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EDITORIAL 

¿Quen 
,, 

ven, logo? 
Cando o Suso do Carpinteiro se preseiitou na sinagoga 

da súa aldea de N azaré e boto u unha fermosa parrafeada 
que lle roubou ó Terceiro Isaías (Is 61), o asunto sentou 
mal, a pesar da mensaxe liberadora, ou quizais precisamen
te por ela; hai comentaristas que opinan que o texto 
tritoisaiano (do ID Isaías) é demasiado comprensivo cos 
estranxeiros, sen dar cabida a xenofobia ningunha. 

Para saber a quen anuncia o Advento, o mellar é 
fixarse no anunciador: Xoán, o· Baptista. E este profeta 
acerta de cheo na persoa -Xesús de Nazaré-, pero equivócase 
de medio a medio no personaxe: non vén co brazo ergueito 
para condenar tras dun severo xuízo, sen?n que S€ mestura 
entre os pecadores· e miserentos para lles anunciar . -a esa 
masa esf arrapada, non a unha elite moralizada, como . 
pretendía o Precursor-, a liberación. 

O teólogo dominico francés J acques Pohier dinos que 
no cristianismo existen dúas familias de espíritos: unha na 
que o e tatuto do pecado define substancialmente Ó ser 
humano, e nesta liña estaría sant~ Agostiño, Lutero e 
Pa cal. A outra familia ve as relacións do ser humano con 
Deus de xeito menos conflictivo e· non lle concede ó 
pecado estatuto de substancia senón só de · accidente. Aí 
e itúa an Tomás de Aquino. 

O me mo J osepp Ratzinger, n~s seus tempos de pro
gr ·i 't , n n aínda fundamentalista, afirmaba: «Non se 
p d n g r que o artigo do Credo sobre o xuízo se foi 
de nvol vendo de xeito que conducía practicamente á 
de trucción da fe na redención e da promesa da gn;tcia. 
Adoita facerse referencia, coma exemplo di.so, ó profundo 
contraste entre o maranatha [ vén, Señor, Xesús] e o dies 
irae [terrible día do xuízo carraxento]. O cñstianismo 
primitivo interpretou coa súa invocación 'Señor novo, ven' 
( maranatha) o retomo de Xesús coma acontecemento 
esperanzador e alegre, e. desexouno _coma o momento de 
plenitude». 

Poida que moitos de rÍós pertenzamos a ámbalas dúas 
familias cristiás: a culpabilizante e maila liberadora. Se así 
for, resultaría moi interesante repasar todo ese proceso que 

, nos foi levando de vivirmos esmagados baixo o peso do 
pecado a unha vida na que o que impera é a gravidade da 
gratuiqade de Deus: a gracia. ¿Va que foi gratificante entrar 
no mundo gracioso que proclamou Xesús de N azaré, non 
que só existe unha noticia: a Boa? 

• 
Quen aínda ficar na fase maura e tenebrosa que lle 

impide pasar de Xoán o Baptista á de Xesús Cristo, habería 
que lle indicar que está facendo o primo, que tal parece 
que fose a parentela entre estes dous personaxes; pero 
aínda non ch gou á irmandade e a ser filio como Deus 
quere. Non perde nada con ir perdendo a fase do medo, 
a non er que lle pille medo á liberdade porque, dende logp, 
o amor mái e ixente có pavor. 
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O TRASNO ¡ 

A faDle é a verdade espida 

Había unha vez un emp{ 
rador, chamado Capitalismo IÍI 
o Neoliberal, que coidaba ter 
por reino o mundo, e case era 
certo, tanto que os sabÍos de. 
palacio convencérano a el, · e 
mailos súbditos, de que con el 
rematara a historia: nunca máis 
cambios, modelos-, revolucións 
nin dinastías, Ti e-lo rei da fin 
dos tempos, único camiño uni
versal de redención dos ·pobos, 
e o teu reino, que non terá fin, 
é o mellpr dos mundos posibles. 

Un día · había unha 'con
vención internacional na que se 
trataba de demostrar que a so
lución ·dá fame no mundo era. 
que todo o mundo vivis·e c;omo 
na corte do Emperador. E este 
chamou ós seus mellores 
xas.tres: quería impresionar. 
¡Facédeme o mellor traxe! Pero . 
os xastres, pícaros, 'eran uns 
expertos na · arte do emprego 
dos medios de comunicación 
social, é dicir, en mediatizar 
antjsocialmente a información. 

E dixéronlle os xastres ó 
Emperador: Maxestade farémo
l~ mellor traxe: invisible os ollos 
aos politicamente incorrectos, 
visible ós ollos dos adaptados 
·e triunfadores. E o EmperaGlor, 
fachendoso, aceptou. E os 
xastres nada fixeron, só crea-la 
noticia do traxe invisible e 
poñela en antena. E á volta dun 
tempiño estaban probándolle ó 
Emperador aquel traxe tan in
vis.ible como inexistente. E to-

'''"'" EDITA: Empresa periodística A IRIMIA 

Daniel López Muñoz 

dos dicían ¡Que fermdsura de . 
· traxe! 

E os ministros non vían 
nada, víario en coiros·, pero 
calaban, porqu~ os adaptados 
tiñan que ve-lo traxé. E nin a 
emperatriz, nin a súa nai, nin 
o presidente da Asociación de 
Empresarios vían trax~ ningún, 
só as vergonzas do emperador 
colgando, pero calaban. E a · 
xente toda polas rúas berraba 
¡Hoxe si que vai guapo o em
perador!, pero, ¡olio! que o 
dicían con moito sentimento, 
como En lo, que necesitas ·es 
amor, sen rintintín ningún, 
facendo un acto de fe tremen
do no sistema, non for o veciño 
a confundilos de bando. 

. Pero no medio da festa, 
apareceu un neno, que curio
samente tiña barba e ritmo de 
salsa no falar, e dixo: Vó-los 
ricos, non coñecéde-la jame. A 
jame é filla da desigual distri
b uc ió n da · riqueza e das 
inxustizas deste mundo. Se 
35.000 persoas.morre'n efe jame 
cada día, a metade; nenos, ¿por 
que nos países capitalistas se 
gastan centos de miles de 
millóns de dólares en arma
mento, se qrrincan ·olivares, se 
sacrifican rabañC?s, e Sé'. pagan 
cuantiosas sum.as para que a 
terra non produza ?. O neno 
chamábase Fidel, e rematou 
dicindo: Diga o que diga a 

; televisión a 'vosa Maxestade 
está en coiros. 
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BOA NOVA Manolo Regal L~~o 

1 .. ...... --...... ----------------mlll!"'"-------------~--------------------------------------------------

¿ D n filio máis? 
1 

Silvia (filia): Mamá, ¿de que estades 
falai:ldo?; xahai un bo anaco de tempo 
que vos vexo a ti e mais ó papá todos 
serios aí no éuarto. 

-
Avelina (nai): Nada, Silvia, náda, 

Silvia: burr~ seralo ti. Pois a min · 
gústame, e eu.había coida-lo picariño. 
Pero, ¿de verdade falabades <liso? 

· ·Marcelo; Pois si, neniña, pois si. Se 
:non hai novidade, dentro de cinco ou 

cousas dos maiores, que ás veces, ·ó sei~ ·meses teredes un irmán máis. 
non ter que facer, damos e~ matinar · 

Tucho: · Pero ¿dilo en serio, papá? e matinar. 

---------------------- Avelina: Si,_ dicí

Tucho (filio): Xa dicían os vellos: «O 
I 

que non ten que facer, sacha os nabos 
antes 'de nacer». 

· Silvia: Si, tamén, a min nunca me 
queredes dicir nada do que i se _; está 
falando, sempre pc¡tsa igual, como son 
a mái's pequ~na ... 

Marcelo . (pai): ¡Veña, Silvia,' non 
sexas parva! Non ternos ningún 
segredo para vós. ¿ Queres ·que yos 
digamos de que estabamos falando? 

Avelina: Marcelo, ¡pero tL .-! 

Marcelo: Estahauios falando de que 
· .. vos parecería a · vós . se vos 

aparellasemos un irmán ou unha irmá 
máis. ¿Gústavo-la idea? 

Tucho: A min non, eh. ¡O que me 
faltaba! Xa esto u faíto de aturar a 

· esta burra, e aínda. ter . que anainar a . 
un picariño. 

movolo en serio~ A 
criatura vén un 
pouco serodia, pero 
benvida sexa, que 
entre nós ha de 
atopar lugar e cariño 
ahondo. 

Tuc}Jo: Pois,- velaí, 
xa non nos f ai falla 
neno para o N adal 
de este ano, xa o· 
ternos connosco. ¡A 
que ns>s espera, 
Silvia! ¡Quen te verá 

arrolar no neno ! 

Silvia: Mamá, así ·xa non habemós 
coller no coche indo coa avoa. 

Avelina: Non te preocupes, filia, xa 
amañaremos. Seguro que_ .en moitas 
cousas· habemos ter que an~hea-las 
pareces, ·pero xa nos amañaremos. . 

Marcelo: Anchea-la~ paredes do co
razón, para qu~ colla un máis, aiichea
las paredes da casa, para unha habi
tación máis; '1:nchea-la comida, para 
unha boca máis~ anchear --repartindo 

. mellor-- os cartos, para un gasto máis, 
anchea-la _alegría, para unha satisfac
ción máis, .:. 

Tucho: Para, papá, para, qúe te vexo 
eufórico. Pero, ¿ vós estades ben? 
¡Menudo petate!, eu creo que vos 
pasastes unha miguifü~., pero por min 
que non quede. 

Silvia: E por min tampouco. 

.Silllples ·e 
solidarios 
Domingo 2 de Advento 
Me 1, 1-8 -- 8 de decembro 
Este Evanxeo f álanos de Xoán 
Bautista coma mensaxeiro que 
prepara ~ chegada de Xesús. A 
figura de Xoán é un reto para 
todos nós. Porque todos nós es
tamos chamados --¡e vaia regalo 
que nos caeu !-- a preparar no noso 
tempo tamén a chegada de Xesús 
coa súa. forza de perdón e de 
liberación. Non fai falta inventar 
nada raro. Con estilos de vida 
simple e solidaria podemos anún
ciar e prepara-la chegada do que 
é potente en Espírito renovador. 

* * * 

Xesús é a sorpresa 
Domingo 3 de Adv.ento 
Xn 1, 6-8, 19-28 -- 15 de 
decembro 
Séguenos falando de Xoán Bau
tista este Evanxeo aínda que para 
dicirnos algo a maiores do xa dito 
o domingo pasado. Xoán non vén 
anunciarse a si mesmo, nin o seu 
propio camiño de acceso a Deus. 
Xoán sinala cara a Xesús, que é 
quen de verdade resultará ser unha 
sorpresa extraordinaria para as 
nosas vidas apagadas, -desespe
ranzadas. Seguimos tendo a ten
tación de nos colocar a nós no 
centro, e de perde-la necesaria 
referencia a Xesús. Seguro que, 
nese caso, non nos irá nada ben. 

' 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado . 

O «PARTIDO 
DROGAS NON» 
para recaudar fon
dos para o Pro
xecto Home e que 

ít'i!íih\~~J!!A~ · ten lugar en 
Riazor o día 
dezaseis ,' foi un · 
portazo máis ás 

UN PRO
GRAMA 
DE FAMI
L I A S 
ACOLLE
DORASéo 
que están a 
ofrecernos a 

aspiracións a unha Selección.Galega de Fútbol. En 1922 xa 
participou no Campionato futerrexional quedando final.ista 
conAsturies. Días antes do comezo da Guerra Civil xogou o 
último J?aftido en Vigo ... , mentres tanto segue a -roda-lo ba
lón para as selección de Catalunya, Euscadi e Andalucía 

Consellería de Familia e a.Cruz Vermella con tres posibilida; 
des: acolle.mento temporal, de día ou en fins de semana ou 
periodos 'vacacionais. Só piden un fogar no que os nenos 
atopen agarimo, seguridade e educación. Os que teñan unha 
resposta poden p~e.sentarse en calquera~das delegacións das 
dúas instituci6ns. 

Mil EO D PREHISTOlllO E 
llROQEOLOXIA DE VILALnR 

/J11 .J 1/1• m 1•mlir11 1l 1 1/~ Orn•mbl't 

OS PRIMEIROS MORADORES 
DE GALICIA é unha exposición 
m?ntada polo Museo de Prehistoria 
de Vilalba e que vai percorre-lo país, 
a través de pezas, ferramentas, lámi
nas que están a falar do noso Paleolí
tico. É a primeira de varias, xa que 
despois virán as do Megalitismo, 
Idades dos Metais, ·Castreña e Época 
Galaico-Romana. Estes museos das 
nosas comarcas son talleres que dun 
xeito moi calado están a deseñar 

O CENTRO CULTURAL XOÁN 
· XXIII, nas dependencias dos .francis:. 
canos de Compostela, está a celebrar 

·os seus primeiros vintecindo anos, · 
mesmo cunha visita qo ~eu primei.ro 
motor, Antonio Peteiro, - agora 
Arcebispo de Tánxer. ºFoi o froito do 
labor dun grupo de catequistas de Vista 
Alegre, que por unha banda quixeron ·. 
ofrecer ós veciños, e ~obre todo ós '1;dul

me moa vida cotiá daqueles tempos -e que axudan a descu
brir e re pecta-los xacementos que ternos preto de nós. 

tos, unha formación integral a través de cursos de alfabetiza
ción, confección, cultura popular; por outra banda· prepara
ron vinteunha camas. para os, que non teñen teito, e no que 

. vai de ano xa ·aloxaron amáis de catro mil seiscentos pobres. 

< -
-w -
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Novas colaboracións 
Non dicimos novos colaboradores por

que algúns son tan antigos coma a mesma 
revista. Tal é o caso de Antón Miramontes, 
persoa que estivo nas .mesmas orixes da 
creación de Irimia; e xa fixo aquí análises 
críticas da Televisión, sección á que agora 
volve. Hai anos que teiniamos en que a. 
nosa revista bote unha ollada analítica a ese 
monstro da comunicación que a tanta xente · 
dominá. . 

Tamén o cine era materia pendente en 
Irimia. Con ocasión do centenario da súa 
invención pedímoslle a Pepe Coira que 

nos encamiñase, e estao facendo a gusto de 
todos dende a súa sección -A_ máquina · 
marabillosa-, que desexamos que ·siga 
qprendéndonos moito. 

Agora engádese outro colaborador 
-Rubén ~vas Vi~al-, que se estreou no 

· número pasado cunha secció~ de ' Cine na 
que analiza filmes concretos que poidan 
servir para a educación e maila discusión. 
Os trasnos da imprenta impedirón EJ.Ue 
apareéese o_ seu · nome na cabeceira da 
.páxina 14. 

Benvido e escúsanos, Rubén. 

Sábados Bíblicos: O día 14, Sábados Bíblicos en Bastavales, , de 11 a 2 



O CUMPRIMENTO 
DA LEI DO GALE
GO NO ENSINO é 
unha esixencia que es
tán a~eclama-laPlata
forma polo- Ensin<? e 
«N ais e · Pais polo· 
Ensino en galego»: 
Hai moitos centros 
que non imparten no 
nos.o idioma aquelas 
materias obrigatorias 
por lei. A Consellería 
e os mesmos centros 
están a pasar desta 
obriga fund~ental. 

' 
NOSVINTECINDOANOSD~MORTE 

DO CARDEALQUIROGAPALACIOS, 
o sete de N adat segue fresca a súa memo
ria, coma esas flores_ que desde aquela data 
sempre o están a lembrar sobre a súa tum
ba. Foi o promotor do Concilio Galego, con

. vocado hai agora trinta anos, e tamén unlia persoa sensible ó 
noso idioma, como cando escribiu na revista Logos: «Eu te?o 
para min que o crego da aldea non pode levar a cabo a súa 
misión esencial, a súa obriga de ensina-lo evanxeo mentres 
non ensine en galego». Na súa primeira misa,en galego no 
oitenta e seis cabodano da morte de Rosalía, esixíu «o 
rexurdimento de Galicia e a axuda a tódolos necesitados dela». 
Na fotografía, recibindo d~ Padre Feixóo un disco, quizrus d~ 
panxoliñas, do Orfeón Terra a N osa, que nestes días cumpre 
tamén trinta anos e que convidamos a ·escoitar nestas·festas . 

. ( 

OS INMIGRAN
TES son o obxectivo 
dun estudio· a base de 
en-quisas que están a 

· 1 facer a Federación de 
Asociación de Veci
ñ os e Cárita.s de 
Vigo: a_ súa proce- · 
dencia, problemas, 
familia o s~u cargo, 

expectativas, etc. Convencidos de que Vigo é ·unha das . 
cidades con menos índice de racismo, pensan ofrecer todo · 
este material ó concello e outras institucións para remedia
los males desta xente; por exemplo, a súa atención sanitaria, 
q~e é nula cando son enfermidades l~ngas sobre todo desde 
que o Hospital .municipal pasou ó Sergas. 

MORlE E VIOLENCIA 
seguen a arrasar Colombia nunha 
noite escura na que non é <loado 
segui-lo rastro de onde veñen os 
tiros ... Máis de sesenta mil mortos 
pola chamada violencia política 
desde mil noventos oitenta e oito. 
Nos primeiros cinco anos · <leste 
tempo só un cinco por cento das 
mortes foron producidas por 
enfrontamentos de exé.rcito e gue
.rrilla, que foron o ttjnta por cento 
das atribuídas a intencións po1í
ticas; pero hai outro setenta por 
cento de mo!tes «políticas»: 
desaparicións, procesos arbitra
rios, torturas ... , todo 'totalmente impune. 

ZAIRE~ un estado cinco veces 
máis grande ca España é un dos 

-de máis_ recursos de . Africa. 
Pode desfacerse pola corrup- , 
cíón e autoritarismo dos que 
mandan, mentres tanto.se.gue a · . _./ 

morte e a destrucción, dun lado 
para o outro, do · 1ombo dos 
re:fuxiados. Tamén segue a solidariedade, como case sempre, 
xa tarde: Farmacéuticos Mundi solicitan-a nosa axuda nas 
farmacias: · hai manifestacións públicas, sobre todo, na cu-

' marca de Vigo, xa que os maristas desta cidade tiveron e 
teñen presencia naquela rexión, o mesmo que outros galegos, 
porque foron substituír ós belgas cando foi a independencia 
daquela. colonia. Na fotografía, os participantes da «Marcha 
por Africa» organizada -polos cregos do Condado. 

«NOSS.O 
GRITO É O 

. SIL~NCIO» 
berraba hai 
uns anos un 
líder timo
ren~e, preso 
polos indo-n~sios, na revista «Trabe de Ouro». Lembramos 
estas Pí'.llabras cando tódalas olladas van pousarse sobre 
Timor Leste na entrega do Premio Nobel da Paz a dous dos 
seus líderes: Ramos Horta e Ximepes Belo. No setenta e 
cinco a Fronte Revolucionaria proclamaba a independencia 
da antiga colonia portuguesa, e dez días depois, o sete de 
N adal, ía ser invadída por Indonesia; desde aquela vinte anos 
d~ sangue e tortura que levou a máis · de duascentas mil 
persoas á morte e sempre esquecidos polo mundo. 
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* tAR6AD€19P 
GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

* 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

* O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Teléfs.: 981 - 62 09 37 I 62 02 00 
Fax: 981 - 62 38 04 

* Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE 'COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 58 19 05 I 58 18 88 . 
Fax: 981 - 58 18 88 

* Provenza, 274 
08008 BARCELONA 

. Teléf.: 93 - 215 01 79 
Fax.: 93 - 215 01 79 

* Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 - 310 48 30 
Fax.: 91 - 310 48 30 

'* Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 98,8 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

* Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16 

* Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 49 13 

* Dr. Cadaval, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 - 22 00 50 
Fax: 986 - 22 04 74 

* Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 - 421 67 08 
Fax.: 95 - 421 ·67 08 

* Vía A. Volta, 20 
MILANO, 20121 
Teléf.: 02.657 58 99 
Fax.: 02.657 58 99 
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POLITICA 

Funcionarios ell f oiga· 
¡ 

Cando visitámo-las oficinas dunha admi-
nistración públ~ca (estatal, autonómica ou lo
cal) témo-la impresión de que hai moito persoal, 
que a miúdo non qá facilidades para atender
nos. Se acudim9s a 1:'n centro sanitario .ºu de 
servicios sociais ou a unha institución educqti-

Por Tintxu 

va, atqpamos moito menos persoal e tamén ternos dificultad~s para 
nos facer atender. ' 

Malia todo iso, cada ano que pasa os responsables da Xunta de 
Galicia fanse linguas do _aumento da efi~aCia da ,admínistr~ciól!_ en si 
mesma e xa non digamo.s.do sistema.sa~tari6, no que seguramente xa 
ninguén ten que esperar nin un mes por unha operación ou mesmo por . 
unha consulta e iso sen acudir previamente:: á ?ficina privada do profe
sional que ten que atendemos. 

Esa paradoxal realidade pode ser un reflexo da. situación da admi
nistrac~ón pública española: os re~~onsables políticos non deixan de 
falar d_9 ben que funciona, mentres coa ~an esquerda fan todo o posi
ble por suprimir .servicios e confiárHelos á empresa ·privada, meHor 
aínda se pertence a un amigo (el saberá ~ xeito de servir máis eficaz e 
economicamente ós clientes e ós ·respons'1¡bles .da propia administra-
ción). . ' 

Para completa-lo panorama, noméase persoas, de confianza, por 
afinidade persoal ou ideolóXica, para dirixir boa parte dos servic.ios, 
sen·se preocupar demasiado pola capacitación dos nomeados ou pola 
dos que estaban antes nos mesmos postos. E péchase o sistema coa 
política salarial: o pouco que Hes pagamos ahonda para o que trabaHan; 
resultaría moi complicado facerHes trabaHar máis e pagarHes en con
secuencia, a non ser nalgúns casos singulai:e.s, coma os cirurxiáns que 
van pola tarde face-lo trabaHo que descoidarr· pola mañá ( c_on primas 
e~peciais) e de paso poden atender meHor a ~liente.s que pasaron pre
viamente polas súas clínicas privadas: 

Neste contexto hai _que entende-la convocatoria de folga dos sin
dicatos. Estas organizadóns, que teñen un baixo nivel de afiliación, 
noffpoden admitir baixos salarios por un traballo digno, nin tampouco 
tapar co seu silencio a falta de ~eridemento de moitos trabaHadores 
(incluídos unha boa parte dos sindicatos): as súas demandas refírense 
ás remuneracións acordes coas tarefas que t~ñen que facer, non son os 
,sindicatos os que teñen que controlar se o persoal cumpre os horarios 
e responde no trabaHo, por moito que ·as carencias dos empregados 
Hes quiten forza nas súas demandas. 

Tampouco cabe atribuírHes ó~ · trabaHadores o escandaloso deficit 
de empresas coma Renfe,. RTVE, as minas, os estaleiros ou similares. 
Non son eles os que toman as decisións de. xestión. Por iso é compren
sible que protesten por unha nova c.onxelación, cando levan perdido 
máis do 10% do poder adquisitivo nos últimos anos. 



NORTE-SUR 

'Cardeál Miguel Obando e Bravo: un xuíz parcial 

Se ben a Igrexa católica perdeu in
fluencia relixiosa entre os sectores da 
poboación que se viran atraídos pola 
prédica das· sectas protestantes, iso non 
significou unha diminución da súa as-

- 'cendencia sobre o goberno, os políticos . 
e a' clase empresarial nicaraguana. 

De fé'ito, ningunha decisión é to
mada neste país, sen primeiro 'escoitar a 
súa opinión. Por exemplo, antes de ini
cia-!a súa campaña eleetoral, ·Daniel Or
tega visitou ó cardeal Obando e Bravo 
nun aparente intento por lograr, se n,on 
o seu apoio, alomenos silencio. que 
puidese ser interpretado positivamente 
fronte á súa candidatura e a un everitual 
goberno sandinista. 

Pero, aínda que tanto Obando e 
Bravo cóma a Conferencia Episcopfl¡l de 
Nicaragua niantiveron ata agosto pasa
do unha. aparente neutralidade en rela
ción as candidaturas .. presid~~ciais, Iºi 
a escasas semanas . das elecc1ons qu o 
discurso dos relixiosos tomou un novo 
xiro. 

· Sospeitosamente, ese cambio 
coincidiu co descenso na ' intencio-

O novo presidente, Sr. Alemán 

nalidade de votos a favor do · liberal 
. -

Amoldo Alemán, de acordo cos resul-
tados obtÍdos a través d_as enquisas 
electorais; e que .·a xuízo dos analistas. 
debíase «Ó seu discurso belicoso e vio
lento, que· contrastaba coa imaxe posi
tiva proxectada por Daniel Ortega». 

. Quizais por iso, Obando non 
pareceu titubear ó mostrar publicamente 
a súa venia á candidatura de Alemán. 
Nas súas homilías dominicais ~nsistiu 
en que OS electores debían «Votar por 
un home que ame o seu país e que non 
teña"un pasado violento». 

·. Tampouco dubidou en criticar 
abertamente ó Consello Supremo Elec
toral (CSE) por.ter censurada unha cam- · 
paña televisada contra Daniel Ortega, 
que era auspiciada pala dereitista Aso
Ciación de Connscados de Nicaragua 
«Arges Seql.ieira». 

Días . máis tarde no.vas viñetas 
televisivas comezaron a ser transmiti
das a todo o' país, pero esü1 ·vez auspi
ciadas pala Asociación de Pais de Fa
milia «Azul e Branca», movemento 
relixioso vinculado ó ministro de Edu

cación do -Goberno de Violeta 
Chamorro', Humberto Belli, un 
do.s homes de confianza do 
cardeal e o se:u asesor. particular 
nas políticas educativas. ·' 

Neses novas spots -que non · 
f<?ron censurados palas autoridé\
des electorais-, aparecían irrtaxes 
orixinais do recrutamento militar -
·na década pasada; pais chorando 
pala marte ou o recrutamento dos 
seus fillos adolescentes ~ e nenas 
campesinos lisiados a causa do 
conflicto bélico. Ó final da viñe
ta, 'o rostro do candidato do FSLN 
aparecía na pant'alla mentres unha 
voz o acusaba de ser «O mesmo 
cie sempre». 

A opción electoral da 
Xerarquía Católica foi máis que 
pública cando tras coñecer unha 

información brindada por unha axencia 
de pr~nsa (internacional) -que afirma-

. ba que os servicios de intelixencia ame
ricana eiitregaraJJ. (a O bando e Bravo) 
US$25.000 en concepto de axuda para 
derrocar ó goberno sandinista-, o prela
do non dubidou en acusar a grupos afíns 
ó sandinismo de estar «.detrás <lesa in
famia». 

Obando foi mais alá do recomen
dado polo Papa Euxenio Pacelli, mellar 
coñecido como Pío XII (1939-1958),, 
quen algunha vez declarou que «0 Va
ticano nunca dirá oficial ou 
explicitamente por quen debe vota-la 
feligresía católíca en calquera país». 

' O día 18 (dous días antes das 
eleccións, e aínda que a lei electoral pro
hibe durante os tres días anteriores ás 
votacións, calquerfl propaganda políti
ca), facendo referencias a unha rara fá
bula, o cardeal nicaraguano exhortou ó 
pobo a «ter cÓidado coas víboras» que 
_s~ mostran pacíficas, pero que despois 
matan a qll:en lle dan abrigo. Moitos 
analistas, ó igual que os medios de co
municación, interpretaron as súas pala
bras coma unha alusión ó candidato 
sandinista, que ·irnpulsou a súa campa
ña ata cun. nesgo relixioso. 

Despois Obando celebrou unha 
tiiisa na que puxo 'alero evanxeo a Ale
mán. «Casualmente», a lectura referíase 
ó «elixido por Deus». Lago, o hispo deu 
as súas bendicións ó própio Alemán e a 
Roberto Cedeño, candidato liberal á al
caldía de Managua. -

O diario La Prensa publicou ent?n 
unha enorme foto rexistrando eses 
feitos. En tanto, tres canles da televi
sión, das catro existentes no país, satu
raron as súas programacións con esas 
imaxes e a homilía de Obando referín
dose á vibor,a. A mensaxe non podía ser 
máis clara, nin máis descarada·. 

(Barricada Internacional) 

Un saúdo 

MªXosé 
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ACTUALIDADE 

O cidadán Aznar pasouse 

Temo que eu mesmo vou disonar 
do Consunto tratando de explicar por 
que non é C<rstro un dictador e por que 
non admito a distinción que se fai de 
«estar a favor dos cubanos pero 'en 
contra de Fidel». Por outra parte, foi o 
mesmo señor Aznar, presidente do 
Goberno -presidente de tódolos 
españois-, quen dun xeito deliberado e 
internacional asumiu o papel de. dar 
leccións ós cubanos no seu modo de 
gobernó , declarado intolerable .. e 
disporse a combatelo a través de acti
vas influencias nos gobernos de Amé
rica Latina e de propostas enviadas ós 
gobernos de Europa. 

A min paréceme ben que o senor 
Aznar, coma calquera outro cidadán, 
opine ou estea en contra da Cuba revo
lucionaria. Pero, coma presidente, a 
úa iniciativa anticubana parece que

rer encarna-la vontade de todos, ou de 
ca, tódolo españois, polo que está 
l v, ntand po ición e indignación. 

u alomeno , e in;iaxino que millóns 
d pañois, considerarán esta iniciati-
va un abuso. 

E aínda qu~, non moi da moda 
actual, intento explicarme. 

Moi estraño para un dictador 

Sei que afirmar que Castro non é 
un dictador é un atrevemento e que, a 
certos sectores, halles soar a provoca- · 
ción. Pero teño razóns para pensar así. 

Non me parece lóxico, para prin
cipiar, pretender impulsa-la transición 
política de Cuba a base de mvocar 
coma modelo a transición española. 
Cuba, en 1959, non sufriu un golpe de • 
E tado, senón unha revolución. Nin
gún dictador fixo os cambios que a 
revolución cubana, dirixida por Fidel, 
acadou. Ningún dictador tivo na súa 
mente e na úa práctica constante a 
preocupación polo pobo e os máis 
de favorecido . Ningún dictador fÓi os 
foro internacionai coa lin'guaxe e as 
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proposicións de Fidel. Tódolos dicta
dores aliáronse co poder e mailo diñeiro. 
para reprimi-lo pobo e atrancaren os 
seus dereitos. 

Moitos dos dictadores de América 
Latina (Somoza, Strossner, Trujillo, 
Duvalier, Pinochet, etc) foron 
afervoadamente apoiados po.r Es.tados 
Unidos, . sen que ós seus políticos nin 
a outros de Occidente se lles ocorrese 
demandar coridicións para a liberdade 
e dereitos humanos e medidas para 
propulsar un cambio cara á democra
cia. E os que entón · calaron ou se 
inhibiron, agora s.altan activos á . pales~ 

tra internacional para arremeter e non 
tolerar máis as «atrocidades da Cuba 
revolucionaria». 

¿l)-la democracia? ." 

· Eses mesmos -.P<.?líticos e 
gobernos-, esquecen que o criterio 
definitivo para valo~ar unha democra
cia, é' dicir, o ben do pobo, está en ver 
en que medida o pobo é protagoni.sta, 
partícipe e beneficiario da. política. 
Ahonda con' lembra-las últimas déca-, 
das e compara-lo que pasou en _ Amé-· 
rica . Latina. Os logros da revolución 
cubana, atendendo a datos obxectivos, 
non propalados p~lo goberno cubano, 
sitúan a Cuba nun nivel de dereitos . 
humanos conseguidos, moi poí ribq do 
resto dos países de América Latina-. 
Non vou cita-lo que indiscutibles ex
pertos (N oam Choms~y, por exemlplo) 
publicaron, sen que lles fose desmen-
tido. · 

É difícil ignora-la situación en que, 
aínda n'os nosos-días, se atopan rnoitos · 
países de América Lat~a, con eviden
tes e reiterados at:opelos da liberdade 
e dos dereitos humanos e con represións 
que rematan en torturas e mortes. ¿Can
tos miles de cidadáns (sindicalistas, 
mestres, catequistas, cregos, líderes po
pulares) foron asasinados -e seguen a 
sel o-, en países de América Latina por 
réximes que ostentan a etiqueta de 
«Democracias»? 

FIDEL CASTI 

Este señor e José Coderch, ~ quen Fidel Castro 
acaba de retirar/le a confianza coma embaixador 
de España en Cuba. Fixo unhas dec/aracións ben 
pouco diplomáticas; dec;larar que favorecería, 
dende a embaixada á oposición anticastrista. Esta 
torpeza diplomática lembra aqueloutra do 
embaixador Lojendio cando, o 20 de xaneiro de 
1960, entrou irr.ompendo na radio no momento 
en que Fidel talaba con xornalistas e fixera unha 
referencia pouco favorable a embaixada de Es
paña en ·cuba. O Xeneral Franco dixo: "Con Cuba, 
calqt..iera causa menos romper". Agora Fidel afir
ma: "Franco tiña.máis dignidade caAznar". Certos 
patriotas, qaquela e hoxe, séntense org~l/osos 
desta singular diplomacia. -

¿Por que a polític9s, que seica lles 
move e conmove a situación dos . . 
cidadáns <lestes países, non Hes dá por 
observ!lfen qu~ a revolución cubana 
non perseguiu nill tortumu nin asasinou 
como se fixo en moitos <lestes países? 
¿~antos cregos ou· paisanos doutra 
cGndición foron asasinados na Cuba 
revolucionaria de Fidel ? 

¿Que outro país pode exh_ibi-lo 
palmarés de Cuba en solidariedade in- · 
ternaci9nal? ¿Que outro país investiu 
tanto capital humano coma Cuba (mi
les e miles de técnicos, médicos, etc) 
para impulsa-lo benestar, a conciencia 
e mai lo progreso dos p~bos? Pero é 
así: en Cuba fúsilase un traidor e ármase 
a barafunda mundial. En Estados Uni
dos, por menores ·motivos, son 
executadas decenas de persoas ó ano e 
ninguén move un dedo. 



to, o disidente 
Os dogmas do neoliberalismo 

Hoxe chegamos ó «final da his,
toria» . É dicir, política e · econo
micamente non hai · máis alternativas 
cá de profes$1110S cos ollos pechos os 
dogmas do capitalismo . . p un deles é 
que, no terreo político,_ non hai outro 
xeito de exerce-la política cá democra
cia (burguesa, por certo ).". Pero, unido . 

. a ese dognia, hai outro: a liberdade do 
mercado (do propio, por suposto). E, 
unido a ese, segue . outro: a ortodoxia 
( cuitural, relixiosa, xurídica) debe con
formarse coas leís da democracia e do 
mercado. 

As orellas do lobo 

·Un ·exemplo daro: a Nicaragua 
sandinista, por ser disidente <leste mo_
delo neoliberal, foi noticia e ob:xectivo 
de asedio internacional permanente. 

. Había que reconducila, por moi ex
traordinarios que fosen os seus logros 
e metas populares. Non estaba na órbi
ta neoliberal. En~ón, cada xesto ou 
acción dos sandinistas eta exaniinado, 

' denigrado, bloqueado. As condicións e 
medidas intemacionais apostaron ra
biosamente contra. os cambios da Nica
ragua sandinista. O que foi unha revo
ludón admirable. e puido ser unha re
volución fecunda, convertérona nun 
símbolo odioso e satánico. · 

Xurdiu logo o novo" gobemo, xa 
en camada co neoliberalismo, -e Nica
ragua deixou de ser _ noticia. Tiña 
«democracia», con posibilidades 
crecentes de establece-los dogmas do 
neo liberalismo. Estaba · reconducida ó 
curral dos donos do mundo. Non im
porta se, agora,. o pobo sofre e afunde 
en niveis de deterioración (falta de 
·vivenda, de saúde, de educación, 
desemprego, inseguridade, delipcuen~ 
cia, droga, etc) inimaxinables na revo
lución. Diso :xa ninguén fala. Diso o 
sistema democrático mundial ·non se - . 

ocupa·. Se o pob~ recúa e podrece, é 
. cuestión de lamentar, mais nunca para 
imputar á teoría económica e democrá
tica do capitalismo. 

¡Mesmo agora resulta que en 
· América Latina, ·onde sempre e 
dominantemente imperou o capitalis
·mo, os males existentes, ou haberá que 
llos apoñer a outros factores ou hai que 
dalos coma irremediables! Quer dicir 
que a implantación de liberdades e 
dereitos humanos en Nicaragua son xa, 
dende que chegou a democracia, inne
gables, aínd~ que a realice verdadeira, 
·a do pobo, amose tod_o o contrario. 

A igu_aldáde coma medida 

Esta é, sen esperalo, a máis obvia 
conclusión: cando os neoliberais falan 
de liberdade, de dereitos _humanos e de 
democracia, falan dun ,sistema que 
convén a certas clase~, clubes e mino
rías, nunca de políticas que tratan de 
resol ve-las necesidades (básicas 
alomenos) ·· da poboación e de 
aseguraren os seus dereitos. Está claro 
que para ~stas minorías o . capitalismo 
é unha bendición. Non así para as 
maiorías, que é unha maldición. 

Porfío : China, que ten unha 

poboación case que 1 O veces superior 
ó Brasil, pero unha renda per capita 
inferior, acadou un nivel de igualdade 
e benestar poboacional moi superior ó 
de Brasil, Pero, xaora, ¡China non é 
demócrata! e os seus logros quedan, 
ipso facto, invalidados. 

«Ü que é bo en privado é bo en · 
·público, sendo lóxico que se diga e se 
defenda alí onde se poi da», afirmabá o 
voceiro do noso· Gobemo. Pero o pro
blema non é ese. O problema está en 
determinar quen decide o que é bo en 
privado e, en público: ¿O pobo? ¿Os 
señores do capitalismo? ¿O presidente 
Aznar ou os cubanos? 

O «caballerito» español 

A cruzada anticub~na do presiden
te Aznar é unha edición viciada da lei 
Helms Burton. O noso Gobemo -co 
señor. Matutes de· asesor e abandei
rado-, aliñouse de contado coa política 
estadounidense cando o vicepresidente 
Al Gore visitou o noso país. Logo veu 

. a reacción mundial de condena. E o 

. Este mapa do Caribe explica moitas causas, sobre todo o feíto dé que o Tío Sam, dono práctico 
de Cuba ata que chegou Fidel, non tolere o mal exemplo que esta il/a supón, a un paso de Miami, 
para os outros países de Cent~oamérica. Parodiando ó que un escritor dixera con re~pecto a México, 
podemos dicir: i Pobre Fidel: tan lonxe de Deus e tan cerca dos Estados Unidos. 
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Benjamfn Forcano, autor destas páxinas, ofré
cenos esta foto do catalán relixioso do Corazón 
de Marra, o poeta Pedro CasaldáÍiga, bispo de 
Sao Félix de Aragua, no Brasil. Os teólogos da 
llberación saben moi ben que significa de es
peranza para Latinoamérica e para o Terceiro 
Mundo, a experiencia cubana. O profeta 
Casaldáliga nunca dubidou da significación para 
un cristián, desa revolución que pillou o camiño 
dos valores que procalma o Evanxeo. 

n G bemo 6vo que rectificar, 
guram nt p r non ficar só. E o 

mund nteir egue ratificando o seu 
r fug de tal lei. Pero o noso Gobernoj 
con afán chulos e paternalistas, persis
te non ó en non mover peza á favor 
de Cuba e en acadar que os demais 
tampouco non a movan, senón en pro
curar medidas económicas restrictivas 
que obriguen a Castro a mover peza. 

Só a ignorancia, a i.nxenuidade ou 
o cinismo poden explicar esta postura. 
Porque crer, a estas alturas, que a 
política estadounidense busca promove
la liberdad~, os dereitos humanos e 
maila democracia en Cuba, non o dan 
crido nin os naipelos. (Faría ben o noso 
presidente para obter información di-· 
recta sobre Cuba, marchando aló aínda 
que so foí unha semana, para visitar, 
preguntar, comprobar e falar coa xente, 
captar unha miguiña as transformacións 
de a revolución, e logo reflexionar, 
aprender e tirar conclusións. Vería que 
non todo é malo como o pintan. E, por 
upo to di póña e, - e non lle dá 

complexo-, a parolar de vagar con 
Fidel orno o fixeron numerosos 
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persoeiros nada sospeitosos de propio das súas relacións con Estados 
complicidade co~s dictaduras). Unidos, propiciaría o camiño (mentres 

Pero , corp.o. escribiu Mario non cese o bloqueo) para dinamita-la 
Benedetti, os Estados Unid.os teñen a . revolución, introducir de novo a Cuba 
habelencia de converte-las maiores patio t~aseiro da política estadouniden
atrocidades én xestas espléndidas. E · - se e mánte-lo mo~opolio dos ricos e as 

súas multinacionais. poden facernos crer -para iso t~ñen no 
seu poder o 70% das axencias de infor
mación-, que os 40.ÓOO millóns de 
dólares que o bloqueo ianqui fixo per
der a Cuba e os danos que a través do_· 
terrorismo lle infrinxiu (en opinión de 
c .homsky probablemente maior co su
frido polo resto do mundo), foron en 
ben dos cubanos, é dicir, en beneficio 
da súa liberdade, dereitos humanos e 
democracia. 

¿Ten o noso pre~idente Aznar 
coñecemento de todo is to? ¿Por que 
non ex'arnina un pouco a calidade «de~ · 
mocrática» dos seus aseso~~s? ¿Pode 
atoparse algún punto de comparanza 
entre a política do IDl:lltiminonario Abel 
Matutes co~ política revolucionaria, 
profundamente humanista e social, de 
· Fidel Castro? Abofé que o sei: f'.idel é 
un dictador, Abel un demócrata. 

A democracia dos propietarios 

E ¡ malia ó que non principie 
facenqo profesión de fe de que Fidel é 
un tirano e que o seu réxime é nefando. 
Será incluído no índice dos herexes e 
excomungado. A verdade pasa polo 
Pentágono: Alí, a teoloxía neoliberal 
deolara dogmáticamente que a demo
cracia burguesa e o mon6t~Ís1?1o do 
mercado son artigos divinos. «Fóra do 
capitalismo non hai salvación». É dicir, 
todo réxime político que noll' se ins~ri
ba nese rexistro non pode pro~ove-la 
liberdade nin asegura-los dereitos hu
manos (a liberdade e os dereitos huma
nos, enténdese, dos ricos e poderosos). 
Con razón Mario Benedetti escribiu 
«que a democra.cia burguesa é a. demo
cracia dos propietarios». 

Por iso precisamente Castro é re
pudiable, porque se aliña co pobo des
confiando da «democracia», dunha de
mocracia que, alomenos no contexto 

Estou, logo, coa· democracia, na 
que recoñezo diferencias. e progre~os 
enormes verbo· da dictadura. Pero non 
acato_· tal democracia coma . a única 
forma válida de gobernó nin pode ser-

1 

virme coma argumento para. estigmati- · 
zar calquera outra , forma de goberp.ó. 
¿El haberá espacio pare soñar, fronte ó 
dirixisino das grandes democracias -
occidentais, con outras alternativas de 
gobemo máis participativas, xustas e 
igualitarias-? " 

Benjamín F01:cáno, teólogo 
(Os intertítulos son do traductor) · · 

"Caballerito" español en picado mortal sobre a 
praia de Miami en inútil intento de tomar un 
cuba-libre . 



TELEVISIÓN Antón Miramontes 

Un presentador de altura 

As series da tele son o· que son e xa 
sabémo-lo que dan de si. Iso non quita que 
Emilio Aragó_n, protag'?ríista de «Médico 
en Familia», que. é a serie que leva o gato 
á auga '(algún tlía acadou máis·de 8 inillóns 
de audiencia), opine que «a creatividade 
española non ten nada que envexar ó que 
se fai internacionalmente». Alomenos 
alédanos saber que as seri~s 

empezan a super~r en auqiencia 
ó futbol, destronándoo da postu
¡¡a hexemónica que tiña: ;É unha 
boa nova escoitar que «ÓS 

1 ·españois encántano-la ficción». 
Sen dúbida ten moito qu~ ver 
neste éxito o.gancho das estrelas 
que as protagonizan: «Médico en 

. familia» sen Emilio Af agón, ou 
«Hostal Royal Manzanares» sen 
Lina Margan, 

1

non d~rarían ~áis 
dunha semana en pantalla. Este 
é, .. pois, un dato a ter en contá 
para o que irnos seguir sontando. 

AGOstumados como estamos á dis
tancia o~mpica e a absoluta reserva na .' 
que viven os membros da familia real, que 
só aparecen en actos oficiais, deportivos e 

, pouc,o máis, isto .resulta sorprendente. E 
aínda máis, arriscado: E evidente q~e o 
Príncipe corre os riscos de crítica de 
calquera presentador, 8:Um~ntados no caso 

As series e o.s documentais, , en alza. 

A España salvaxe 

Pero a noticia destes quince días non 
está só nas series e o seu predominio sobre 
o futbol. 'Está sobre todo nos documentais. 
Non abundan estes espacios nas nasas 
canlés, contra o que ser!_a desexáble e. 
lóxico. Nin a 1 ª ~ aínda menos· as outras, 
escravas do panel de · audiencia~, teñen 
dado importancia a estas series. Son case 
patrimonio .exclusivo da 2ª, á que ternos 

·que agradecer .os «Grandes Documenta
les» das 15,45, de luns a veµres: un sopro 
de aire fresco e un alivio' estético entre 
tanta mediocridade e ás veces, bazofia que 
as diversas canles nos ofrecen ó longo do 
día. Per'? irnos á noticia: Agora a 1 ª, inten
~ando evoca-fos exitosos programas do 
malfadado Rodríguez de la Fuente, comezá 
.a emitir (<La España salvaje»: Un docu
mental de produ~ción propia no que, ó 
longo de 12 episodios, tenta amasa-la 
na~ureza peninsular e ~ ·súa evolución no 
transcurso das ' estacións -e dos · cicl'os 
climáticos. E a n~vidade está en qu'e, 
seguindo o e~emplo das series de ficción, 
buscaron unha estrela -para presentalo e 
ficharon para tal fin nada menos que ó 
Herdeiro da <torna, o Príncipe Felipe. 

pala súa condición. E, como era de espe
rár e. felizmente, porque is to é sempre san, 
tales críticas chegaron rapidamente e en 
diversas dire·ccións . . 

A trécola da ecoloxía 

En principio todos de .acordo en que 
a intención de defensa da natureza é loa
ble. O vento ecoloxista sopra con 
intensidade en tódalas latitudes e axunta 
vontades sobre "todo entre a mocidade. E 
un anceio mundial que, xunto coa revolu
ción informática, marcarán de seguro unha, 

· nova era da humanidade. Resulta com
pren~ibJe , pois, que tódolos partidos polí
ticos e mesmo grupos relixiosos .intenten 
subir a este carro. O apoio do Príncipe a 
esta idea demostra a súa sensibilidade 
para capta-los ventas. E diso debemos 
felicitarnos. Pero, din algúns, se intentan 
infilt~arnos, ó seu socairo, determinadas 
ideas e certas adhesións institucionais, non 
déixaría de ser un oportunismo descara
do que habería que de~enmascarar. -

¿Int,rusismo ·laboral? 

Hai outra lectura que vai polo carreiro 

do profesional. Moi veladamente · e 
gardando sempre, como é abrigado, o . 
debido respeto, · acúsase de intrusismo 
laboral (ver «El semanal» do 3/9/96). A 
Íoita polo pasto de traballo é hoxe máis 
dura · que nunca. · E no mundo do 
xornalismo e dos medios de comunica
ción aínda máis . }Iai moitos á espera, e 

cada vez esíxese máis especia
lización e pídese igualdade de 
oportunidades _no emprego, en 
aberta e xust.a ~ompetencia. Que 
leve a praza o que demostre ter 
mellar preparación, sen 
«padriños», dixitalismo ou nepo
tismo. Non eren aceptable que, 

-paño por caso, un empresario da 
construcción millonario ou . un 
cantante ben forrado ocupen un 
pasto de traballo de presentador, 
que non ten nada que ver coa súa 
prófesión. A calquera se lle al
canza que no caso do Príncipe 
Felipe todo isto acentúase nota-
blemente. ¿Non ten xa o eu 

traballo ou non ten bastante tarefa no seu 
cargo institucional? .:.pregúntanse. Se a 
isto sumamos que a gravación dos 12 
episodios da serie durou dous anos e que 
o Príncipe simultaneouna cos seus estu
dios na Universidade de Georgetown, un, 
que recorda a dediéación absoluta que 
esixían os seus tempos universitarios, 
quédase perplexo. Non se sabe que pensar 
nin da tarefa específica dun Herdeiro, nin 
do tra,ballo do documental nin da seriedade 
da universidade canadiana. 

Pero xa se sabe, o falar non ten can
c~las. E, fágase o que se faga, sempre 
haberá os seus máis e os seus menos. Non - \ 

sei se sería viable, pero, ó mellar, que o 
Príncipe e os demais membros da realeza 
gañasen o pan co seu traballo nunha pro
fesión, coma cadá quisque, non sería nada 
malo para a democracia, digo eu. A v.er se 

. casos coma este van abrindo camiño ... 

Mentres tanto, . respecto ás 
afirmacións da Casa Real de que «D ~ 

Felipe non tivo ningún tipo de privilexio e 
ocupouse coma o resto do equipo dos 
labores máis ingratos: traslado de equi
pos, filmacións arriscadas, etc», haberá 
que acollelas cun benévolo sorriso. 
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OPINIÓN 

Condenados p~r 
distintos 

En tertulias radiofónicas e televisivas,. 
nas columnas de opinión e nos editoriais da 
prensa escrita, debátese estes días sobre o 
drama deses centos de miles de refuxiados 
que deambulan pola desolación qa xeografía 

F. X. Fernández Naval 

africana, pillados entre a barbarie e que deixan as gabias e os 
camiños sementados de milleiros de cadáveres, de nenos orfos que 
nos ollan dende as fotos dos xornais e de moscas, esas moscas 
africanas que se reproducen no esterco do sufrimento. 

¿Son os países africanos incapaces de se gobernar?, ¿é toda esta 
morte consecuencia única do tribal enfrontamento étnico?, ¿debe 
intervir Occidente nun proceso qu~ rexeita e ó que teme?, ¿como é 
posible que na aldea global exista un recuncho tan apodrecido?, 
¿circula a morte por internet?: 

A reflexión sucede hoxe sobre a realidade do Zaire, Ruanda, 
Burundi, Uganda, todo o que coñeciamos como corazón do África 
negra e hoxe se nos antolla o barranco da aldea no que cisca-lo 
lixo, pero antes suceden que tamén pensamos sóbre Somalía, sobre 
curdo e iranianos, sobre bosnios, servios e croatas e máis atrás, 
nun tempo que ninguén lembra, sobre Vietnan, Angola, Afganistán, 
e toda e a serie de guerras locais' e pequenas feridas que o mundó 
occidental soporta. 

E un ten a impresión de que seguirá existindo desolación e 
morte, en tanto no interese e en tanto só exista unha idea de cultura: 
de sistema económico, de valores a respectar. As minorías tm as 
diferencia non son posibles. África non pode vivi-lo seu propio 
el stin . Só se autoriza a diferencia se esta se acomoda ó sistema, 
daqucla s grande. almacéns montan na planta baixa unha mostra de 
·1rt 'Sanía ex tica. 

A Joita polo poder que xera a rilorte dos inocentes, vén propicia
da por aqueles que desexan reproducir modelos en lugares. nos que 
e tes non son po ibles. ¿É a democracia occidental o mellor modelo 
político para Africa?, ¡ é 'o sistema de libre economía de mercado o 
que vai sacar dos seus apuros a América central?. Máis que unha 
cultura. reinante, a nos a é, dende hai cincoentos anos, un despropó-
ito. Entrarnos en África, com~ antes en América ou en Oceanía, 

falando en nome da r~lixión, da educación, da civilización, e 
impuxemos sistemas imposibles onde había unha orde e un equili
brio que ·duraba dende a orixe. 

A traxedia occidental é que hoxe si debe intervir en África para 
evitar toda esa morte que se nos mete a cotío pola fiestra da .casa e 
en embargo, aínda que soldados e ONG fiquen alí, non poderán illar 

tanta podremia. África resístese a adopta-lo noso modelo de vida, por 
unha única razón, non é o seu e mentres occidente non o entenda, 
mentre a aldea global non comprenda e admita que pode existir 
alguén que non quera estar nela, o conflicto reaparecerá en calquera 
outro lugar do mundo. 

¿Non é posible axudar, pacificar e logo desaparecer, deixar axiña 
que outro modelo de vida desenvolva a súa potencialidade, sen que 
nos vexamos na obriga de actuar para ensinar democracia, cultura, 
civilización, relixión, armando para iso a tutsis, hutus, twas, ganwas ... , 
exército que só garanten a pre encía de intereses que nada teñen que 
ver coa vida dos nenos que no ollan dende os xomais? .. 

Stanley nunca debeu atopar a Livingston. Acaso o vello doutor 
comprendeu o que ía uceder, quizais nun rapto de lucidez maxinou 
un millón de fillos daquele que o acolleran, deambulando pola 
abana c ' colchón e a bágm~s ás co ta e tivo medo e decidiu non 

volver para que a úa lembranza non abrí e camiño á cobiza, pero 
ra tard , a pegada do seu rastro xa abriran o camiño. 
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EVANXEO IRIMEGO (4) 

·Os violentos 

¿SABES QUE TE ESTÁN POÑENDO VERDE POR Al? 
OS DE DEREITAS DIN QUE ES ROXO; 

OS DE ESQUERDAS, QUE ES AZUL 
¡ ¡ ESTANSE PÓÑENDO MORADOS Á TÚA CONTA 

l. As grosas mans do rei bruxo 
de sangue enporcalladas 
e as barbas, de adulación 
ós romanos, ¡ baballadas ! 

3. De caste lle vén ó galgo: 
seu pai matou moita xente 
e o Evanxeo di que mesmo 
a todo neno inocente. 

5. Moitos herodianos haivos 
hoxé .no mundo, abofé 
dos que a ruín conciencia 
non se pode ter en pé . . 

Ós Celotes 

O celo polo templo é o noso lema 

e cháman1,1os sicarios ou celotas: 

somos nacionalistas, e o problema 

2. 

4. 

6. 

é que os ~emais resúltannos pasotas. 

¿Como irnos aturar que xente allea 

asoballe a nosa nación tan elixida? 

Coa espada ó cinto, ~ende Galilea, 

vimos dispostos a xoga-Ia vida. 

Un rei covarde e noxento 
que no medio dun xantar 
levado pola luxuria 
fixo ó Baptista matar .. 

Maldita raza Cle Herodes 
dese home torpe e rudo 
que ásoballou por el ter 
o poder comenenciudo. 

Drobegan o esp.iñazo 
de. xeonllos ante o poder: 
caciques de coiro duro 
que 'ós humildes van foder. 

1. Os celotes eran homes 
nacionalistas sinceros 
que se pasaban un moito 
resultando abando feros. 

3. Purificar ben o templo 
que era cova de bandidos 
era o que eles teimaban 
e ó que estaban decididos. 

5 :. Os romanos, preocupados 
polos revolucionarios, 
gastaban :i;nadeira en cruces 
prós carpos destes sicarios. 

¡E un tal Xesús anda a dicir que o celo 

- ha estar no corazón, non no coitelo! 

7. ¡ N adonalistas galegas! 
coidado co fanatism<?~ 
non confundámo-la loita 
cos crimes. do terrorismo. 

9. Unha certa simpatía 
po{ estes celotes é 
xa que defendían, xuntas, 
nacionalidades e fe. 

Os herodianos 

Dentro do corazón nós ben sabemos 

que Herodes Antipas é un raposo 

e nó-los h~rodia.nos aínda ternos 

a Xesús, que o insultou, por valeroso. 

Pero o rei é El-Rei, e ¿que queredes? 

O poder e o diñeiro mandan moito, 

e segui-'a conciencia -¡ben o vedes!-, 

trae neste mundo ben escaso froito: 

A conciencia ben timpa é un luxo 

que non pode pagar este rei bruxo. 

2. Pot medio dos seus coitelos, 
que sicas tiñan por nome, 
estes -sicarios querían 

. que chegase Q novo Home. 

4. Xesús cadraba con eles 
niso na súa conciencia, 
pero el non aprobaba 
o culto á violencia. -

6. Non lle abondou,a Xesús 
con toda a súa prudencia~ 
rematou crucificado 
rexeitando a vl:olencia. 

8. O ·esforzo por defendermos 
a nosa nación galega 
ha ser teima dos cristiáns 
¡mais nunca unha loita cega! 

10. Posta que a causa dos pobres 
def éndea o nacionalismo 
dos abusos de Madrid, 
capital do centralismo. 
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ACTUALIDADE 

Segundo encontro . de mulleres cristiás galegas 
Santiago, 17 d~ novembro de 1996 

O número 481 de Irimia 
recollía o primeiro encontro do 
10 de Marzo naArmenteira. O 18 
de Novembro o internado da 
Compañía de María de Santiago, 
acollía a 49 mulleres que coma 
continuadora~ ou 
coma .novas inte
resadas acudiron á 
cita dispostas a 
seguir construíndo a 
nova Asociación. 

Sentimos renun
ciar ó marco e á 
«quentura» d6 
mo teiro cister
ci n, e, pero os días 
urto, de te invernal 
ut no fixéronnos 

achegarn9s. a un 
centro xeográfico 
que acurtase o caniiño do norte. 
Tamén fomos moi ben acollidas. 

A Comisión non estivera 
parada, e a convocatoria xa non 
foi aquela de atoparnos para 
compartir inquedanzas e ver de 
tomar postura .. . Xa sabiamos que 
a decisión do grupo era a de actuar 
e de constituírmonos en Aso
ciación para termos personalidade 
xurídica e poder sermos máis 
eficaces. Con todo, · adicamos 
tempo ó debate para que as que 
asistían por primeira vez se 
puideran sentir de verdade pilares 
nos alicerces. 

Foron, logo, poucas conclu
ión pero importantes. Discu

tímo-lo nome e optamos pol~ de 
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Mulleres Cristiás Galeg_á.s, e 
inciámo-la reflexión sobre das tres 
palabra~. Aínda ternos que · 
afondalas máis, porque se non 
está suficientemente claro o que 
hai dentro da palabra Muller,. non 

digamos da de Cristiá e da de 
Galega. (Cu~osamente moitas das_ 
·que estaban alí expresándose 'na 
nosa lingua non o eran no senso 
tradicional. do lugar de 
nacemento.). Discutiuse se se ad
mitirían homes .... musulmanas ... 
ou agnósticas... Parece que a 
personalidade da Asociación non 
ten por que impoñerse a tódalas 
participantes, o respecto á 
liberdade ten que estar vivo e 
operante ... 

Outra decisión foi a de nos 
reunir por zonas, as participantes 
recibiremos un proxecto para 
traballar en dúas xuntanzas locais . 
antes da próxima · Asemblea do 
mes de maio. Están a tempo de ir 
incorpprándose ou achegándose a 

. ( 

«saber de que vai» tódala·s que 
queiran. ,N es tes encontro.s 
afondaremos no coñecemento 
mutuo, no que lle queremos pedir . 
a Asociación, nas nosas posi
bili~ades de aportación, c? fin de 

déseñar o máis posi
ble a nosa identidade, 
e de que na A~emblea 
de Maio esteamos de 
acordo no funda
mental, e ttacexar as 
liñas de ·acción. 

A media de idade 
. das reunidas estivo 
nos 35 anos. Entre 20 

. e 67. 

Rematamos cunha 
celebración da Pa~a- · · 

· bra moi' -f eminin_a 
(¡faltaría máis!) e . participativ~: 
Fixemos moitas fotos. O ambien
te moi rico. ' 

Copiámo-los nomes das res-
, ' 

ponsables da zona para . que 
: poidades '.contactar se queredes: 

Santiago: M. Carmen Balado 
; 59 97 01. 

·, \ 

. Lugo: M. Teresa Miguélez 
' 25 41 25 

A Coruña-Ferrol: .Macamen Díaz 
1 37 01 70 

. Vigo: Bel~n Arranz 
22 24 46 

Pontevedra: Engracia Vidal-
84 61 82 ~ -



CARTAS 

Manif~sto sobre a Unicef 
A Coorde'nadora de 

Crentes Galegas, mani~ 
festa: 

' \ 

O rexeitamento á- · 
actitude da Igrexa x~rár- . 
quica con respecto a 
Unicef, pensamos que o 
Vaticano non pode facer 
unha campaña pública 
en contra Unic~f, negan
do o seu apoio, e a súa 
axuda económica aínda 
que fose simbólica. A . 
saída desta noticia nos 
medios de comunicación 
· foi para moitos causa de 
desesperanza e . de in
quietude por ser un sig
no máis d~ separación 
da Igrexa Poder e os . 
máis marxinados. 

Nos Cristiáns Gale
g os pensamos que 
U nicef é unha orga
nización solidaria cos 
máis débiles e nece-

sitados da sociedade 
como o demostra a cotío 
coas súas obras, e polo 
tanto merece tódolos 
nasos respetos e 
atención polo· gran labor 
que fai, refren_dado por 
toda a · Sociedaqe. .Por 
isto é a nasa abriga 
darlle toda a nos(;l axuda 
e apoio económico mer
cando as súas tarxetas 
de N adal, que é o seu_ 
principal medio ·de 
·cons·egui-los medios 
para poder desenvolver 
o seu labor cos desher
dados da Terra de 
sementar ánimo e espe
ranza nesta soci-edade 
inxusta. 

Por favor, apoiem~s 
a campaña da U nicef. 

Mario 

' . 

Vai de proba 
A _ Coruña·, 30-. 

outubro-96 

¡Ola! 

Son unha moza, 
estudiante de· Dereito 
que atopou por primeira 
vez un exernplar de · 
Irimia, foi no local ·de 
estudiantes da facultade 
de Socioloxía,· na 
Coruña. 

-Pois...- xa vedes, collín 
o vaso ~nderezo e aquí 
vos escribo, porque'· 
Irimia gustoume moito. 

· Desexo que ma. 
enviedes para coñece-la 
mellar, e despois duns 
cantos números, 8 ou 7, 
escribídeme e mandá
deme o vaso nº de canta 
para subscribirme, · se é 
que en realidade o 
decido. 

Moitas gracias. A.D. 

O meu enderezo: · 

Ángdes Díaz 

Rúa Orquídea~, 
Bloque 55, Portal 3, lºD 

15008 A Coruña 

Os demos familiares de Irimia 
Portela, 9 novembro 

1996 

Estimados Sres. de 
Irimi~: Con estas letras 
quérolles comunicar e pe
dir o nieu cese . como 
suscritor de Irimia a par
tir <leste ano. 

Por sé Hes interesa o 
motivo é, porque non 
aguanto esa liña de anti
Papa, anti-Bispos, , Anti-

~ 

Fraga ... 

Pola contra parece que 
os bos son Castro, Daniel 
Ortega, Beiras, etc ... Eu 
non acabo de ver que estes 
sexan mellares ca aqueles, 
e como non me convertín 
nestes anos penso que non 
teño arreglo. 

Recibide un saúdo 

Sabino S.eixas 

O Irimego, eva.nxelista 
Por aí te quera ve~, 
no~o · Irimego, admirado: 
ensinar o Evanxeo en 
verso, 
para serdes máis amados. 

Vai -permíteine cho 
diga-,-
sempre d~reito a verdade: 
por moito que contra
digan, 
ela· será realidade. 

¡ Adiante, . valeroso he
raldo!; 
saca <lesa, túa cabeza . 
11 algo 11

' que nela arre
cantado 
tes; dánolo a ler xa 
-!comeza!-. 

E non te acobardes 
-¿sabes?-, 

por mais que "outros" te 
censuren; 
o Mestre -¿recordais?
cialles 
a "consigna", que "ase
gure" 
o desprezo que hai que 
ter 
do "mundo" (ó inimigo 
de Deus 
e dos seus, aludo) por ver 
de . conseguirnos o ceo. 

"Ai de vosoutros -lles 
dixo-
se .eles falan ben de vós" ; 
con esto queda ben claro: 
non e mal vertan en nós 
-sen mancharnos- o seu 
"lixo". 

Santana· de Piquín, 
- 210096 

F do.: Manuel Alvare(i,o 

Sobre unha carta non publicada 
Saúdos: Son suscritor 

de Irimia, e p~réceme 
lamentábel que non 
publicarades o artigo que, 
parece ser, enviaron sobre 
u~a represión que houbo 

' 

a independentistas. 

Sinceramente creG que 
hai qtte ser máis tole
rantes. 

Sinatura ilexible 
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FALANDO CON XEITO Carme Lame/a Villaravid · 

Ditos sobre a muller. ·A cor 
Lembras, lector, que hai poucas semanas 

presentábase neste «Falando con xeito», 
como agora intento facelo eu, a rniña · 
compañeira Pilar Vilaboi. Seguindo a súa 
I'iña, e coma ela, -a do mestre que por 
prestámo-la páxina, a bo seguro, estarás · 
botando de menos, intento amosarche un 
feixiño deditos, esta vez referidos á muller . 
e á súa cor. 

Saberás que no canon tradieional da 
beleza, a muller morena non é a máis 
agraciada, a nosa fraseoloxía así dolo 
espella con exemplos como Ser' como se 
a fixesen de cera para referirse a unha 
nena ou · a unha moza moi linda ou Ser 
tan fea coma unha noite sen lúa para 
nomear a unha moza moi fea. 

Á que é excesivamente morena díselle 
¡Non te lambeu ben a vaca, e mesm9 
chégase a comparala cunha gra~alleira: 

Es alta coma un pino, 
negra coma a gramalleira, 
se non te casas de noite 
de día non hai quen te queira.· 

P la e ntra, gusto pola brancas e 
e l radiñas queda patente en: Ser branca 
coma o leite e Ser colorada coma o trigo 
que•atopamos na cántiga: 

Es branca coma o leite, 
colOrada coma o trigo, 
se de noite non tes duda, 
de día non tes perigo. 
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ou en . Ser feitiña coma unha rosa 
encarnada, nestoutra: 

Enamorar enamoreime 
d<! unha branca colorada; 
é tan bonita e f eitiña 
coma unha rosa encarnada. 

, Branca~ e morenas chegan incluso a 
compartir algunha cántiga; xa pod~s intuír 
cales saen mellor paradas: · 

Vivan as nenas branquiñas 
i ás morenas parta un raio, 
que por moito que se laven 
parecen un pitocairo. 

As outras, as mor:enas, deféndense 
desta maneira: 

Moreniña e non tanto, 
moreniña e non tanto, 
tamén o trigo é moreno 
e fai l? molete branca: · 

Observas ·como a luz camiña á_ beira 
da beleza, mentres que o afeamento vén 
representado pola escuridade.Aquí é.onde 
os astros xogan o seu papel, xa ó comezo 
me refería á lúa, ou mellor, á súa ausencia; · 
Ser coma unha noite de tronos vai na 

' . ' 

mesma liña, na dunha mulle.r nova 
sumamente fea; pero dicir1le a ullha moza 
que. é coma o ralo do sol, coma; un 
luceiro ou coma un sol espellante non 
pode ser máis ca un piropo. 

Así pois, xa sabes algúns: 

O señor presidente do Gobemo es
pañol manifestouse fachendoso de 
rompei:- cunha longa tradición, que 
procede de Francisco Franco 
B aamonde, de ter boas relacións con 
Cuba, país que é moi afecto ós 
españois. Don Manuel Fraga soubo, 
no seu día, prescindir da súa discre
pancia política e deixarse levar pola 
emotividade galaico-cubana. Don 
Aznar non calculou que movendo fi
cha non ía impedir algo tan rendible 
para Cuba: mentres este «cabellerito 
español» se amosaba intransixente, o 
papa Xoán Paulo II outorgaba unha 
bendición a Cuba que non ten .prezo. 
E Fidel, emulando a Henrique V de 
Francia, seguro que pensou que A 
Habana ben vale unha misa: xa deixou 
entrar misioneiros estranxeiros. 
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O CANTAR DO IRIMEGO 

l. Carballeira de san Xusto, 
carballeira derramada; 
naquela carballeiriña 
perdín a miña navalla. 

2. O vello cantar non tiña 
nin idea nin un trazo 
que a parroquia andana 
a non limpo navallazo. 

3.' Nas parroquias de Galicia 
existe Ún atranco ou pexa~ 
moita xente hai que confunde 
a parroqwa coa lgrexa. 

4. Tal en San Xurxo de Sacos 
-provincia de Pontevedra, 

· compo~teiá arquidiócese-, 
e alí o conflicto medra. 

5. Qs seos fregueses traballan · 
de noite á luz da lúa 
(! así mesmo polo día · "' 
din que a carballeira é sú~. 

6. · O párroco di: non tal · 
que ·a solución non é boa,-
e o señor eura non baila 
porque ten unha coroa. 

7. Non baila ó son da parroquia 
senón Q ritmo da curia 
que quere a carballeira . 
e o pobo entra en furia. 

s. · Organízanse e acoden 
coa 'cousa para o Xulgado 
e en Galicia xa hai tempo 
teñen o choio gañado. 

9. Pero entón ·o arcebispo 
séntes~ fan propietario 
que' pon o asunto nas mans 
don reverendo vicario. 

10. Preitea,ido por cuestión 
ben pouquiño pastoral · 
camiñan cára a Madrid 
ó supremo tribunal. 

11. E agora vén o dictame 
dese tribunal supremo: .. 
os carballos, dos veciños 
qp.e non quer dicir do demo. 

12. Os fregueses, fachendosos, 
erguen contentos a testa, 
e organizan en san Xusto, . 
o seo triunfo cunha festa. 

13. Eses vellos loitadores . 
teñen no rostro a risa 
e o señor cura demite ' 
porque non lle van á misa. 
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