
1 . 

........ 
...... g: 
O) 
"'=I' Q) (/) 

"O o 

~ -~ t 
• e o ' 
- ~ g 
~ - ~ -~ 

°' e: o ~ > 
.z -o 
-<( o 

o ....... 11!111 ........ 

REVISTA 
QUINCENAL 
DE CRENTES 

- GALEGOS 



- --

EDITORIAL 

Aninovo ¿nova Irimia? 
Nos dous últimos números da ·revista o lector pode 

revisar senllas cartas nas que se nos imputa unha act~tude 
antixerárquica de carácter maniqueo, dividindo o mundo 
ec1esia1 e político en bos e malos, de acordo cunha ideoloxía 
pouco equilibrada. · · 

¿Somos antixerárquicos? Si e non. Os nosos bispos -a 
maioría-, gozan do noso respecto e aprecio~ coma persoas; 
non podemos dici-lo mesmo da estructm:a xerárquica da 
Igrexa, que mentres a ideoloxía romana quere de orixe divina, 
a historia dá fe do seu nacemento qistórico con escasa vin
culación ó Espírito. 

Pensamos que nisto nos avala totalmente o concilio 
Vaticano ÍI, cando, na constitución dogmática sobre a Igrexa 
-Lumen Gentium-, afirma, contra vento e marea, que a Igrexa 
é pobo de Deus. Contra a marusía da Curia romapa, que 
profesa unha eclesioloxía xerarcocéntrica, e contra o furacán 
do actÚal inquisidor, cardeal Joseph Ratzinge~. . 

Verbo da figura do hispo de Roma, nosoutros profesa
mos exactamente a mesma actitude qué o tal Ratzinger 
d gmatizaba en 1969, nun libro que leva o expresivo título 
re O novo pobo de Deus, traducido ó castelán (Herder, 
1972). Ve1aquí o que daquela opinaba quen agora pontifica 
hamuscando teólogos herexes: 

«¿Non foi fenómeno constante a través da historia da 
/ :1ri a que o papa,. o sucesor de Pedro, fose ó tempo petra 

ská11dalon, ro ·ha 4e Deus e pedra de tropezo? De Jeito, 
importaralle 6 crente aturar este paradoxo do obrar divino, 
qu . ·onfunde sempre a súa soberbia; esta terzsión entre 
rocha e Satanás, en que se compenetran de xeito inquietante 
o contrastes máis extremos. Lut~ro coñeceu con opresora 
claridade o factor «Satanás» e non deixaba de ter algunha 
razón niso; pero o seu pecado estivo en non atura-la tensión 
bíblica entre «Cejas» («petra») e Satanás, que pertence á 
tensión fundamental dunha fe que non vive do mere cemento, 
senón da gracia». 

«Non poden separarse sinxelamenfe a «lgrexa» e «OS 
homes na lgrexa»; a abstracta pureza sen mácula da Igrexa 
que deste xeito destilaría, non ten sentido ningún real his
tórico. A Igrexa vive por medio dos homes no tempo e no 
mundo presente e, a pesar do misterio divino que leva dentro 
súa vive de maneira verdadeiramente humana. Mesmo a 
institución coma institución leva consig_o a carga do h_uma
no · tamén a institución implica a inquietante arbitrariedade 
do humano para poder ser pedra de tropeza (pp. 287-288) 

Dende hai anos, o equipo que leva a nosa revista· está 
aberto ó recambio. Facémola con ilusión pero comprend_!3-
mo que ninguén debe perpetuarse nos cargos e nin tan 
equera no encargos. Mais se por un momento soubesemos 

que o no open amento non expresa a conciencia da mioría 
do irimego ou non é fiel ó reinado de Deus, no mesmo 
intre demitiriamos do encargo. Mentres tanto, poida que 
pague a pena un debate na sección de cartas. ¡Escribide! 
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O TRASNO 

Arosa, go home 

O discurso práctico , os que 
pensan no positivo e non perden 
o· tempo en trapalladas cultura
listas -aínda que practiquen o 
culturismo do quero pero non 
podo no ximnasio dll; urbaniza
ción-, botáronse coma ·dóber::. 
mans na-campaña esta da Mes~ 
para que a Seat cambie o nome 
do modelo ~osa polo enxebre 
Aro usa. 

Pois xa que non entenden as 
razóns da cultura, da identidade 
e demais babecadas do sentir. 
colectivo dos sentimentais, vou 
argumentar en tennos de merca
do. 

O do nome, como saben os 
publicistas·, non é unha parvada. 

· Hai probas e antecedentes .· A 
Mitshubishi , que sabe desto, 
adáptase mellor. Precisamente 
porque pensa eíi tennos de mer
cado, decidiu cambia-lo nome 
dun famoso todoterreo para a súa 
venda no merc~do espaí;í.ol. Por 
iso , o Mitshubishi Pajero, 
comercializase en España como 
Montero. Só se chaman daquela 
maneira os que veñen de Cana
rias, coma os plátano·s . E 
conseguiron así superar unhas 
sombrías perspectivas de merca
do. Chámalles parvos. 

E por alg'o é que o Op~l 
Ascona, con tan sonoro nome en 
autóctono, e o coche do seu seg
mento ,menos véndido en 
Galicia. Si señor. Os da Opel · 
tamén se engarraron ó despreza-
1 o idioma dos irreductibles 
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galaicos e valaí o desastriño co
mercial. Pouco lles custaba 
trocalo por, verbigracia, Ricoño, 
que sería .a adaptación c9mer
ciaI ad-contrarium, para os ex
pendedores da Galicia, cam
biando seguraménte a tenden
cia de mercado no Noroeste. 

Q~eda un último argumen
to. Para os que diñ que Arorisa 
soa nial. ¡Qué infinito provin-

. cianismo, que falta de sintollía 
coa aldea global! Direille a es tes 
post-galegos marinedistas algo 
import¡:µite: Arose, in. english, 
isto é, no idi9ma que eles aman 
e descoñecen, é un verbo en pa
sado, mala cousa, co significa
do de resultar, orixinarse, 
xurdir,.. . e asociado ~o uso a 
conceptos dubidosamente 
comerciais, tales como, xurdir 
un problema, elevar un choro, 
unha queixa, e mesmo resuci- . ' 
tar un mo~o. Moi polo contra
rio, Arouse, é un verbo en pre
sente, ollo, e con proxección ó 
futuro, moito ID:áis suxerente, e 
que significa espertar, acordar 
a unha nova situación, ... e con 

r significados no uso moito máis 
- come~ciais , atractivos e 

suxerentes, tales c~mo excita
lo desexo, a paixón, -:- to arouse 
the desire-. E como substanti
vo aínda· queda mellor: Arousal 
é nada menos que O espertar. 

Aí queda iso para quen o 
. queira, e que non nos vendan 
-andrómenas de autoodio por ar
gumentos de mercado. 
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BOA NOVA 

Máis solidariedade aínda 
Marcelo (home): 
¿Escoitáche-lo que 
falaban a Silvia e 
mailamamá? 

Avelina (muller): 

Marcelo: Ou axudar 
cunha cantidade 
mensual á fundación 
«Meniños», par~ 

axudar ós nenos máis 
pobres do mundo.; ou 
a outra fuD.dación 
calquera que ,real
mente Hes dea axuda 
ós que máis precisan 
dela. 

E;scoitei, Il!Oito me 
gusta _ver. que a 
pequena ·lle vai · 
collendo o gusto ás 
cousas da solidarie
dade cos débiles, 
aínda que _sexa coas_ 
maneiras · sinxelas que 

.....__ ___ ____;.. ______ _. Avelina: Isto non es-

ela é capaz de descu «MENIÑOS» é unha Fundación 

brir. 

Marcelo. Tamén a 
min me gusta. Xa 
ternos falado diso, 

sen ánimo de lucro que colabora 
coa injancia do Sur que se encontra 
en situación de abandono ou mal
trato, promoven:do a defensa dos 
seus dereitos e a procura dunha 
vida sociof amiliar digna para cada 
nena e neno. Se desexa cofí,ecemos 

cristiáns taméri, que de pouco :vale 
andar moito co nome de Deus na 
boca ou nas letras, se logo non te 
dedicas de corazón ós pobres. 

Marcelo. Ela falaba de aforrar das .. 
súas chilindradas para lles dar algo 
do seu ós pobres, e· nós ¿que 
podiamos facer?, ¿paráchete a 
pensalo? · · 

Avelina: Home, moito non me parei, 
pero algo si; pasoume pola cabeza 
da-lo 0,7% do que irnos gañando 
cada mes para algunha acción de 
axuda ó Terceirff Mundo. Non é 
moito, pero polo menos estamos coa 
ansia esperta cara ós niáis fastidia
dos d_a vida, e iso faille algún ben a 
eles e moito ben a nós. 

Marcelo: Non sei como; eu non · 
• 1 

vexo a maneira. Moito habería que 
cambiar. Pero tamén é cousa de se 
poñer. 

Avelina: Pois, se é cousa de se poñer, 
haberá que se poñer. E podian:los em
pezar por ser nós dos pequenos e 
pouco consumistas, e por informar
nos do que pasa polo mundo, e por 
apoiar ós que promoven políticas de 
servido ó Terceiro Mundo, e ... 

Marc,elo: Para o carro, muller, que. 
xa te me estás largando. De momen
to chega co que dixeches, e xa vere~ 
mos logo. ¿Canto habemos dar este 
mes para o Terceiro Mundo? 

Manolo Regal Ledo 

De · corazón a 
~ 

corazon 
Domingo 2 de Nadal 
Xn 1, 1-18 -- 5 de xaneiro 
Xoán empeza o seu Evanxeo 
dicíndonos que Deus é dado á co
municación. máis fonda e máis to
tal. Rabea por se comunicar 
connosco, e para poder chegar a 
todos sen. excepción sérvese de 
formas sinxelas e· gratuítas, ó al
cance de calquera. Entrar ou non 
en comunicación con Deus, 
coñecelO e namorarse del, coa cla
lividencia de quen o descobre nos 
rnáis pobres, xa depende das 
decisións persoais que vaiamos to
mando. Hoxe tamén, podemos op
tar pola abundancia de Deus ou 
non. Está nas nosas mans. 

* * * 

EmPeza un camiño 
Domingo do Bautismo do Señor 
Me 1, 6b- l 1 ..:_ 12. de xaneiro 
Con máis normalidade da quepo
demos supoñer, Xesús empeza o 
seu camiño. Con máis fondura e 
implicación persoal tamén. Non 
nos podemos imaxinar sequera 
qué foi pasando naquel Xesús, 
home de aldea, para ir chegando 
a un coñecemento tan intenso de 
Deus. O bautismo de Xoán sim
boliza a súa vontade de busca e 
de fidelidade. O demais poñíao 
Deus Pai. Estamos invitados a 
algo semellante. Deus non nos de
fraudará. 
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A PENEIRA 

niJj ¡AGORA PODES!, colaborar con Meniños, 

!l
e, . . Od\ é o berro desta Fundación para a Infancia, 

, i ; · · - xa que «gracias a ti, as nenas e nenos de 
' ~~ · Ayavari e Macusani terán un futuro 

t, \~ 00. mellor». Meniños está promovida por xente 
or,C''o,, paro 0 ,~o<' que traballa nos Fogares de Pi;otección de 

Menores e que están a colaborar con estes dous· 
do Perú que teñen graves problemas, mesmo debido á situa
ción de violencia que viven naquela beira dos Andes: alco
holismo, pobreza extrema, violencia familiar ... Meniños está 
a solicita-lanosa axuda para equipar estes Fogares e pode
mos dirixirnos a: Salvador de Madariaga, 47, baixo. 15008 
A Coruña. Tfno. 135788. No P~rú hai unha grande colonia 
de galegas, moitos deles orixinarios de Malpica. 

AS ELECCIÓNS DE CHECHENIA, 
o vintesete de xaneiro, poñen ó 
descuberto as fortes intrigas entre as 
forzas políticas concorrentes, e sobre 
todo o afán por separarse de Rusia, a · 
cuestión chechena está secuestrada 'por 
eles que están a impedir que os chamados 
occidentais recoñezan a súa soberanía. 
Na imaxe, o seu presidente Yandarbiev 
que quere impor unhas leis deitadas da 
relixión islámica, mentres esta nación 
caucásica segue a ser manexada por va
rias mafias capitalistas, que se aproveitan 

do eu recursos naturais como o petróleo. 

Alfonso Blanco Torrado 

~ VINTECINCO ANOS 
AUXILIA é a efeméride que que
remos escoller neste comezo de 
ano. Estamos a falar da Asocia
ción para a promoción soc.ial e 
cultural de diminuídos físicos de 
Lugo, que desde hai moitos anos 
están tirando para adiante Xesús 
Mato e Marisol Bravos. Desde o 
primeiro día, Auxilia percorreu tódalas aldeas e vilas de 
Lugo ofrecendo a súa calor a tódolos minusválidos; un 
labor calado que só estes saben agradecer, cando ningunha 
institución se preocupaba, eles xa berraban: «¡Por uñ Lugo 
sen «barreiras» !». 

A ASOCIACIÓN PARA A ECO
NOMÍA SOCIAL de Vigo segue 
a traballar: pola formación de cadros 
de xestión, a promoción do coope
rativismo e o desenvolvemento de 
Galicia, mesmo organizando cursos 
con estes obxectivos, tanto en Vigo 
nos seus locais comá noutros cen
tros axeitados.Admiten socios para 
as súas actividades e publican a Re
vista «Cooperativismo e Economía 
Social» en colaboración coa 
Universidade de Vigo. Para máis in

PROGRAMA DE FORMACION DE 
CADROS DE XESTIÓN DA 

ECOHOMIA SOCIAL 

1 • DfSTltGUl.l.O COOPERATTVISMO. 
DIST1HGU~f.C09'0IAASOOAL. ' 

2..· EllRCi.UAUTOlESTIÓN. 

1rf'MIMOVE-l.AS"8.ACICIHSSOQETARIAI. 

4.· MEU..OflA.U. CAPACIDADE rROfUIOHAL. E DI 
Xl.STONEWtAISAAIAl.. 

1.· AHAl..IZA.UOROANIZACiON E FUNClONAll.tHTO 
D4COOPER.t.TNAfOAWt.A.A00H PTRA1UJcA. 

7.· ClJRSO A\IAHZADO DE FORMAClOH DE C.A~OS 
~ES'llÓNOEEMPRUA&OAl~ 

formación: Apartado 5.172 de Vigo (tfno. 813746). 

< 
Chega o · número 500 

- Con este motivo pensamos nun número especial que 
recolla a memoria histórica dos 16 anos que leva de 
vida. 

Interesa, e moito, que os que queirades, enviéde-lo 
vaso xuízo, en f arma de carta.· Coma orientación, 
suxerimos que sexan de 10 a . 15 liñas. 

Os ir1megos hanche agradece-lo teu esforzo. 



_A PRODUCCIÓN DELEITE segue a sufrir atrancos por 
parte das· administracións, desde a debilitación total de 
Larsa; ata a caída da · súa producción desde que se está a 
estrangular coa supertaxa que aínda pende sobre o · ~ector. 
A tractorada do día quince é unha manifestación da ;onda 
preocupación que existe no agro. 

OS PENSIONISTAS, coma 
sempre por estas datas, est4n 
penden tes da ~ontíá das . súas 
pensións e non é para menos, pois 
os galeg9s son os que menos co-. 
bran, se tacemos a media de 
tódalas prestacióñ.s do país, xa 
que case . a metade cobran pola 
«agraria» (o co"renta e tres por · 
cento); as outras son corenta mil 
novecentas do réxime espec'ial do 
maí e cento noventa e sete mil 
duascentas do réxime xeral. 
Mentres tanto e.stamos -a 

convertemos nun país de pensionistas, e dentro de moi pouco 
haberá unha persoa activa por pénsionista. 

ANOSAME
DALLA DE. 
OURO do no
venta e seis vai 

~;~k-~k~~i,~~~~tlllfl . para o remo 
pola f~rmosa 

~~~~~~~~3 campaña que ._ 
fixeron neste 
ano: trece me
dallas desta 

i.:::::~=---=-~~~~~~....:...;.._,;__ _ _J cualidade e 

campións do Estado en banco fixo e móbil, en sete e seis 
competicións, todo este récord gracias ós equipos do 
Samertolameu, Amegrove, Perillo, Esteirana, Náutico de 
Vigo, e sobre todo Tirán, campións de España despois de 
que xa no sesenta e un saborearan os meles <leste triuhfo. 

AS LUDOTE
CAS. de Vigo es
tán a tope nestas 
festas: centos de 
nenos e nenas 
non s-ó gozan 
dos xogos, 
tamén poden le
var en préstamo 
libros e cómics. 
Acaba de inau
gurarse ·a ter-· 
ceira en Lavadores cos mesmos talleres: ecoloxía, medio 
. ambiente e prensa, onde publican unha · revista mensual. 
N es tes días tamén se comprometeron na recolleita de 
xoguetes para o Terceiro Mundo involucrando ós mesmos 
adultos nesta tarefa. 

UNHA PARROQUIA 
MISIONEIRA e comprometida 
é a de Vilalba, como estamos a 
sentir desde fóra moita xente. 
Esta comunidade, que coordina 
o crego Xesús Gómez, vén dan
do mostras de imaxinación crea
dora, ou se se quere; de espírito 
profético, sen dúbida alimenta
do pola presencia ~un forte sec
tor xove en tódalas súas acti vi
d ade s. Nesta festa de Reis 
agasallaron á misión de Malawi, preto do Zaire, on~e traballa 
a súa veciña María Xosé Carrasco, cun «todoterreo» dotado 
de ambulancia, froito das colectas dominicais dos _ últimos 

· meses. Na foto, o escudo da capital da Terra Cha. 

OS GALEGOS EMI
GRANTES están a refor
za-los vencellos do sangue 
e das tradicións neste 
tempo de Nadal a través de 
tódalas comunicacións po
sibles. Outros avanzan cara 
·a novos horizontes, coma 
Luiz Paulo Femández que 
aparece na fotografía e que 
nestes días convertese no 
novo Alcalde de Río de 
Xaneiro, tillo dun <lestes 
emigrantes-, o mesmo que o Concelleiro de Turismo de 
Bertioga de Sao Paulo, e que ata transformaron a antiga fá
brica de Pescanova no concello da cidade. 
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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 ./ 62 02 00 
Fax: 981 • 62 38 04 

4f: . Rúa Nov~: 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 • 58 19 05 I 58 18 88 
Fax: 981 • 58 18 88 

* Provenza, 27 4 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 • 215 01 79 
Fax.: 93 • 215 01 79 

Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 • 310 48 30 
Fax.: 91 • 31 O 48 30 

* Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 • 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 

* Albarecta, 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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DENDE AGUIÑO 

O Carme 
Nas .vilas mariñeiras. a Virxe do Carme 

é moi $alientada. Case tódolos .. ·barcos . e 
domas ~ev~n ·a súa imaxe, 01.i, .mesmo, up. 
cadro ou estampa, nalgún lugar da-embar
cación, esperando que Hes bpte unha man · 

Lorenzo Mariño 

nos momentos de perigo, e ata unha axuda para pescaren mellar. 

Ós pescadores gúst.anlle-los adiantos técnicos que incorpo
ran incluso nos qarcos e lanchas ináis pequen~s; pero a 
bendición do cura, o retrato d~ Carme, ou o que sexa, nace 
dunha devoción popular, que ten na xente do mar raíces moi 
fondas. · 

·Cando saen ben dunha situación difícil, é moi raro que non 
veÍl:an · pedl.r ünha celebración eucarística . ~n . honra da Sai:Íta, 
para darlle gracia_s. Séntense con Ela~ enxertados e acollidos. 
En moitos momentos, échevos unha . vivencia moi ínti:rp.a. _ 

Agrádalle-la festa da· patrona e · quére·na · levar polos seus 
mares nunha pi:ocesión de since~a horñ.enaxe, que atrae e 
envolve as vil~s de pescadores e tamén ós forasteiros por 
tódolos lugares . da costa. 

O qD:e non ouso definir, é o ensalmo moi especial que leva 
en si a devoción mariñeira polo Carme, sen outras manifestacións . · 
relixiosas agás os defuntiños. 

Por motivos económico-laborais, al_gún ano cambiouse o dí~ 
da festa, J 6 de xullo, por caer no centro da semana, trasladándoo 
á fin da mesma máis próximo~ como ocorreu o ano ~ 1980. 
LémI?rome ben porque o día 12 do mesmo mes, en plenas festas . 
dese ano, finara a señora Rexiiia, a iniña nai. 

- Un barco da sardiña, o «Abraldes», fora honrado para leva.:. 
la irp.axe .do Carme en procesión po~o -mar; e o «Mar . de. 
Levante» acollera a .imax~ d'? Neno Xesús. E mire~ o que pasou: 
catro días despois. o «Abraldes» afundíase .Por Basoña~, na saída 
da ría de :rvi:ur9s e N oia. -E... pásmense, xa que uiihas .semanas 
d~spois o Mar de Levante, que levara o Neno -Xesús, seguiu 
a mesma sorte. Neste último salváronse todos pero no día 

propio ~o ~~e inorrera un ~ari~eiro que a.fondou · enlia~~ 
nos aparellos do «Abr-aldes». 

Desde entón nunca se mudóu o día da festa, e os ~áis dos 
mariñeiros non queren oír falar de ningún froco de dat~. ¿Como 

li . ? exp car 1sto . .. . - · 



ECOLOXÍA 
Manolo R. Bermejo 

Ós -re_fugallos sólidos urbanos 
II. A limpeza en Galicia 

{ntroducción 

O noso pobo é un pobo con 
auga, ten pois a condición princi
pal para ser limpo: pódese lavar 
-con facilidade~ Mais, ¿somos un 
pobo limpo? 

Indicamos _xa .que ser 
limpo non significa só _estar 
l~mpo; cómpre moito máis. 
Cómpre evita-la sucidade, .. 
evitar 6 máximo os 
refugallo~-. Irnos estudiar 
con máis vagar se somos un 
pobo limpo. 

O lixo en Galicia 

A vida diaria obriga ás 
comunidades a unha serie 
continuada de actuacións 
que deixan enormes canti
dades de refugallos. Canto 
máis industrializado e-stá un 
país, canto máis elevado é o 
seu m vel de vida, tanta 
maior cantidade de regugallos pro
duce. 

Os países do noso conto~no 

~ xeográfico, máis industrializados e 
. consumistas ca nosoutros, produ

cen entre 1 e 2,. quilos de lixo po~ 
habitante e día. A media da produc- . 
ción de lixo ·en España ·está en l. 
quilo por habitante. Baleares xera 
1,5 ·quilos e Canarias 1,3 . quilos 

· namentres que, ·no extremo oposto, 
Aragón produce só 800 gramos. 

Galicia, coma mostra do 
subdesenvolvem.ento no que esta-

mos, produce tan só . 0,82 . quilos 
por habitante e ano. Deses 300 
quilos de lixo, que producimos ó 
ano, cada galego bota da casa; coma 
refugaJlos: 132 quilo.s : de materia 
orgánica, 63 quilos de-papel e car
tón, ~ -! qúilos ~e glást_!cos, 2! 

. I 

quilos de vidro, 15 quilos de 
materiais téxtiles, 11 quilos de 
me~ais férreos, 3 quilos de goma e 
caucho, 3 quilos de madeira, 3 
quilos de metais non férreos, case 

_1 quilq de· pilas ' e. baterías -~ 18 
quilos de refugallos non clasifica
dos. 

Esta producción de lixo é. inevi
table, e producirase roáis na .medi- · 
da en que a actividade industrial se 
incremente e, así mellore o nivel. 
de vida dos nosos cidadáns'. Mais, 
se se xera tanto lixo, ¿non se luxará 
todo o país? 

¿Somos un pobo limpo? 

Os países industr~alizados, os 
quemáis lixo por habitante produ-= 
cen, son, en xeral, pobos limpos. 
Háinos .que_ son moi sucios, mais 
en xeral soii limpos porque t~ñen 

unha le~islación eficaz para 
cóntrola-lo vertido dos 
refugallos. 

Algún~ países europeos 
teñen leis que ordenan a 
reco)lida clasificada do lixo 
d~ modo que os refugallos 
van a plantas onde se tratan 
axeitadamente. As vilas, a 
paisaxe, o contorno, non son 
endexamais lugares onde se 
bota lixo. 

¿U-lo plano de refuga
llo s s·ólidos urbanos da 
X unta de Galicia? ¿Que está 
a acoptecer en Galicia cos 
refugallos? ¿Cantos anos se 
leva falando dun _plano de 

recollida e tratamento do lixo? As 
respostas a estas preguntas son ne
gativas. Mais, ¿cal é o noso proce
der? ¿onde engadímo-los nosos 
refugallos? ¿man ternos limpas as 
nosas vilas, os nosos campos, os 
nosos ríos, etc.? ¿evitámo-la pro
ducción innecesaria de lixo?. 
Cadaquén que intente analizar se é 
ou non-. limpo. 

Cando un sae da casa e percorre 
o noso país, ve refugallos a eito e 
comproba que Galicia é un enorme 
vertedoiro de · lixo, do que todos -
somos culpables. 
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ENTREVISTA 

«A miña diócese nón tenfronteiras; 
é símbolo dos que non existen no 
mundo e . na lgrexa. Estou nun 
grande adro polo que pasa moita 
xente». Este hispo, destituído pór 
Roma o· 13 de xaneiro de 199 5 da 
súa · diócese francesa de Évreux, 
onde tan querido era pola maioría 
e odiado polos poderosos, recibiu 
o título dunha diócese que deixou 
de existir no século V.· Partenia, 
no norte de África, hoxe patria 
das areas e dos dromedq,rios. O 
día 29 de novembro veu a Madrid 

-Jacques, vostede é un hispo libre, 
pero... ¿non lle entra ese medo á ~ 

liberdade do que falou Erich Fromm? 
-Cando e ten medo non se é libre, 

p r cand con egue por fin ser libre, 
da u la éntrache medo. 

-E agora anda a traballar por li~re. 
' -Traballo en tres fronte : a) en París 

con n n crentes e tamén con crístiáns a 
favor do estranxeiros sen papeis, cos que 
non teñen teito ou padecen dunha má 
vivenda eco rapaces ~e 18 a 25 anos sen 
traballo; b) viaxo moito porque me invitan 
para coñeceren a miña experiencia porque 
teño ansia· de que a miña diócese sexa a 
dos excluídos, que non a da exclusión. 

-Diócese imaxinaria que leva nome de 
parto: está, vostede dándoa a luz coas 
dores don parturiente. · 

-Esta é a terceira actividade: Internet; 
a unha diócese sen fronteiras cumpríalle 
este medio de comunicación. Dende xaneiro 
pa ado estou en Internet [comunicación 
directa por ordenador] porque eu non 
podía eguir facendo un boletín ~iocesano. 
Necesitaba escribir unha carta cada mes, 
reaccionar obre un acontecemento de 
actualidade e leva-la miña axenda. 

-Logo de anos de agardar, por fin 
recibiuno o Papa e vostede quedou con 
bo sabor do encontro. 
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para presenta-lo seu libro-entre
vista -Me tomo la libertad ... -, que 
traduciu con moito xeito a f errolá 
Cristina Moreiras. Tamén eu tiven 
a honra de ser convidado para · 
presentalo e viVir unha xomada 
cabo del. Entregueille o nó 451 de . 
Irimia (febreiro de 1995) onde vén 
o· seu rostro en portada e o edi
torial coma así mesmo as páxir¡,as 
centrais. Tamén o nº 488 ne: que 
el jala co teólogo alemán Eugen 
Drewermann, así mesmo sancio
nado pola xerarquía. 

-Foi un encontro fraterno, antes de 
Nadal do ano pasado, dura~te media hora. 
Nun momento díxome: «Ternos que ve
lo futuro», pero eu retruqueille: «Déixep:ie 
como estou, permítame seguir coma bispo 
de Part:enia». El espetoume: «¡Pero se 
Partenia non existe! Eu porfiei: «lso é o 
extraordinario porque todo o mundo pode 
formar parte desta diócese». 

-Abofé que o entrevistador, Jean Claude 
Raspiengeas, lle arrincou cousas moi 
xeitosas no libro Me tomo la libert(ld ... 

-Este gran reporteiro· de Télirama non 
é crente, a lgrexa non lle interesa . 
Entrevistoume dicindo «Eu non coñeZ0 o 
que ocorre na Igrexa e moita ~ente está coma 
min, hai que explicar, explicar inoitas 
cousas». Eu tiña a impresión de me repetir e 
dixen: «Pero se xa me expliquei nun libro ... » 
El retrucou: «Si, pero eu non estou illforma
do. Moita xente non está informada». 

-E xaora que acertou, é un libro que 
dá gloria lelo. O xornalista Jean-Claude 
non sente interese pola lgrexa, pero, 
¿cal é a visión que vostede ten sobre 
dela? 

-O que podo dicir é que a min 
preocúpame máis a sociedade e a 
Humanidade do que a Igre~a. Ó estar 
preocupado pola Humanidade, relativizo · 
o problemas da Igrexa. Penso que se nos 
presentan tres grandes desafíos. A miña 

O parto d~ 
Entrevista co bi~p 

Igrexa, debe ter en conta estes tres gran
des retos. E non só a Católica, senón as 
igrexas e relixións do planeta. 

-Conte, conte ... 

-O primeiro retó é o da inxustiza do 
planeta. Na Biblia, a xusti~a consiste en 
dar ó outro o lugar que ten que ocupar. 
Ocorre que, no planeta, pobos e moreas 
de xentes non teñen cabida~. A sociedade 
produce · rµa~xinados, quere fabricar 
gañadores e ·cand~ se fabrican gañadores 
hai necesariamente perdedores. Nun pro
grama de televisión preguntábanlles a uns 
nenos qué era un excluído nos nosos días. 
Unha neniña de 9 anos contestou: «Un 
excluído . é algué11 que .non consegue 
recuperarse das súas . dificultades». 

-Sabia resposta,. porque da boca dos 
nenos e mesmo dos naipelos deita a 
verdade, que dixera .o de Nazaré. ·E a 
exclusión hoxe é un andazo que contaxia 
como. nunca o fixo ningún outro. 

-Ho_xe hai homes e mulleres que non 
dan avanzado, que non .conseguen ir para 
adiante. Antes,. os ricos necesitaban dos 
pobres, da súa man de obra. Hoxe, por 
vez primeira na historia da Humanidade, · 
os ricos poden prescindir dos pobres. 
Unha sociedade po~e . ser rica, competi
tiva, deixando de lado á xente. Nin se 
precisa xa explotar ás persoas, 
convertéronse en inútiles. 



e .Partenia 
10 J acques Gaillot 

-Certo que as sociedades industriais 
máis avanzadas están creando máis 
paro ca emprego, por culpa do culto ó 
deu~· Mercado q¿e promove o. 
neoliberalismo económico. E ¿o s~gun-

. do reto? 
-A pái. Se as igrex~s e as relixións 

non son capaces de face-las_ paces entre 
si ·¿como queren qlie poida hab~r paz no 
mÚndo? Sempre me chamo u a atención 
ver e.studiantes que escriben tesiñas sobre 
«as Igrexas coma factor de violencia». 
Xaora que ó lOngo da historia as Igrexas 
pactaron moitas vec~s coa violencia. E 
¿como se pode contribuír á paz do mundo 
~e entre as· Igrexas non somos construc
tores da paz? 

-Parece · que ·anda. esquecido aquel 
macarismo que promete .que. os cons-. 
tractores da paz serán chamados fill«:>s 
de Deos. 

-Tal vez os -crisriáns deberían descu
brir de novo o . que é a acción non 
violenta, ~an coherente co Evanxeo. Creo 
que a paz é un signo que habemos dar 
e que non abonda con desexar. Debemos 
saber que a paz é un combate e que adoita 
dar medo. Habemos reducfr esa descon- . 
fianza entre os pobos. Polo ben da paz 
ternos un papel que desempeñar: ante o 
comercio das armas. 

-Tal parece a dificultade, sendo a in
d~stria bélica unha -das máis i~edia
taQtente rendible. 

-Pertenzo a un país que é o cuarto 
productor mundial de armas. O importan
te .é 'que se vendan e dean os seus bos 
beneficios. Aí non entran cuestións ·de 
conc1en~ia. E moitas ~eces somos 
sabedores de que se venderon armas a 
tódolos países do Terceiro Mundo, a 
países que x~ estaban en guerra. Ademais 
taméri temos, e isto é o máis importante, 
as . probas nucleares. 

-Terrible frase do ruso Michail 
Gorbacho.v: «Por vez pririleira a · 
Humanidáde é mortal». 

-Este é o terceiro reto: a salvagarda da 
Creación. s ·abemos que nos séculos 
vindeiros a poboación se ha duplicar. 

Dísenos, no libro da Xénese, que debemos 
, enche-lo planeta. Pois iso é o que se vai 
cumprir neste momento. ¿Como querer que 
o plar{eta estea repleto e que nosoutros si
ga~os en Europa co modo de vida que le
vamos? Non é posible que sigamos sa
queando os recursos do planeta como o es
tamos a facer. 

.., 

-Por exemplo, aí está o pr.oblema da 
auga ... 

-É evidente que o probl~ma da auga 
se ha dar en todas partes, é un problema 
importante. Non será tan sirixelo ter auga, 
ter auga boa. Nos séculos vindeiros certo 
número de cidades acadarán os vinte ou · 
trinta miUóns de habitantes. ¿Poderán as 
capas freáticas fornecer aínda a auga p~e
cisa? E, simplific~do, 

-ta::rp.én existe o asunto 
dos refugallos: os re
siduos nucleares, 
ademais da contami-

. . nación do aire e outros 
· prqblemas. 

-¿Como saúllos deste 
túnel, redimíndomo
nos do pesimismo? 

dar. Goréntame a imaxe que dá o Evanxeo 
de Lucas no capítulo 24, onde vemos a 
Xesús cos s~us discípulos polo camiñó a 
Einaús. Xesús primeiro escoita antes de 
falar. Gustaríame que a Igrexa camiñase po
los camiños dos homes e das mulleres do 

· noso tempo escoitando primeiro ant~s · de 
falar e comprendendo antes de condenar. 
Creo que non hai territorio ningún prohibi
do para o Evanxeo. Onde queira que se 
atopen homes e mulleres que viven, aman 
e sofren, hai que ir canda eles e onda eles. 

-Mesmo ~sí, existe un problema 
institucio~al: mentres que se fala de 
que a Igr~xa ha estar cos pobres -e isto 
é tarr certo que responde á actitude da 
institució~ eclesial dende o seu 

-Dito o anterior, 
pr~sento tres orien
tación~ que me pare- · 
cen cargadas de 
p.orvir. A primeira é 
que a Igrexa debe en:.. 

. contrarse. co seu 
tempo; que non paseó 

Xantando na casa do equipo «Evangelio y -Liberación», que edita a 
revista mensual «Éxodo», e promove a 'editorial «Nueva Utopía», que 
edita o libro de. Gaí/lot. 

lado dos acontecemen-tos, nin quede por 
riba ou afastada deles. Gústanme·as pala
-bras qo concilio Vaticano II: «.Ós gozos e 
as_ esperanzas, as tristuras e mailas angus
tias dos humanos ·des tes tempos tamén son 
os gozos e mailas esperanzas, as tristuras 
e as angustias da Igrexa». 

-Pero houbo acusacións a este texto e ó 
enteiro documento Gaudium et Spes, 
porque del se dixo que é excesivamente · 
optimista e que es-tá feito nun gabinete 
e non na rúa. ¿Que_ lle parece? 

-A Igrexa non ten tódalas respostas, 
non o sabe todo, pero acompaña; aprende 
a· recibir do mu~do. Tamén ela ten algo que 

nacemento-, sen embargo o poder da 
lgrexa -hoxe. quizais só ideolóxico, non 
territorial nin económico-, apégaa moito 
a aqtieles que te~en poder, porque 
viven a mesma ou parecida escala de 
valores e as mesmas claves lingüísticas. 
Por iso a min paréceme que non ahonda 
a opción polos pobres' senón que 
ademais ten · que ser cos pobres ou, 
melloi: aínda, dende os pobres. 

-Esta é a segunda orientación ou 
reflexión: unha lgrexa que fai opción 
polos pobres. O importante é que o punto 
de partida sexan os pobre1s. Lembro o que 
di cía monseñor Óscar Romero: «Durante 
moito tempo pensei que, se mellora~ámo-
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«E ¿onde irnos celebra-la misa o.domin
go?» Outros .opinaban: «É unha sorte, ~a 
que están aquí os estranxeiros irnos ce
lebrar con eles de xeito distinto. Moitas 
yeces nas nosas cantigas cantamos: 
'Deixaremos un sitio para o estranxeiro' 
Esta vez están aquí». 

ós pobres. ¿Que papel lle corresponde 
xogar á Igrexa ante este desafío? 

-Esta é a terceira e dérradeira orien
tación: unha lg¡-exa que tome conciencia 
do que . é. Vivimos un mom~nto impor- . 
· t~nte da Igrexa: onde queira que haxa 
unha Igrexa da rúa, unha Igrexa de base 

la catequese, a liturxia, a nosa linguaxe, 
a nosa acollida, isto permitiría un 
achegamento ós pobres. Caín na conta de 
que estaba equivocado ~que o punto de 
partida debían se-los pobres. Cando fixen 
esa opción para·a rniña igrexa non volvín 
a temer porque a catequese renovouse, a 
liturxia renovouse, a linguaxe renovouse. que manifesta madureza, e que é pobo de 

r---------------------- Deus, toma corpo un dos froitos do 

-Non sempre dá a impresión de que 
o templo sexa a casa de todos e, polo 
anto, é difícil crer que sexa a casa 
de Deos . . 

-Este verán atopábame eu no sur 
de Francia e visitaba unha igrexa-cate
dral que non conecía. Á porta da igrexa 
había un cartel que dicía: «Esta igrexa 
é a casa de Deus, é a túa casa. Sexas 
crente ou non, estás na túa casa». 
Pareceume ben. Alguén escribira abo
lígrafo: «¿ ... e os minusválidos en 
cadeira de todas»? Cando partimos dos "' 

l.l"IA 
Concilio. Aí está ese manifesto titu-

REv1srA lado Nosoutros somos_ lgrexa. Tivo 
_.!;;;;;;;;;;;;:!.....;::..,_.,::~~~...!~~~..!!~~~~f:;~:_s"L...1s · moito éxito en Austria, con 500.000 

"Se a lgrexa non serve, 
-para nada serve" 

~.(,~~"~"" 

sinaturas; en Alemaña, 1.800.000, e 
_espállase por toda Europa, mesmo en 
,Estados Unidos, Canadá, Colombia. 
Creo que o que ·se pide nel é uii 
degoiro do pobo de Deus. Saliento 
cinco asp_ectos: a) a necesidade dunha 
Igrexa fraterna; b) petición da plena 
igualdade dos dereitos para a muÜer; 
c) a libre elección entre fqrmas de 
·vida: celibato ou non; d) unha .. valo-

p bre non esquecemos a ninguén. 1 

Pcr a inversa n n é verdade. Xesús, ó .iw-~11;.:1.,J-"J;o~~ ... jj!'," 

ración positiva da sexualidade; e)' 
unha mensaxe de ~edicia no canto da 
ameazadora. · 

inicia-! seu minj terio, dixo: «Fun en
viad para anuncia-la Boa Nova ós 
p r s». N n di : «para anuncia-la Boa 
N va a t d », en n «Ó pobres» . 
P rquc cando anunciámo-la Boa Nova 

, p bre t do o mundo pode oíla. 

-Tan certo coma infrecuente. 

-Si, ¡que difícil resulta! Os pobres 
son un encordio. 

' 
-Vostede traballa a favor dos inmigrados· 
sen papeis, que o 18 de marzo pasado . 
se pecharon na igrexa Saint Ambroise 
de París. ¿Como reaccionaron os 
cristiáns? 

-O cri tiáns estaban divididos. Uns 
dicían: «Non se lles perde nada nunha 
igrexa, que · vaian a unha mesquita: a 
igrexa é a ca a de Deus». Outros dicían: 
«A casa de Deus é a casa de todos e debe 
ser un refuxio que non se fixo só para 
o cri tiáns». Un cri tiáns dicían: «hai 
que aca-lo Santí imo da igrexa porque 
os estranxeiros desacralizan o templo». 
Outro afirmaban: «habitualmente está o 
Santí imo e a igrexa e tá baleira. Por 
unha vez a igrexa e tá chea, é cuestión 
de e aledar. Deu chegou para estar co 
eu p bo». Algún cri tián preguntábanse: 
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-~mén de divertido, este relato · é un 
verdadeiro test sociolóxico. ¿Como 
rematou o episodio? 

-As tensións foron tan viyas que o 
párroco, co prace do arcebispado de París, 
solicitou a recuperación da ·igrexa pola 
policía. Ás seis da maña os policías 
sitiaban a igrexa e os axentes expulsaron 
as familias africanas. Eu atopábame na 
praza e sentía vergoña, pola miña Ig~exa 
e polo meus país, de que se puidese 
expulsar estranxeiros dunha igrexa~ por
que iso abofé que é_profana-la igrexa; Isto 
ilustra que non é <loado tomar opción 
polos pobres. 

-Persoalmente penso que ternos que 
pasar don optimismo sen esperanza -
que é o que teñen os poderosos, que 
nada esperan pois de todo dispoñen, 
menos de humanidade-, a un pesimis
mo esperanzado, que é o que lles cabe 

-¿Máis algo para c¿ncluírmos .esta 
saborosa conversa? 

. -Principiamos falando da 
"' liberdade. O que . a min sempre me 

reinou do Ev~nxeo é aquel 
chamamento de ~esús á liberdade. 

No Evanxeo atopei .que «a libérdade mete 
medo»' que as mulleres e mailos homes 
sexan libres mételle medo á sociedade. 
Creo que o temor é o que impide ser libre. 
Por outra parte, é curioso: mentres se ten 

·medo non se é libre e cando se é libre 
mete medo. Paréceme que moita xente 
v~ve en función dos seus intereses:· ¡non 
se debe perde-lo posto, non se. debe 
desgustar a ninguén! Non actuamos 
s~guindo as novas conviccións. Cando 
nunha · soc~edade, nunha Igrexa, hai 
mulleres e homes qµe son libres, é algo 
marabilloso. · 

_ -Monseñor, inonseñor ... o medo · élle 
libre. Déixolle coma agasallo este lema 
que_ vai encabeza-la nosa XX Rmnaxe 
de Crentes Galegos: A liberdade fara vos 
verdadeiros. · 

Pepe Chao 



CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS 
Xosé Antón Miguélez 

Curas que . matan e curas que curan 

Dor~ a~opouse un dfa ·sen fa- . Eran outro~ tempos de violen- · coñeceu Xesús na súa Palestina 
milia. De.sc1:1briran que se fixera · cias e ·dores . máis intensas, _ de ocupada. · 
católica e amiga de cutas. e un día - feridas e sentimentos tan·ó vivo -

Despois de trinta e 
cinco anos, unha das 
irmás localizou a Dora 
e chamouna por teléfo
no para reconciliarse. 
Pediulle ·perdón e Dora 
deulle moito cariño. 

,.• ·--..._>('_,- '·~,r--...... ,/ -. ·-.. ·;< '\ 
puxéranlle a maleta na 
porta por traidora. 
Nada menos que a de
nuncia duri cura fora a 
que facil~tara e prov.o
cara que o franquismo 
victorioso -fusilase 
dous dos seus irmáns 

.. --r . ~ 

.. / ISO QUE TI DIS, .XESUSIÑO D~~ 
/ MIÑA VIDA, É HORIZONTALISMO · 

1 E MATERIALISMO E NON ESTÁ 
< 

"'·-+ NADA BEN. 

e metese no cárcere o 
seu pai. ~ n ~ura fora 

"'-·~~ 

a man acusadora que 
vestira -de loito e de 
miseria _aquela familia 
da posguerra barcel9-
nesa; os curas eran os 
que metían ~aixo p_a
lio nas igrexas' ó dic
tador que lles roubara 
liberdades e seres qúe
ri dos-; os curas e ó · 
nacionalcatolicismo. 
os que· dominaban · a 
nóva situación de 
marxinac1on para 
aquela familia do ban
do perdedor, que tiña 
que ocultar pasado e 
conviccións _para po
der sobrevivir naque
les · tempos de fame --
qu~ foron os anos 

_corenta e primeiros 
dos cincuenta. E ago-

Cortés 

. ra aquela filla, aquela irmá, pasa
ba ó bando 'dos vencedores 
facéndose católica e .deixándose 
enredar polos «curas-mala-raza
que-os-deu». Ou eles ou nós. E _ 
a~opouse sen familia coa maleta 
na porta da casa un díá ó volver 
do traballo. · 

~ ··. '.¡ ____ -__ , . 

que nón -dabap vagar, aínda, _para 
a serenidade que distingue mati
ces · e que se fai capaz dt? ver 
charetas de bondade en medio do 
mal mouro. Eran tempos de. 
banderías pechadas e odios 
acesos, coma os recentes de 
Bosnia ou Ruanda, coma o que· 

_:t-,,-
Encontrou unha irmá 
que sabía de dores e 
amores, e sobre todo de 
sufrimentos, crucifica
da á enfermidade que 
por moito tempo, dés
de neno, tiña preso µn 
seu fillo cunha terrible 
forma de epilepsia que 
o incapacitaba para 
case todo. Probara mé
dicos de aquí e deAmé
rica para remediar ó 
fillo ata quedar sen 
carto ningún malvivin
do -dunha pobre pen
s 10 n. «Castigoume 
Deus polo mal que che 
fixen>», dille agora á 
Dora. 

E aquela que per-
-dera guerra, irmáns e 
familia non sen causa 
de -curas, pode agora 
consolar á irmá sufrinte 

falándolle a pouquiños, sobre todo 
con presencia e cariño pero tamén 
con palabras, do Deus d,e gracia 
·que non castiga, que aco~paña, 
perdoa e dá alento. Pode facelo 
porque Deus é moito máis grande 
que os curas, e ela así o foi 
descubrindo. Non sen axuda 
dalgún cura. 
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ACTUALIDADE 

A propósito de Fidel e Xoán Paufo 

Mentres o presidente Aznar cam
bia a gravata co comandante Castro, 
e lle di que nin el nin o gobemo 
español que preside «moven ficha», 
se o presidente cubano non a move 
antes, o papa Xoán Paulo, distan
ciándose da política USA e conde
nando o bloqueo da illa, recibe por 
vez primeira ó presidente Fidel, con 
gran cordialidade mutua, ata chegar 
a un acordo (¿ ... ?) de cooperación 
para que Cuba poida superar 
ese bloqueo e a Igrexa cató
lica poida actuar con toda 
liberdade na illa caribeña, 
incluída a visita do Papa para 
o ano 1997. 

n 
¿Persecución da Igrexa 

uba? 

Algunha mente pacatas 
e idar n ntón que chegara, 
¡por fin!, o intre da conver-
ión dun «comecuras», fus

trigador da Igrexa nun réxime 
ateo; algo así coma o momen
to da «conversión de Rusia» 
no Caribe, caído o comunis
mo. 

En troques, o réxime castrista, 
«comunista e ateo», sen ser favo-, 
recedor da relixión, non perseguiu 
a Igrexa, nin a mínima parte do que 
o fixeron outros réximes «católi
cos» de Latinoamerica, coma o de 
El Salvador, país no que circulaban 
panfletos entre os grupos «católi
co »fa cistas paramilitares, nos que 
se podía le-la frase: «Sea patriota, 
mate un cura». · Naquel pequeno 
paí centroamericano, no que o 
sangue do pobres correu a rego co 
rex1me anguinario do xeneral 
Humberto Romero e logo co presi
den te democri tiano Napoleón 
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Duarte, non só torturaron e mataron 
catequistas e curas, nas rú":s e nos 
cárceres d9 Estado, senón que ata 
chegaron a matar un hispo., o hispo 
mártir S~n Óscar Romero (24 Marzo 
1980), xa canonizado polo pobo, 
aínda que o Vaticano recee de facelo . . 

Pero o caso do Salvador non foi 
un caso illado, este novo modelo de 
persecución da xente de Igrexa, por 
parte de individuos e réximes «máis 

podía vivir para si, senón que debía 
facelo para os outros, sobre todo 
para a causa dos máis pobres e inde-: 
fensos, os poderos.os comprenderon 
moi ben aquilo que dixera o Che 
Guevara: «Cando os cristiáns ousen 
dar un testemuño revolucionario 
integr,al, a revolución latinoame!._ica
na será invencible»: Desgraciada
mente, non foi invencible nin s~quera 
a «revolución bonita» de Nicaragua~ 

qué acadou a victoria"cóntra os 
caciques e na · que. uns curas 
chegaron a ministros. 

·~, 

No encontro vaticano do 19 
de Novembro, Fidel recordaba 
ante· a prensa internacional que 
a revolución cubana «non tivo 
endexamais un espírito antirre
lixioso, ningún sacerdote foi 
ferido na súa integridade físi
ca, nin humillado, e ·ningún 
templo foi pechado». Se ben é 
éerto que a presencia de curas 

católicos que -o papa», foi desgra
ciadamente habitual en tódalas dic
taduras e pseudodemocracias no 
andazo que padeceu a sufrida 
Latinoamérica entre os anos 60-80: 
Hondurºas, Guatemala, Bo~ivia, Chi
le, Brasil, Uruguai... «N esta situa
ción conflictiva e antagónica, na 
que uns poucos controlan o poder 
económico _e político, a Igr~xa 

púxose do lado dos pobres e asumiu 
a súa defensa», explicou Monseñor 
Romero na cidade belga de Lovaina, 
cando recibiu o Doutoramento Ho
noris Causa, pola súa prestixiosa 
Universidade Católica. Cando unha 
parte da Igrexa entende:u que non 

e monxas minguou nestes anos 
na illa e os que se declaraban 
cristiáns foron marxiriados dos 
cargos públicos. 

- Unha lgrexa de presencia·, máis 
que de _mediación 

Non, na Cuba de Castro non se 
. matou curas. A pesar - de que a 

revolución topou cun catolicismo 
moi conservador e unha xerarquía 
recalcitrante verbo · da revolución, 
que non miraba con bos ollos a 
admiración que a vía cubana . cara 
a unha nova sociedade suscitaba en 
cristiáns ilustres de Latinoamérica 
(o hispo Casaldáliga, o cura e poeta 
nicaraguano Ernesto Cardenal, o 
brasileiro Frci Betto~ .. ) e de Europa 
(teólogos prestixiosos como Giulio 
Girardi ... ). Ata un cura galego, 



Celso ·Montero, escribiu un ilu,.. 
sionado libro sobre o cristianismo 
en Cuba á súa volta da illa caribeña. 

A valoración positiva estaba feita 
desde os parámetros da Teoloxía da 
Liberación, e a xerarquía eclesiásti
ca cubana,, como a vaticana, non 
estaba polo labor. Cunha men
talidade máis ben conservadora, a 
Igrexa cubana -á parte de moitos . 
grupos cristiáns de base-, foi unha 
Igrexa máis de presencia que de 
mediación; unha Igrexa que busca
ba máis facerse ver como ins
titucion, que ser meaiación 
do Reino de Deus, que é 
xustiza e liberación para os · 
oprimidos. Xustamente isto 
último era o que buscaban 
moitos cnstiáns cubanos, que 
recibiron palabras de alento 
de Fidel Castro en máis dunha 
ocasión: 

A ollada dun teólogo so
bre o cristianism~ cubano 
na Revolución 

O gran teólogo protestante 
norteamericano Harvey Cox, 
comezaba o Prefacio do libro 
Cuba: La religión en la Re
volución (1974), dicindó: «Este é 
un libro sobre a liberación. Relata 
como se liberou o pobo cubano do 
xugo colonial, e conta como se es
tán liberando os cristiáns de Cuba 
das pautas opresivas da época ante
rior». Recoñecendo logo que o blo
queo .que mantiña o seu país sobre a 
illa caribeña, «tennos bloqueado · 
tamén a nós· manténdonos na igno
rancia». 

A comezos dos 70, este 
prestixioso teólogo recoñecía, como 
a nova visión relixiosa do cristianis
mo cubano de base, manifestaba «as 
desastrosas consecuencias produci-

das por longos anos de imperialis
mo político, económico e relixioso 
norteamericano». Máis aínda, 
chegaba a dicir en valente 
autotonfesión: «Na edición do sé
culo vinte da historia do Éxodo, os 
norteamericanos aparece~?s coma 
os exipcios, que desafiamos ó Deus 
da xustiza, porfiando en aniquilar 
os movementos de liberación huma
na alí onde xorden». · 

Non é de_ estrañar que para este 
teólogo, fillo rebelde do país impe-

rialista por excelencia neste século 
XX, o proceso máis trascendental 
no cristianismo contemporáneo non 
teña lugar nin no Vaticano, nin 
sequera nos círculos progresistas da 
teoloxía ou -no debate ecuménico, 
senón en Laj:inoamérica; aínda que 
sexa un proceso que semelle . ter 
pouco que ver coas igrexas. acomo-

. dadas de Europa e Norteamérica. 
N ªquel memorable Prólogo, Harvey . 
Cox sem:ena combinar unha auténti
ca fe relixiosa cunha rexa confianza 
no poqer do pobo para transformar:.. 
-lo seu mundo; o compromiso polí
tico da esquerda cunha alegría 

irrefreable; a forza do puño pechado 
contra a inxustiza, cun amor quente 
e acolledor». No cristianismo cuba
no vía o autor un símbolo desta 
aposta: «Cuba libre non . é só un 
cóctel, é un signo de que a nosa 
propia liberación non ten por que 
escapamos eternamente». 

El mesmo recoñece que quizais 
estea idealizando, «pero só un 
pouco». Desgraciadamente, os últi
mos anos 80, e sobre todo o que 
levamos dos 90, foron quitándolle 

forza a este optimista 
prognóstico. Con todo, o cris
tianismo latinoamericano 
segue a se-lomáis innovador 
do século XX, e a súa 
teoloxía a máis atractiva, 
mesmo nos círculos euro
peos, tan distantes na súa 
realidade social. A pesar 
dunha xerarquía conservado
ra que -segue a fustriga-la 
Teoloxía da Liberación, fiel 
ás consignas vaticanas, non 
hai máis que darse un paseo 
polas comunidades cristiás 
latinoamericanas, para ver 
como, ademais do catolicis
mo conservador e as sectas 
que proliferaron nos últimos 
anos; hai un cristianismo 

vivo, evanxélico, creativo e com
prometido coa realidade dos opri
midos, fiel á máis xenuína tradición 
bíblica. Constateino persoalmente 
hai só dous anos no Ecuador. 

Certamente, as causas en Cuba 
non foron igual nos últimos anos 
que naqueles ilusionados sete.nta e 
comezos dos oitenta, notándose o 
eansazo e a decadencia dun réxime, 
afogado palas presións externas dun 
bloqueo inxusto e asasino e os erras 
internos dun réxime demasiado per
sonalizado. 

Victorino Pérez Prieto 
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EVANXEO IRIMEGO (5) 

Os pobres de lavé 

~ AM-HA-AREZ 

Nós sómo-lo Xan Pobo, proletarios 
dinnos am-ha arez, seica por necios 
e fartos xa de tantos coment~rios 
non mendigamos honras nin aprecios. 

Cansos da nosa vida de paciencia 
con ilusión erguemos hoxe a vista 
cara ó bautismo que é de penitencia 
que no Xordán predica Xoán Baptista. 

Chegamos ata aquí da nosa aldea 
por saber de Xesús de Galilea: 

1. Quen daquela coxo ou cego 
era, ou algo doente, 
ou e tiña a pel enferma 
xa non contaba entre a xente. 

4. M i Xe ú , ó trinta anos 
d t rmin u a e colleita 
d d v zo obre o ter 
pillando a vía estreit~. 

7. De cubriu que Deus, seu Pai 
non era un señor neutral, 
senón parcial para os pobres 
e pareceulle xenial. 

1 O. É un · magnifico cantar 
que hoxe está moi actual · 
himno profético bravo 
contra o deus do Capital. 

1. Descalziña pola area 
camiña a Virxe María 
cantando o cantar dos pobres 
a canción da Ecoloxía. 

4. Ergues a pobres e humildes 
poi de todo e-lo dono; 
poderoso e cacique 
perden o mando e o trono. 
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2. E o que non tiña diñeiro 
xa podía andar fresco: 
ou era pastor de ovellas 
ou era labrego ou pesco. 

5. Tras recibi-lo bautismo 
decidiu ir ó deserto 
pra que alí Deus lle aprendese · 
cal era o camiño certo. 

8. Lembro~ a historia dos pobres 
que lle escoitara a María 
que cantabél pra Xosé 
na súa carpintería. 

11. Ese deus do Capital 
é neo·:liberalismo; 
do Evanxeo de Xesús 
arrédao un abismo. 

O MAGNÍFICAT IRIMEGO 

2. A Virxe de Guadalupe 
dixo a Deus cando era nena: 
Magníficat pois te fixas 
en min, sendo tan pequena. 

5. Han ter bandullo baleiro 
os agora f arturentos; 
has da-lo pan cada día 
9s que agora están fomentos. 

Debuxo de Cortés 

TODOS NÓS UNS PALETOS. 
DICIAMOS "RAIGA" E 
"REDIÓS" E "EMBULANCIA" 

...------..~ª 

3. Na sociedade clasista 
non hai pra todos lugar 
pois xa di o refrán que vale 
mais o ter. có desexar. 

6. Porque o pobo de Israel 
no deserto foi probado . 
coma na forxa o- ferro 
ten que ser ben temperado. 

9. Aínda que ti irimego 
esa cantiga· do pobre 
xa coñeces da Romaxe: 

-<..aí vai por partida dobre. 

12. E dende o tráxico abismo 
a Lázaro chama Epulón: 
rico-podre desgraciado 
que non soubo a lección. 

3. Diranme tódolos pobos, 
aínda sendo humildosa, 
que entre. tódalas mulleres 
son eu bendita e fermosa. 

6. Pois somos fillos de Abraham( e) 
descendencia de Israel( e) 
farás da nosa Galicia 
un país deleite e mel(e). 



TELEVISIÓN Antón Miramontes 

Mil historias de ·amor 

. Non son dema~iado fr~cuen~és as 
historias de verdadtúro amor na tele. De 
vez en cando unha pelíéula, un progra
ma especial e pouco máis. · Abundan 
m4is as loitas·; as guerras, as ·mortes, os. 
golpes, as trampas, os intereses econó
micos; e tódalas demais expresións 'dos' 
egoísmos humanos. -'Pero entre as series 
das horas punta -as do _«prime time», 
como din.::, en nivel de igualdade coas 
de se'rvicio público (Quien sabe dónde, 
Se busca) e coas roáis intranscendentes 
(La parodia n,acional, Sorpresa, sorpre
sa, Médico de familia; etc.),· encontra
mos unha moi distinta (Lo _que necesitas· 
es amor), que tódalas semanas nos_ fala 
de amor .isto si que é unha sorpresa na 
tan· aldraxada televisión. 

. presa-los nosos sentimentos, en dicir o 
que sentimos; sempre- falamos do que 
pensamos. Arrastramos unha educación 
e uriha cultura intelectualista,· moi cere
bral, ·que se preocupa.pouco de educar e 
desénvolve-los afectos. Un monstro que 
ten moi pot_enciada a cab-eza, a 
inteli.xencia, pero deixou anano o cora- ,. 
zón. Un exemplo, os no~os centros edu
cativos: horas e horas de cultivo. da 
intelixencfa e da memoriá _e case 
ningunha atención á formación afectiva. 
Isto leva a q~e nos custe expresa-los 

·«Lo que nécesitas es amor>>., domin
gos ás 10,30 da noite, presentada por 
Xesús Puente, vai celebra-la súa histo
ria de amor número mil. ¡Mil historias 
de amor!. ¡Quen o diría!. Algo extra0r
dinario. Algo que no_s redime en p~rte 
de tanta superficialidad·e, de tanto egoís
mo, de tant~ ordinariez e vulgarida~le_. e 
que nos reconcilia co mundo da comu
nicación, onde é noticia todo o peor que 
ocorre, é ten tan pouco interese o .qúé de 
mellor ofrece o ser ,humano. 

. O desexo máis intenso e profundo . 
que aniña no fondo do corazón do home 
.é o degoiro da felicidade. E a ciave da 
felicidade é o amor. De aí o éxito do 
programa. Toca o febra máis sensible do 
corazón. O verso popul~r di «saúde~ 

diñeiro e amor». Pero-ben sábemos que 
a saúde e o diñeiro sen ·o. amor non dan V 

a felicidade: hái moito san e moito 
millonario. que ata se suicida. Aínda que 
eu cambiaría o título por «Lo que nece
sitas e~ amar». Porque amar ó outro é 
a única fortna de conseguí-lo seu amor, 
de conseguir que te amen a ti. O que 
neces~tamós co11 desespero é amar. _ Iso 
resolve o problema de· sen~írmonos 
tamén nós arriados. 

Sendo a ansia roáis profunda que 
sentimos, estraña o pouco que falamos 
del e o moito que nos custa expresalo, 
comunicalo. Ternos dificultade en ex-

sentimentos. Parécenos que iso pertence 
. ó mundo íntimo de cadaquén ~e que hai · 
que reprimi-fa manifestación de tales 
sentimentos, máis se .é en público. 

. Recordo tin curso, en Madrid, no qµe se 
falaba da «fame cle pel» que tiña o ser 
humano e de_ que había que dar. polo 
menos doce apertas ó día para· encon
tramos a gusto. Non sei. se será tanto, 
pero programas coína este poden 
axudam?s a ·pensár e a superar esa re:.. 
presión afectiva á que nos vemos some
tidos ó longo da vida. 

Aínd·a ·así, pregúntorne ·cal será a 
razón que impulsa ~s persoas que apare
cen no_ progtama a saír á pantalla a 
conta-la súa vida. Un, tímido como é, 
tende a pensar que iso debía quedar no 
campo privado. Un tema pqra psicólo
gos mi se cadra para psiquiatras. Pero o 
feito está aí: homes . e mulfores que 
poñen na picota pública os seus proble
mas de parell~. 

Outra cous¡:t moi distinta é que o que 
aparece na pantalla sexa amor. Nun 
principio considerouse ·coma un típico· · 
programa para as «maruxas»; sensi
pleiro, dmxido_ sÓ ó corazón, u~ando e 
abD;sando do sentimentalismo.' «Ven, 
mamá, ven, que van chorar» chamqba a 
filla por súa nai para q_ue viñese velo. 
Co noyo director mellorou algo, pero a 
te~tación ~egue aí. ¿Encpntr_amos amor 
no progra~a ~ctual? 

O amor defínese coma unha tenden-
, cia afect~va que nos lev a darlle a 

alguén o mellor que ternos. Botando 
m_an . da metáfora, amar a alguén é 
axudalo a que medre desde si mesmo, a 
que se sinta ser máis en tódolas ordes. 
Cando consigo que se sinta roáis reali
zado, máis libre, máis feliz,· entón 
estouno amando. Fronte a isto, no pro
grama, ab~ndan as frivolidades: 
«namoreime por_que ten o pelo ·bonito», 
«pola forma como bebe» (o amor vai ó 
máis profundo do ser); abundan os egoís
mos: «ne~esítote, e-lo mellor qu~ teño», 
«a ver se en <liante me tes máis conten..: 
ta» (o . amor non é comenenciudo); os 
celos: «non me deixaba saír da casa» (o 
amor non acapara); as esixencias: «se 
cambia a maneira de ser» (o amor non 
pide. cambios, quere á persoa como ela 
é); as limit(lCÍÓns: «doulle unha última 
oportunidaae» (non pon lín;rite, perdoa 
setenta veces ·sete). E así ma,itas cousas 
máis. 

Pero de vez en cando reloce o brillo 
do amor sincero: «SÓ quero que sexa 
feliz; que se sinta feliz, aínda que sexa 
con outro» E ese relampo xustifica o 
espacio e redime ó televidente de tódalas 
miserias oídas. 

Unha pena, iso si, que estas histo
rias veñan edulcoradas coa publicidade 
do mel d_a Granxa S. Francisco e o sabor 
do éolacao. Fai todo aínda roáis 
empachoso. Pero o diñeiro manda. A 
pesar de que r:esulte contradictorio co 
mesmo espírito de amor que o título do 
programa proclama. ¡Que lle irnos facer! 
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FALANDO CON XEITO Carme Lame/a .Villaravid 

Ditos sobre · a muller. O Grandor 

Lectores, aquí estamos de 
novo para destapa-lo baúl que 
xa coñecedes. Nesta ocasión será 
a figura, o tamaño da muller, o 
que vai saíndo á luz. 

E aínda que os tempos, as 
modas e os gustos cambian, hai 
formas que, segundo vemos, · 
permanecen; aténdase, se non, o 
dito que reza así: Delgadiña da 
cintura coma a palla do centeo, 

· para referirse á moza aiiosa e 
esvelta, que ten o yan estreito. 

Sen embargo, a fraseoloxía 
ten as súas preferencias en canto , 
ó tamaño da muller. Así 
atopamo Ser unha buxaina: 
«muller nova, ben formada, 
p quena, ancha de cadeiras, vi
varacha e brincadora», cualida
de presentes tamén na que . ten 
boas rodas: «muller gordiña», e 
na que ten cu de tordo: «Muller 
cuona»; ás cadeiras debe aludir 
ademais Ser f eita coma unha 
pera, dito aplicado a unha moza_ 
moi guapa, pero tamén ~arecer 
un sapo-concho, isto é, vestir 

unha muller con roupa que a fai 
máis ancha ca alta. 

Na nos a sociedade tradicio
nal esa muller gordiña goza dtins 
privilexios que non se ne c'orice
den a aqueloutra muller que está 
tan fraca que parece unha se;: 
rrana, que parece ul)ha Iaverca 
ou que está feíta unha gata . 
parida. ,Máis tampouco se·pense 
que gusta a .que está gorda coma 
unha vaca, unha cousiña, nin · 

1 

tanto nin tan pouco. Iso si, a 
muller ha de ter boa·dianteira e 
non parecer unl)a táboa, dii:i os 
ditos. 

E se o refrán-afirma que A _ 
muller e a sardiña, pala máis 
pequeniña, o dito confirma que 
¡É tan alta que, se pare dereita;· 
mata a cria! Xa se ve como os 
extremos nunca foron bos: 

Nota: Por erro,'no número ant~rior apare

cía o nome de Pilar Vilaboi Freire coma

a u tora no canto de Carme Lamela 

Vitlaravid, que é o correcto. Que dispen

sen ámbalas dúas. 

Festa do Luille 
Coma sempre, o sábado máis próximo á festa da Candelaria, que é o 

2 de febreiro , na parroquia de Galegos. 

Este ano, polo tanto, será o sábado 1 de febreiro. No próximo número 
incluiremos programa. 

O tema de reflexión: A COMPRENSIÓN -DO ESPACIO GALEGO 
con dous relatorios: 1) Teoloxía da cidade; 2) O futuro da comarca. 

SÁBADOS BÍBLICOS 
O Sábado 11 de xaneiro, en Bastavales, de 11 a 2. Haberá xantar común e logo festa. 
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O CANTAR DO IRIMEGO 

l. Hai ·ben tempo nas entrañas 
un-verme me rilla e come 
pra me avisar de que fale 
do que é o Proxe<1to-Home. 

2. ' Este proxecto consiste 
~n logra-la curación 
das víctimas dunha praga: · 
a cruel drogadicción. 

3 .. Entrando nese pr«:>xecto 
hai moita xente que cura 
aplicándolle á persoa 
unha humana s,oldadura. 

4 •. E moitos dos drogadictos 
fachendosos de verdade 
sen ten que -neles nacen 
nova personalidade. 

5. Os que son os f ~rmadores 
combinan certa man dura 
cunha gran humanidade 
de atención e de tenrura. 

6. Con boa psicoloxía 
realizan un proxecto· 
que mesmo · pode durar 
uns tres anos de traxecto. 

7. A primeira fase évos . 
chamada a Acollida: 
durante meses o enfermo 
afronta unha nova vida. 

8. Superada esta fase 
se seguen os inte~eses 
de curar, daquela un parto . 
que ha durar nove pieses. 

9. Chámanlle Comunidade 
terapéutica: os enf~rmos 
xa non saen dese espacio 
e nel . quedan de internos. 

10. Logo a terceira fase 
chámase de Inserción: 
uns meses medio externos 
aprendendo a lección. 

11; Aprendenao a lección 
de entrar na sociedade 
procurando un traballo 
reforzando a vontade. 

12. Un centro hai en Santiago, . 
outro funciona en Vigo 
e dentro de poneos día!' . 
en Ourense e Lugo. Sigo: 

13~ Sigo porque é importante 
que saiba o drogadicto 
que este sistema de cura 
resúltalle gratuíto. 

14. Feli<;ito a Ramón Crespo 
e outros que día a día, 
entre eles Regal Ledo, 
dan tan leda regalía~ 




