igual ·que hai para o cómercio, e
solicitan' que se poña .º fútbol no domingo coma antes- e se lles respecte a eles o sábad9
polo menos.
Mentres esta febre do fútbol non se vai
calmando, haberá que «florecer onde nos·plantaron»: esquecerse un pouco da tele en favor
doutras cousas ínáis activas, ou polo menos
darlle traballo ó telemando «zapeando» ata
encontrar algo que valla a Piena. Ou pensar, os
que poidan, nunha parabólica que permita conectar con outras ondas ... Eso si, sen deixar de
loitar por mellorar o . nivel un chisquiño, e ,
aínda que s!gamos pens,ando que é unha mágoa.
Ou, como dirían os meus alumnos, unha «pasada».
Antón Miramontes
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 87)

Aventuras -e ' desventur~s de Xaúl (1 Sam 13-15)
Xaúl jora proclamado rei de Israel -é dicir, dalgunhas
tribos do centro e do norte, non as do sur ou Xudá-,
porque os israelitas· querían .ter un rei forte contra ,a
ameaza dos filisteo.s. Estes xa entraran dende o mar
Mediterráneo ó cor'azón da montaña c~ntraJ, controldn·do o territorio.

. 13 1Xaúl tiña os1se,us anos cando empezou a reinár e reinou
vintedous anos sobre Israel. 2Escolleu para si tres mil
israelitas. Dous mil estaban con el en Micmás e na montaña
de Betel e os outrbs · mil estaban co- seu filio Ionatán, en
Gueba de Benxamín. Ó resto do pobo mandouno para as
súas casas. 3Ionatán destruíu o posto filisteo que ~abía en
Gueba e os filisteos soubérono. Xaúl manctou toca-la trompeta por .todo o país para dicir: -»Que os hebreos escoiten».
4
Todo Israel oíu dicir que Xaúl detruíra o posto dos filisteos
· e que Israel rompera con eles. O exército reuniuse con Xaúl
en Guilgal. 1
··
Fronte a ese grupo de ifralitas, os temibles filisteos:
5

0s: filisteos reun:íronse taménl para face-:la guerra a Israel. '
Contaban con tres mil , carros, seis mil dé. cabalería e un
exército de a pé coma a area das praias. Subiron ~ acambar
en Micµiás ó leste de Bet-Aven.

o autor sagrado descríbeno-la reacción dos israelitas:
0s israelit!!S víronse en apreto,. porque est~ban cercados; e escondíanse en covas
e nas fendas das rochas, en buratos e en pozos. 7Algúns· pasaron o Xordán, cara ó
país de Gad e de Galaad2 •
·
6

Xaúl realiza un sacrificio sen a presencia de Samuel:

Cando acababa de ofrece-lo holocausto, pre~entouse Samuel. Xaúl saíulle . ó
encontro ·e saudouno. 11 Samuel pregunt'oulle: ·-»¿Que fixeches?» E X:aúl
respondeune: -«Ó ver que o pobo se espallaba, que ti n'on chegabas no prazo fixado
e que os filisteos se concentraban en Micmás, '12pensei pa.ra min: agora os filisteos
botara~se enriba, en Guilgal, se1;1 ter eu aínda aplacado ó Señor. E atrevinme a
ofrece-lo holocausto». 3 .

10

Unha vez máis, Samuel rexeita a qu,en elixira re.i:

Samuel díxolle a Xaúl: -«Obraches coma un necio . . Se seguíse~las ordes que o
, Señor o.teu Deus che deu,.o Señor afincaría para sempre o teu reinado sobre Israel.,
14
Péro agora o ,teu reinado non se manterá xa que ti non óbedecíche-las ordes· do
Señor, o Señor busco u un home do seu gusto ·e decidiu que fose el o xefe do t~u
pobo». 4
,
13

1

Cdn todo, o capítulo 14 ofrece está vall!raciÓn de Xaúl:

14 Desde que .tomou posesión da realeza, Xaúl foitou contra os inimigo~ do
arredor de Israel, os moabitas, os amonitas e os edomitas, o rei de Sobah e os
. fiÍisteos. Por ~nde: foi, sempre vencen. 48Era un ho_m e valen te. Vencen ós a~alecitas
·e librou a Israel dos que ,o tiñan aso bailado.
47

O capítulo 15 fornécen<?s outra repulsa de Samue!: 5

15 24Xaúl confesoulle a Samuel: -»Pequei, traspasando o mandato do Señor e tamén
a túa palabra. 'fiven medo do exército e consentín non que pedía. 25Agora perdoa o meu pecado e dá a volta comigo, que quero.adorar ó Señor». 26Samuel respondeulle:
«Non quero volver con.tigo. Xa que ti rexeitáche-la orde do Señor, o Señor rexéitate
a ti, para que non reines sobre Israel».

X osé Chao 'Rego

1. Dende logo, é desproporcionada a temible forza dos filisteos contra a
pouquidade do exército . de Xaúl. Os
filisteos dispoñen dos temibles carros de
ferro -carros de combate coas rodas reforzadas polo ferro, descubrimento
recente-, e os israelitas, non. Pero hai que
ter en conta <lúas cousas: por-µnha parte,
no terreo montañoso no que se ía realiza-lo combate, era máis eficaz a infante, ría ca eses carros tirados por íeroces
cabalos -animal símbolo do orgullo mi_litar en Israel, fronte ó humilde e pacífico asno-, que tiñan atrancos para avanzar, non así o simple soldado de a pé.
Pero, sobre todo, quen vai venceré lavé,
deus nadonal guerreiro do clan hebreo.
2. Tralo f acaso anterior <liante de
Ionatán e a fachenda de Xaúl facendo
tocar, a trompeta triundal, agora os
filisteos arremeten e os soldados israelitas bátense en retirada, en desbandada.
· Xaúl .tiña que agardar por Samuel para
facer un sacrificio, pero ten que adiantalo
por mor de que a xente non lle fuxa.
3. Non se comprende ben cal pu ido sel o delicto de Xaúl, porque el, coma rei,
tiña competencia litúrxica para realizar
sacrificios no santuario central de
Guilgal. O seu pecado debeu de ser este:
non te-la esperanza suficiente para
agardar máis tempo por Samuel, confiándo en lavé.
4. fPobre Xaúl, a quena tradición lle é
tan adversa e o maltrata, quizais máis ca
polos· seus pecados porque ela ·está
apaixonada a prol desoutro home que
lavé buscou.· A sucesión no reino
corresponderíalle ó seu fillo Ionatán,
pero irá parar· ás mans desoutro home,
amigo íntimo de Ionatán: David.

5. Esta é outra tradición que afirma que
o refugo de Samuel provén de que,
despois de vencer ós amalecitas, Xaúl
n~n levou a cabo o «herem» ou lei do
exterminio, propio da guerra santa, que
mandaba destruír absolutamente todo, e
deixou con vida ovellas e vacas para
ofrecerllas en sacrificio a lavé. Posiblemente tamén. os soldados se botaron
enriba do botín de guerra violando a leí
sagrada do exterminio, para que nada dos
filisteos pasase a contamina-lo pobo hebreo.
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' FALANDO CON XEITO

~

Pilar Vilaboi

O CANTAR DO IRIMEGO
l.

Ditos de amores 11, e outros. contos
A tódalas mulleres, ou polo menos
a min, gústanos que nos Jagan as
beiras ou ter «pretendientes», como
se dicía antes. En resumo, que nos
intenten seducir de distintas fonpas:
didndonos causas bonitas e agrada- ·
bles, que nosJagan a rosca -adular .
no bo sentido, gabar- e que acaben
Jalando con nosoutras, sobre Jodo
aquela persoa que no's gústa. Cando
se dan un cúmulo de circunstancias,
como que o mozo está de bo ver, o
que quere decir que é guapo en
todolos sentidos, que se cadra
despois pérdese o sentido por el e
incluso se chega a estar ceguiña_ por
ese mozo e. cállense amores con el, pásase de «Pretendiente» a mozo ·
ofÍCial- e chégase a andar en tratos
coa mesma persoa algún tempo, toda
esta leria do amor pode acab'ar en
ca ono.
E. te acontecemento ' tan 1mportant pode ir ben, aínda que se acabe
o pan da voda - cando o apaixonam nto inicial se perde e se suceden as preocupacións cotías-, ou

XI Foro
A igrexa galega no
posconcilio
20 anos de encrucillada

pode saírl?e a canta Jurada nÓ amor,
é dicir, levar un desengano grande e
que o doe-doe de alguén non resulte
a parella ideal .de por vida. Sempre ·
oín dicir-que a xustiza e o amor son
cegos, pero eu créolles que despois
de varios anos o amor ·acaba vendo
un pouquiño a realidade, ou en todo
caso a cegueira do .amor e da xustiza
só lles é temporal, non etema.
Hai outros galegas que opinan
que é mellar quedar para vestir santos que. desvestir borrachos. Dáme a
alina que foi unha muller casada que
tiña un home Jestexeiro de máis a
que empezou a usar este dito; aínda
que tamén puido ser unha solteira
farta de «pretendientes». Fose quen
fose, hai que ter en conta que era
frecuente que as solieiras se ~mcar
gasen de axudar na lgrexa na limpeza
da mesma e entre outras tarefas
terían, imaxino, a de vesti- los santos. Perq is to xa · é Ja riña doutro
costal e terán que agardar outra volta
para sabe-lo que opino d~s solteiros
e soltejras.

XI FORQ
A lgrex~ galega no posconcilio
20 anos c'te· E ncrucil/ada

/ 2.

Permítaselle ó ~rimego
cantar hoxe, álomenos,
can~ión triste ..e salaios
polas nenas e os nenos.
Civilizacións antigas
dábanlles pouco dereito
máis ben eles eran cousas
ca persoas ou,suxeitos. ·-

3.· Cert9 que o mundo moderno

-cousa do romanticismo-=.,
fixo do neno µÍ1 tesouro .
e aí comeza o cinismo.

4. Porque a fórza CÍe._admiraren
a inocencia dos rapaces
de outogárlle-los dereitos
nunca eles foron capaces.

5. E así foi sucedendo
que as mociñas e os mocetes
son .dos maiores d~Iicia
convertidos en xoguetes.

6. Pero agora salta á vista
que ó neno non hai respecto
porque non chegfl a persoa:
. non deixa de ser obxecto.
7.

Se examinamos un p~uco
a pr~cesión vai por dentro:
o ner,.o está marxinado
Xesús queríao no centro. ·

8. . ne verdade, non existe
quen enxalzase ó.neno
como ese galileo: ·
Xesús Cristo, o Nazareno.
9.

Cor~en agora noticias ·
de que as nenas e os nenos
son mercancías dos ricos
para con~actos obscenos.

O venres día 8 de novembro
principia o XI Foro de
Encrucillada, ás 7 ,30 da tarde.
Continuará o sábado dende as 1O
da mañá ata as 7 da tarde.

10. A sociedade, ferida
xa ~mpeza a dicir ¡basta!
· contra tanto desaIIDacJo
·metido a pederasta ..

Con este motivo, o Sábado
Bíblico en Bastavales que estaba
programado o sábado 9 pasa á
semana seguinte, día 16.

11. ¿E que dicir da traxedia
-dos que son "nenos da rúa"?
No Brasil e outros lugares .
sofren uhha vida crúa. . ·
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