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EDITORIAL 

¡Excomuñón! 
É o contrario de comuñón, virtualmente, botar fóra 

da lgrexa. Escandaliza que tiranos coma o presideRte 
chileno Pinochet ou o arxentino Videla -por non talar 
doutros fiáis próximos-, poidan recibi-la comuñón mesmo 
da man do Papa e non estean excomungados. Que un 
frade asiático, de Sri Lanka (antigo Ceilán), . sexa 
excomungado, haberá que preguntarse polos crimes deste 
desalmado. O lector pode atopalos na páxina 10 do nº 
485 (xullo de 1996), onde anunciabamos que Tissa 
Balasuriya ía ser axiña excomu~gado. 

A pauliña foille botada, sintomaticamente, o 8 de 
decembro, festa da Inmaculada, pois seica o delicto deste 
Oblato de María foi talar mal dela. O excomungador, un 
tal Josep Ratzinger, no seu libro «El nuevo pueblo de 
Dios» só cita unha vez, e moi de pasada, á Virxe María 
(páx. 47), segundo consta no índice. 

Ata o de agora, os teólogos eran sancionados con 
pena algo menores: mandando ·que se explicasen 
(Schillebeeckx), expuJsándoos da cátedra (Hans Küng), 
u p ndéndoos «a divinis» -prohibición do exercicio do 

mini t rio-, (Drewerm~n), mandándoos calar por algún 
t mp (L. B ff) ou enviándoos a estudiar, como fixeron 
e a f mini ta bra ileira lvonne Gebara. A excomuñón só 
· ll aplicou no últimos tempos ó hispo cismático Marcel 
L D"bvre (1988) logo de 12 anos de suspensión «a divinis». 

A forza moral do excomungador é moi minguada 
porque el me mo afirmaba en 1969: «0 chamado 
papalismo ou curialismo dende a aparición das ordes 
mendicantes na alta ldade Media, af11:osouse vizaso e 
gañou posteriormente nova importancia na época da 
restauración. O papalismo declara, á inversa, que os 
bispos son unicamente de , dereito papal, órganos · 
executivos do papa, de quen en exclusiva reciben a súa 
xurisdicción e xunto ó que non representarían, polo tan
to, ningunha orde especial na lg~exa. O cm:zcil~ó Vatica
no I declarou heréticos ambos puntos de vista». 

«Segund-o isto, o primado do papa· non pode enten
derse de acordo co modelo dunha monarquía absoluta, 
como se o hispo de Roma fose o monarca, sen limitacións, 
dun organismo estatal sobrenatural chamado 11 Igrexa 11 e 
de constitución centralista... O primado supón a 
11 communio ecclesiarum 11 e debe entenderse, dende logo, 
partindo unicamente dela». 

¿Por que non e consulta ós bispos de Sri Lanka? 
¿Por que non e re pectan o cánones 50 e 221 do Código 

e lle fai un proce o legal? ¿Por que non se 
autoexcomunga Súa Eminencia polo que dixo hai un 

uarto de éculo? ¡Que eren os indios eses! 
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O TRASNO 

Pericles contraataca 
Pero ¿por que esa teima 

do señor alcalde da Coruña -
la, la, la, - en gaña¡ simpatías 
domésticas a base de crear 
inimigos alleos? Se ·é que as fai 
á mantenta. Pois si, é unha boa 
mágoa que xente de tanto po
derío non sume as súas forzas 
a aquelo que o galeguismo his
tórico chamou a sagrada em
presa de empurrar adiante este 
país, a todo este país galego, 
enteiro, redondo, aberto, e dis
tinto. 

U nha das últimas foi a 
arroutada de qu~ A Coruña -
isto é, el mesmo-, quería ser 
unha Cidade-Estado. Será para 
que teña máis sentido o de 
Alcalde-Presidente. Desta 
maneira o novo · Pericles 
Vázquez, déixanos unha clave 
magnífica para interpretar co
rrectamente o seu proxecto de 
cidade: Nas súas verba~,,.. sería ~ 
un reducto que se baste a si 
mismo, sin dependencias aje
nas. Para, a seguir, arremeter 
contra os que fixeron . unha 
análise en clave política -¿qúe 
é a política? boa pregunta-, do 
desastre de Bens, sen comen
tar: ó paso, falando de depen
den.cias, as axudas millonarias 
que reclaman do exterior. 

Se aceptase o seu 
·aldeanismo xenético co~ paz e 
gozo, como tantos n~ste país 
rur-urbano, non estaría .tan ym-

'''"'" EDITA: Empresa periodística A 1RIMIA 

Daniel López Muñoz 

· peñado en subí± ó ascensor so
cial cos seus, gramar o botón 
da deserción cultural, e ascen
der a ese improbable ceo onde 
o espera unha cidade,pura, ese 
Brooklin Herculino· habitado 
por post-galegos, libre por fin 
do boc;homoso espectáculo do 
campo de verzas e o galiñeiro 
por detrás da urbanización. ¿A 
que, se non, esa última orde
nanza municipal que persegue 
implacable a erradicación de 
galiñeiros e cortellos, . 
limitándoos á zona rural, e 
considerándoos actividades 
Molestas, Insalubres'~ e 
Perigosas? Dá risa que pase 
·esto no. País de Bens. Bens, 
pero que moi bens-.comenta
rá o municipal á paisaniíj.a ca
chada in fraganti coa presa de 
millo en clara actitude de ali
mentar impunemente a 'tres pi
tas e un galo: ¡ioma multa, 
pardiez, por insalubre/. 

Só queda unha dúbida. 
Nas cidades-Estado só eran 
cidadáns os homes libres, e 
eran posibles pola existencia 
do traballo non remunerado 
de miles de mulleres e 
escravos e polo excedente 
agrario que estes producían. 
Hai mesmo quen sostén que 
os escravos falaban distinto, 
pero eso sempre pa.sou na his-

-. toria da humanidade. Ata· que 
deixou de pasar. , 
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' BOA NOVA 

·Benvido, seijor ·-Carlos 

Avelina (muller): Marcelo, _ _¿oíche-la 
noticia de que·nomearan un bispo para 
Ourense?; dixérono o outro día pola ra
dio. 

Carlos O~oro Sierra, bispo de Ourense 

cregos galegas alguén así, como dis ti? 

Avelina: E haberá, ¿por que non ha de 
haber? Tenas que-háber, e, . se non os 
hai, ¡pobre Igrexa de Galicia ! 

Marcelo (home): Non, non a oín. E, se Marcelo: Pero, muller, se cadrahainos, 
che digo a verdade, tampouco non me pero prefiren traer bispos de fóra, que 
interesa moito; pero ¿quen é, logo, o - igual entenden m~llor o que é a nosa 
nomeado?, non sexa que v.aia ser un rp.ane~a de vivir, de traballar, d~ crer, 
crego amigo noso, e nós non o saibamos. d d fal · d -e pecar, e ar, e sonar ... 

Avelina: ·¿Un crego ~migo noso?; Avelina: Si, ven ti coa túa retranca, 
vaiche boa, ¡un de Santander!, creo que · 

anda, anda, non digas burradas. 
se chama Carlos non sei que. :¡>ero, mita 
ti, ¿el non haberá cregos __ en Ourense Marcelo: Xa, pois d~e ti, logo, xa.que 
enteiro e aínda en· Galicia enteira para sabes tanto, ¿por que t~a~n un bispo de 

,. que poi dan facer de hispo nunha diócese fóra? · 
de Galicia? · 

Avelina: ¡Se o soubese ! Segundo nos 
~arcelo: E, se cadra, non os hai; como dix~ron na charla do ano pasado sobre 

_para ser bispo. cómpre saber tanto... a historia da -Igrexa en Galicia, iso _de 

Avelin3:: Non digas parvadas, ho, non traer para Galicia bispos de fóra é causa 
dig~s parvadas. Para ser bispo·cumprirá que vén de vello, e· case sempre deu 
ser un b~home, un bo crente, un bo ani- malos resultados para o pobo. 
mador da c9mumdade cristiá, o bo ami-
go' dos máis. pobres, un bo servidor, un Marcelo: Pero o pobo non é a Igrexa. 

bo ... Avelina: Xa, xa, iso é o triste, Marcelo, 

Marcelo: ¡Para, neniña, para!, que xa é 
abando. E ¿ti eres que haberá entre os 

iso é o triste, que o pobo non sexa a 
Igrexa, e que a Igrexa non sexa o pobo. 

~esús, 

paras? 

Manolo Regal Ledo 

¿onde 

Domingo 2 do tempo ordinario 
Xn 1, 35-42 --:- 19 de xaneiro 
O N adal deixounos di ante dun 
neno que medra ata se facer home 
adu~to en todo. O Ev,anxeo de 
hox:e _sitúanos ante e>ste home, 
Xesús de N azaré, mestre de vida. 
Invítanos a face-la mesma expe
riencia de encontro con Xesús que 
fIXeron aqueles prim~iros discípu
los. Sen tempos a carón de Xesús, 
do seu Evanxeo, dos seus pobres, 
non se interioriza a fonda 
sabedoría de vida que nos pode 
levar a unha felicidade simple e 
verdadeira. 

* * * 

Compañeiros 
de Xesús 

· Domingo 3 do_tempo ordinario 
Me 1, 14-:-20. -- 26 de xaneiro 
Xesús anuncia o Reino de Deus, 
que · n<?n é anuncio de ameazas, 
senón dunha alegría grande e 
gratuíta sobre todo para os que 
máis precisaban dela, os máis 
machacados pola vida. B uscou 
compañeiros de tarefa e 
atopounos, xente sinxela que 
empezou desfrutando ela mesma 
o que logo anunciaban ós mais: 
que Deus está sempre a favor 
nosa. Xesús segue a buscar hoxe 
deses mesmos compañeiros. Ti e 
mais eu estamos invitados. 
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A PENEIRA º Alfonso Blanco Torrado 

«ESTIÑO» é un calendario 
que fan tódolos anos sete 
escolas rurais de Lugo e unha 
de Ourense; o ano pasado as 
jlustració~s feitas polos nenos 
'ían adicadas ás con~truccións 
de pedra e neste que estamos 
ós oficios. Por só corenta pe
sos poden pedirse áAvenida da 
Coruña, 111-3º. 270003 Lugo. 
Os cartos van destinados a ac
tividades extraescolares, a re
vista Miuzallas e a proxectos 
do Terceiro Mundo. 

ALGUNHAS -CADEAS 
de Perú, Brasil, Colombia,' 
Venezuela ... , son unha 
polvoreira a piques de 
estoupar. Sen coordina
ción nin asistencia médi
ca. Os funcionarios ama-

AMNISTÍA INTERNACIONAL está · 
a Geleqrar-los seus primeiros vinte anos 
neste Estado, case t:r:inta que está a 
mob.iliza-las coñciencias en todo o mun
do; agora a través da rede de Internet, a1í 
on,de a censura impide 9utra comunica
ción. É unba asociación_de denuncia sen 
ter én conta as ideoloxías nin as relixións 

· dos violadores nin _das víctima~ dos 
dereitos humanos. En España acaban de 
denuncia-las torturas e malos t.ratos por 
parte dalgúns funcionarios así como as restriccións ó dereito 
de ·asilo _cos inmigrantes e· tamén a privación de liberdade 
que están a sufrir dous cidadáns por parte de E. T.A .. 

.f{~~i;:w:~~ 1 ñan a cotío os conflictos, 

OS SERBIOS, tan maltratados -nos 
últimos tempos, desenmascararon ó 
dictador Milosevic, despois de que 
este ariulase as eleccións municipais ~
gañadas pola oposición; non é <loado 
manter na.mentira ós pobos, cedo ou 
máis tarde rebélanse ... Despois de 
querer vende-la pantomima duriha 
«Gran Serbia», fustigando ós di ·parand arbitrariamente; as outras, as que gardan ós 

nar trafi c"ant ', militares ou detidos de boa .posición, son 
e ma «h t i » nos que non falla nada e vívese ben. Polo que 

ta inxu tiza é sempre unha das bandeiras dos grupos revo-
1 u cionari o <lestes países contra a violencia do poder 
institucionalizado dalgúns Estados. 

cidadáns ó .fanatismo e á guerra cos seus veciños, agora 
afunde ó país nun caos político e económico: a inflación chega 
ó cen por cen, a metade dos empregados non teñen traballo e 
as ~bricas están, a pechar. As súas ansias impenalistas están 
a racha-la federación mentres aumentan os refuxiados. 

< - -
E -w -
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A festa do lome 
(Sábado 1 de febreiio) 

Lugar 
Parroquia dt: Galegos 

(Lugar do Pazo-Casa das Monxas). 

Dende Ordes, dirección Ponte Carreira -
- Frades (10 kms.). 

- Dende Lugo, Ponte Carreira - Frades ( 1 O 
kms.) . . 

Horario 

10,00: Asemblea anual daAsociación Irimia. 
11,00: Sesión de traballo. 
12,30: Descanso. 

1 

. 1,00: Diálogo de futuro. 

14,00: Xantar compartido. Que cadaquén 
leve comida. 

16,00: Eucaristía (levar cirio para a festa 
da Candelaria). 

O tema a debater é .o da Compresión do espacio galego, cunha introducción sociolóxica 
e outra teolóxica. Participarán membros de comunidades e haberá diálogo aberto 
para todos. 

, 



O DESCU
BRIMENTO 
DOS MANUS
CRITOS DO 
M A R 
MORTO 
cumpre agora 
cincuenta anos 
e está a cele

----------------- brarse .en Israel 

O ABANDO
NO DAS· 
ES COLAS 
RURAIS é 
patente por 
calquera ruta 
que escolla
mos, despois 
das éoncen- · 
traCións esco
lares, pero hai 
concellos que 

con xuntanzas e· congresos cos que se· quere coñecer mellor 
a Xes~s de Nazaré e a hisforia do seu pobo. Desde 1947 
recuperados oitocentes manuscritos .ou anacos deles en 

_ duascentas sesenta e sete covas desde o noroeste do Mar 
Morto·ata setenta quilómetros de Xerusalén. Nas beiras-deste· 
mar estaba a comunidadé de Qumram e os seus monxes 
puideron se-los· autores da meirande parte <lestes escritos. 

están a face~ un esforzo por darlles vic;la coma centros 
socioculturais, pqr exe~plo. Así, o do Incio, que xa recuperou 
no~e e agora está a busc?l" fondos para amaña-la outra escola 
que lles queda. Na fotografía a do V~so preto do cemiterio 
onde foi soterrado o poeta Lois Pereiro. · 

O ACHEGAMENTO DAS PRESAS E PRESOS ó seu país é a 
reclamación que están a esixir as «Juntas Galegas pola Amnistía» 
que publican «Á Treu» e que van entrega-las sinaturas que recolleron 
nunha campaña con este obxectivo, o dezasete ó Valedor do Pobo.e 
sete días despois no Tribunal Superior de Xustiza e no Xulgado de 

Vixilancia Peninteciaria. Hai que gaba-lo labor de comunicación e compromiso que están a 
facer cos que están no cárcere, agora mesmo co independentista Inácio Martínez Orero, detido 
no Ferrol e que mantén unha folga de fame para reclama-lo seu dereito a permanecer.en Galicia. 

O PARO segue a medrar en Galicia máis ca nos outros 
pobos do Estado segundo o resultado do ano pc;tsado, e pa¡a 
fastidiar-aínda máis, os soldos dos traballadores por conta 
allea son un trinta por cento máis báixos cós da media esta
tal. Segundo a Comunidade Europea é o noso país o· que 
~eno~ progresa entre as 'rexións máis pobrés de Europa, xa 
que outros co_mo. Estremadura ou Canarias acadaron un 
meirande crecemento do seu Producto Interior BllJto. 

OS SAHARA UIS, os nosos veciños do sur, agardan que 

l~~~~~~~Q~W~8~:l co novo ano eco cambio do Secretario da O.N.U., 
mellaren as ·súas perspectivas e o réxime dictatorial ·de 

. Marrocos perda os apoios. Así nolo confirman o grupo 
dexente que estivo con eles no desterro dos campamen
tos de refuxiados nestas semanas. Veñen aleccionados 

-u.....:=--------~-__. polo seu sentido de democracia, fronte ós integrismos e 
dictaduras da rexión, así co_mo pola valoración da inuller na vida sociopolítica e· o ap~ezo 
polos seus dereitos como nación e pobo en oposición ó imperialismo de Marrocos. 

GANDID asasmado un trinta de xaneiro, «Día Internacional da Paz», estivo dezasete veces 
·na cadea e quinc~ de folga de fame e converteuse nun pacifista. I"or iso hoxe rexeitámos 
o abuso das armas, que s.egundo di a sabedoría popular, sempre as carga o demo .. . Armas .... 
de lume nas -mans de cidadáns, unhas duascentas mil en España e en Inglaterra .. . 
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POLÍTICA 

Delegado ¿do· gQberno? 
A Constitución vixente creo u a figura do delega

do do goberno, como eletne'!to de coordinación da_ac
tuación do Estado nunha comunidade autónoma e en 
certa medida coma ponte entre a administraéió_n cen
tral e mailos Cidadáns dese ·territorio. O primeiro _en 
ostentar tal cargo, con UCD eco PSOE,. Domingos 

Por Tintxu · 

García-Sabell, pretendía mesmo ser fYi:áis un delegado -de Galicia no g_oberno 
ca delegado do goberno en Galicia. 

Pois ben, agora que deixou ese· cargo García Sabell, Q seo sucesor, J)iz 
Guedes, marca unha liña de continuidade en moitos aspectos. Asiste a tódalas 
recepcións de autoridades e múltiples saraos sociais, sorrí en'tódalas inaguracións 
ás que o invitan, acompaña a tódolos ministros que visitan Galicia, preside as 
reunións dos gobernadores civís. Igual ca no caso de García Sabell, nunca sdle 
escapa unha palabra en gal ego nun acto oficial (e por iso nunca puido enfadarse 
tan senamente como lle pasou ó antecesor Iiunha ocasión en que tivoun descoido 
e falou en galego algo. así coma trinta segundos para o programa de Madrid de 
TVE). Segue tendo o seu-despacho na provincia de La Coruña (por certo, ¿non 
era en novembro cando aprobaban a denominación ·galega das provincias da 
Coruña e Ourense?: seguro que non lles deixaron os socialistas). 

Unha primeira diferencia notable entre os delegados b que o actual non 
deixa de asistir nunca 6s actos importantes do seu partido, ou' do partido . do 
gobemo, claro está. O anterior tiña menos compromisos ó respecto, por moito 
que dobrara o espiñazo perante os persoeiros do gobemo, non. lle importa.ha 
demasiado o partido. 

Un coma outro non se ten noticia de que se ocupasen dos grandes proble
mas do país. Se hai crise en ENDESA, ASTANO, Santa Bárbara ou no. sector 
leiteiro ou atrasos nas autovías; se hai boas noticias para Bazán ou se inaugura 
un treiio da mesma autovía; se hai que negociar problemas da pesca ou ~uestións 
de política autonómica, investimeptos ou defende::-la presencia de Galicia á a1-·· 
tura doutras comunidades, está ~laro que do delegado do gobemo nunca se 
sabe nada. · Poida que as súas xestións sexan inapreciables nun so censo, pe;ro 
para o público en xeral sono en tódolos sensos da palabra. 

Do que si se ocupa o delegado do gobemo -e nisto supera amplamente ó 
seu antecesor- e das forzas da orde. Alí está para mandalos a desfacer 
manifestacións de obreiros ou estudiantes (e para depunciar ós infantes que no 
colo de seus país se interpoñen nü"camiño das pelotas de goma). Resulta real
mente escandaloso o papel do delegado do gobemo: non se trata de que sexa 
máis ou menos acertado que a policía teña qu~ disolver ou non este ou aquel acto 
de protesta; é que o delegado fala sen parar de cousas que, se teñen fundamento, 
requiren outras actuacións e, se non, esixen un silencio moito máis eficaz. 

Porque, señores, se alguén pretende mandarlle un paquete bomba ó presi
dente da Xunta e se intercepta, haberá que poñe-lo asunto en mans dun xuiz, 
para que actúe; se é só unha broma de mellor ou peor gusto, 'un delegado do 
gobemo ten que calar e non dar ideas ó persoal (en todo caso que o responsable 
X do partido do gobemo que denuncie o que proceda): pero non se pode poñer 
en ridículo o propio cargo que se representa; se nun de.terminado grupo de 
estudiantes ou de obreiros hai elementos subversivos, que a policía actúe para 
castiga-los actos punibles, pero que lle deixe o papel do comunicado de denun
cia ou repulsa ó partido político interesado. -

En definitiva, sexa un delegado do gobemo e non un burdo manipulador de 
comunicados sobre incidentes menores. Do contrario perderá a autoridade nece
saria se algún día ten que berrar ¡que ben o lobo!: ninguén ó vai crer nese caso. 



ECOLOXÍA 
Manolo R. Bermejo 

· Os refugallos sólidos urbanos 
111.- Galicia, vertedoiro aberto · 

. Introducción 

Os países industrializados produ
cen da orde de 400-700 kg de lixo 
por habitante e ano, e nembargantes 
son, en xeral~ países limpos. O lixo 
non se ve polas rúas, nin á bell:a das 
estradas ou en zonas internas dos 
barrios, etc. ·¿Cal é a 
situación en España e, 
máis particularmente, 
na nosa nación? 

Vertedoiros 
· incontrolados 

O lixo non-ten por 
que ser un. problema 
de liinpeza, non . ten . 
por que luxa-las 
'cidades ou o entorno. 
Un axeitado plaho de 
ordenación da recollida 
e do, seu . tratamento 
elimina o pro~lema, 

.Galicia· piodti.ciu 
· 640.836 toneladasiano 

de lixo no ano 1993. 
Segundo a secretarja 
de estado de medio ambiente tratou 
controladamente , 109 .428 tm. e 
queimou 63.963 Tm. _¿Onde foton 
parar as 470,000_ Tm restantes? ~ 
resposta é <loada, foron ciscados 

_ incontroladamente por todo o país. 

Galicia é o· país de España que. 
máis incontroladamente verte os se~s · 
refugallos. En Espña a media de 
vertidos incontrolados é do 30%; 

dende as comunidades máis limpas 
como._Madrid ou Asturias (1 % ) pa- · 
sando por Cataluña (7%), chegamos 
a Galicia onde · se verte,· de xeito 
ilegal, cáseque o 80% do lixo que 
producimos. 

Plano de residuos ¡xa! 

Nesta situación de ilegalidade 
atópanse concellos coma o _de Lugo 
que verte directamente ó Miño as 
augas urbanas sen depuralas. Ou o 
concelfo de Santiago que ten a planta 
da Silvouta para trata-las augas; pero 
que a m~irande parte do ano non 
funciona. 

En situación de 
ilegalidade manif esta 

. atópanse os con~ellos 
que verten incontro
ladamente o lixo en 
montes, máis ou me
nos apartados; pero sen 
c:apacidade de depurar 
fodo canto lixo se lles 
bota. 

¿U-lo a responsa
bilidade dos concellos 
de A Coruña e limítro

. fes' que vertían no 
vertedoiro de Bens, 
por certo considerado 
como controlado? 

Cómpre movili
zarse para pedir un 
plano de residuos só

lidos . . Galiciá. estase a con verter nun 
enorme· vertedoiro aberto. 

O lixo c~n·vértese nun problema 
· Somos un país pobre e sucio, cando ·non existe plano de residuos 

sólidos ou cando a lexislación se · 
incumpre ~sistematicamente. Este é o 
caso das industrias que prefiren 
incumpri-la lei, e pagar a multa que 
,i;mpoña a administración, a evita-la 
contaminación. 

onde a Administración Autonómica 
non fái absolutamente nada poí 
mellora-la situación. Mais, ¿cal é a 
nos a r:esponsabilidade? ¿que facemos 
nós por remedia-la situación? ¿cando 
nos comprometeremos para sermos 
limpos? 

Andamos a prepara-lo número 500. 
Mandade _as vosas c~rtas de opinión (10 a 15 liñ~s). 
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NORTE-SUR Dende Guatem~ 
'_'O sa_ngue dos ntártire~ ca1 

Benqueridos irimegos: 

Hai tempo que non vos mando a crónica do - bre a aportación da igrexa a este proceso; . 
acontecer deste país. Vou facelo hoxe tratando de completarei a crónica con alguiíha outra nova brev~ 
escribir algo sobre o proc~so da paz, e tamén so- digna de interese. 

A firma da paz 

Como coñeceredes polos medios de 
comunicación, hai un mes aproximada
mente sU:spendéronse os diálogos de paz 
entre o Gobemo e a URNG que estaban 
a darse dende hai tempo. O motivo foi o 
secuestro practicado por unha facción da 
guerrilla dunha muller. O cambio d~gún 
membro da mesa negociadora propiciou 
a continuación das negociacións fixada 
xa para a data do 24 de novembro. Tamén 
existe xa data para a firma definitiva da 
paz: o 29 de Nadal, na cidade de Guate
mal . Cinco pre identes de gobemo la
tin am ricano confirmaron xa a súa 
así 'l ocia. 

A firma da paz culmina unha chea 
d firma d acordo parciais: dereitos 
humano , rea entamento de poboacións 
de arraigada polo enfrontamento ar
mado, dereitos dos pobos indíxenas, te
mas socioeconómicos e agrarios, e 
fortalecemento do poder civil e función 
do exército nunha sociedade democrá
tica. Cómpre agora despois da firma da 
paz o seu cumprimento, que vai ser di
fícil sen unha verdadeira «conversión» 
de mentalidades, por moito que 
MINUGUA (a Misión das Nacións 
Unidas en Guatemala) e outros orga
nismos intemacionais estean aquí para 
conseguilo. 

Coa firma da paz van chegar a ' 
Guatemala moitas axuc;Ias económicas 
por parte da .Comunidade Económica 
Europea e outras organiz_acións 
internacionais. Axudas destinadas fun
damentalmente ó desenvolvemento. 

·delincuencia e-a violencia na rúa, como 80 en Guatemala empúrranos agora a · 
ten pasado nalgún país que ten firmado continuar na ~oita .pola paz. ¿ C~mo 
acor~os de paz? Esperemos qué nos de- .\ facelo? 
para o ano novo. 

O sangue dos márt,ires camiño 
dunha paz solidaria 

. Co lema de _«0 sangue dos márti
res, camiño dunha paz solidaria», 
celebrouse na~ primeira-s datas do mes 
de novembro o IV Congreso de_ 
Relixiosas e Relixiosos de Guatemala. 
O anterior foi no medio da violencia: nos 
anos 80. Asistimos preto de mil persoas, 
na súa meirande parte mulleres; había 
moita xente nova. O tema dos mártires 
foi o telón de fondo de todo o Congreso. 
Un vídeo titulado «Envólvenos unha 
nube de testemuñas» (mártires de Gua- _ 

O primeiro relatorio do Congreso 
trataba de· alumea-la re~dade actual para 
descúbrir camiños de acción. Xavier de 
Gorostiaga, xesuíta, rector da UCA de 
Nicaragua, presentou a realidad_e -poíí
tica, económica e social- dos países de 
Centroamérica. FalOu da centralización 
crecente en poucas mans da riqueza, do 
poder,' do coñecemento e da tecnoloxía; 
centralización que acada todo o planeta 
e que é debida ó sistema neoliberal; cen
tralización que fai máis ricos Ós ricos e 
máis pobres os · pobres e que ten· unha 
notable incidencia en países de 
Centroamérica. Guatemala e Nicaragua 
teñen.niveis de pobreza do 75 por cerito, 

e do 50 por cento de miseria. O relator 
non deu unha.alternativa global 6 sis
tema, mais ben deixou formulada a pre-. 
gunta <leste xeito: «Entre Somalia e 
Taiwan, ¿existe outra alternativa?» E 
deu algunha pista de loita p_ara a igrexa: 
recuperar unha educac~ón ó servici~ da 
-liberación e creadora de conciencia da 
situación; educación das habilidades da 
xente para sobrevivir; potencia-lo pa
pel da muller e dos xoves na sociedade 
civil ; matiter un desenvolveniento 
sostible e respecf:uoso da natureza; re
cupera-lo nivel ético e espirituªl... 
Como di~iades na XIX Romaxe, tamén 
-aquí se dicía «estamos en tempos ·ae 
espera e de fonda esperanza», non hai 
que deixa-la loita. 

. O segundo relatorio estivo a car
go_ da brasileira Elsa RiveiFo, presidenta 

...._~~---~~-=-~~~.....:...~~~~~----' 

E te foi un dos moti vos que levou os 
negociadore a facer cedo as paces. 
¿Quepa ará de pois? ¿Acadará Guate
mala a verdadeira paz, a paz que veña 
do cumprimento dos acordo ? Remata
rá a guerra e aparecerá ou gravarase a 

da CLAR. Tamén deu pistas· de traballo 
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temala), feito por Martín Valmaseda, do 
COE de Vallecas, serviu para dar expre
sión gráfica a este marco martir:ial do 
Congreso. A lembranza 9os mártires dos 

para a igrexa, e -para relixiosos e 
relixiosas. A misión da Igrexa é «dar 
testeniuña do Deus da vida nun mundo 
que ten perdido o rastro de Deus»; e todo 



lla · para . Irimia 
miño ,dunha paz solidaria" 

espírito, dirixíndose ós catro puntos 
cardinais suce.siv_amente). Lograron en 

· efectá integrar liturxia e vida. Incluso o 
' 

iso a través «dun empeño de dar vida, de 
rexenera-la vida, de defend~-la. vida, de 
humaniza-la sociedade». haberá que cul
tiva-la «espiritualidatle». Pero unha 
espiritualidade hoxe: «máls do exilio que 
do éxodo»; «estados»; «espiritualidade 
que teña especialmente en conta a apor
taCión da m_uller», «espiritualidade de 
resistencia: e de camiña.f contra corren te». 

xantar final (polo, cacao e tortas de mi- ' 

' 
«espiritualidade constructora de pobo, 
de sociedade civil». E xa que o tema do 
fondo era o ·do martirio, este hoxt( está 
chamado a ser máis branco que vermello', 
máis lento que cruento: deshidratarse 
pola suor vertida por axudar ós irmáns 
máis necesitados; caer mortos de cañ
sancio polo mundo novo. Os mártires de 
Guatemala inspírannos a marchar deci
didamente <leste xeito polo camifio d~ 
paz. 

Diver~as comisións temáticas e 
diocesanas formadas polos asistentes 
sacaron conclusións para levar á elabo
ración de obxectivos e actividades nas 
ordes Ielixiosas, dióceses e institucións . 
da igrexa. · 

Unha celebración singular 

Peto no centro do Congreso houbo 
· un acontecemento~importante tamén: «a 
celebración dunha misa inculturada» 

. . ' 
feito ~erdadeitamente impactante. Esta 
_misa foi «concelebrada» polo hispo 
·Álvazro Ramassini, sacerdotes católicos 
e sacerdotes maias . ( estes non pasaron 
polo . seminari·o, son ministerios 
carismáticos que veñen de lonxe; tamén 
reciben o n9me d.e «anciáns») e coa pre
sencia ~ctiva de tod~ unha parroquia ru
ral de: Alta Venipaz: La Tinta (de etnia 
«q' etcbí») desprazada·á c~pital tras doce 
horas de viaxe difícil. Trataron de 
amosm;nos cómo pode integrarse o maia 
e o cri'stián: no~ miriisterios cómpartidos, 
nª- celebración do perdón, no emprego 
da lingua, nos cantos, na músiea de arpa, . 
violín, támbor. e frauta, nas ofrendas 
.teitas ó seu estilo («mayejak»), na .ora-: . 
ción de fieis (feita ó seu estilo, orando 
con candeas, cáda un segundo iµspira o 

110 para todos) e bailes típicos foi dentro 
da celebración; coa presidencia dos · mí
nis tros católicos e maias. Nori cabe 
dúbida qe que o tema da recuperación 
da espiritualidade e da relixiosidade po
pular será fundamental na loita pola paz. 

Realmente o Congreso soubo in
fundir ánimo para a Íoita. E como no 
momento da súa celebración estaban 
suspendidas as conversas de paz, fixo 
unha · peti_ción para que contin~aran ata 
a firma dunha «paz firme. e duradeira». 
Aínda que todo o mundo caía na conta 
de que a paz non virá dunha firma 
espectacular senÓn do labor calado da 
sociedade ctvil, .e dentro dela das co
munidades cristiás. 

... E algunhas novas menos gratas 

Non quero remata-la crónica sen 
facer refe!encia a dous feitos menos gra
tos que os anteriores. O primeiro foi a 
aplicación d_a pena de morte por 
fusilamento -o día 13 de setembro-, a 
·dous campesiños· que cometeran un 
delicto de asasinato e violación dupha 
nena. Os .bispos foron, xunto c.on 
algunhas organizacións populares, a voz 
discordante ho aplaus~ xera~. O aplauso · 
veu porque a xente pensa que medidas 
coma esta,yan frea-la onda de deiiñ.cuen-

,ci_a e _violencia que enyolve o país, sobre 
todo a capital. Por iso a TV filmou o 
fusilamento con todo detalle para pasalo 
amplamente nos info~ativos pedindo 
que sacaran os, nenos da pantalla para non 
feri-la súa sensibilidade. As manifesta
cións dos bispos ían no senso da 
derroga:ción coma medida de exemplari
dade tara . a un futuro de paz onde se 
desexa que· d.esapareza a cultura da 
morte, do odio e da vinganza imperante 
ata o de agora. Pero a defensa desta me
did.a non s'ignificaba .defensa da 
impunidade·: «O único funeral que será 

de ledicia e non de dor para Guatemala -
di cían textualmente-, será o funeral da 
impunidade>>. 

O outro feito podería se-lo título dun 
filme de ciencia-ficción: «pánico no es
tadio». Máis de oitenta persoas mortas e 
uns cantos centos de feridos foi o balan
ce dun aplastamento de xente no estadio 
«Mat~o Flores», da capital, cando es~
ba a punto de comeza-lo partido interna
cional Guatemala-Costa Rica. O motivo 
do accidente foi. a superación da 
capacidade do estadio por venda fraudu-

-lenta de localidades; talvez tamén a falta 
de vixilancia e a pouca seguridade do 
estadio. Os meus amigos galegos que me 
escribiron comentando a nova dicían: «Ó 
can fraco todo son pulgas». E así ocorre 
para este país centroamericano. 

Como podedes ver segue a haber 
luces e sombras neste país como penso 
que pasará tamen por aí. Que no novo 
ano des~parezan sombras e aparezan 
luces tanto aquí como aí. Que teñades 
tamén un bo N ~dal. Ata outra. U nha 
aperta. 

Manolo Sordo ( Outono/96) 
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CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS 
Xosé Antón Miguélez 

Os pendentes de dous · amores 

Hoxe aquela Dora da que vos 
falei outro día leva uns pequenos 
e fermosos pendentes. Fíxome 
neles e gábollos. Seica teñen his
toria. Cando principia a contarma 
algo ilumínaselle na cara e a súa 
expresión cobra unha tenrura nova 
que a fai moito máis expresiva e 
bonita. 

Un día, dime, vinlle á miña 
irmá uns pendentes moi traballados . 
e feitos , de ouro, con brillantiños, 
e comenteille Q guapos que eran. 
¿ Gústanche? preguntou. Són pre
ciosos, díxenlle. Catro meses 
despois, polo meu aniver.sario, 
apareceume con outros idé~ticos, 

díxome «agora xa che podo 
nt -la úa hi toria». 

R uJta que miña mai pouco 
ante de morrer encargou á un 
xoi 1emro tres pares de pendentes 

xo1erro que os . fixera, xa · vello e 
retirado, para encargarlle .outros 
tdénticos. Por un casual tiña aínda 
o molde e puido facer os · meus que 

para deixárlles de recordo a cada 
unhas das súas . fillas. Eu estaba 
expulsada da familia e rachárase 
completamente toda relación des
de había anos pero miña mai que 
nunca me quixo moito, nas últimas 
aínda pensou en min. Candq Hes 
deu os pendentes ás dúas fillas 
máis vellas e Hes · explicou que o 
terceiro era pára Dora se algún día 

· miña irmá pagou non sei cóm~ 
porque and~ á última . peseta. 

a reencontraban, miña irmá máis 
vell~, aínda enferma de odio ( eu 
ben a ent.endo á pobre moitas 
pasou e ~oi ferida quedou), / 
arramplou co que me tocaba a mitÍ 
dicindo que para a familia eu estaba 
morta e que aqueles pendentes 
serían para a neta maior. . 

Cando a ~rmá que agora me 
fala viu que eu reparara nos 
pendentes, sen saber nada da súa 
historia, buscou e rebuscou ó 

' . . 

¡Que lástima que n9n fosen 
aqueles que che deixou túa mai ! 
coméntolle case . sen querer, 
sabend9 que importan_ie é para ela 
toda lembranza positiva daquela 
mai . que.· tan poucas . mostras de 
afecto lle dera. 

Estes valen moito ·máis, dime 
Dora emocionada. Aqueles serían 
só os pendentes da mamá. Pero 
estes, ademais de ser os dela, son 
tqmén os ·de miña irmá. Aqueles 
terían un só perfume . e ·es tes 
tráenme o arrecendo de dous amo
res. , 

· X.A.M. 

Encontro na Pascua · .· 

-M -:1 

Irimia convoca coma en anos anteriores
unhas xomadas de convivencia comunitaria ' 
e oración nos días da próxima Semana San
ta. O lugar é Touro, na casa rectoral. As 
datas do encontro son do mércores santo á 
tardiña ata· o domingo de pasc11a ó xantar. 

maior- é o 10 de .mar'z,o. Convén, logo, 
facelo con ~empo en calquera dos seguintes 
.teléfonos: · 

~86-48-0262 (preguntar por Francisco 
ou Chon). 

981-675205 (preguntar por Ana). · 

-
> 
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Terán o mesmo estilo ·que xa vén 
facendo tra·dición: autoxestionado e 
autofinanciado; con espacios e tempos para 
o silencio persoal, para o intercambio no 
grupo e para compartir co resto da parro
quia. Admítense xentes de tódalas idades. 

Animará este econtro de Páscua Xosé 
Antón Miguélez. 

Por necesidade de programación a data 
límite para anotarse -agás causa de forza 

• 
Tamén adiantamos que o encontro de 

verán deste ano será do 14 á tardiña ata o 19 
de agosto, animado por Pilar , Wirtz. De 
·Segui-la progresión de participantes dos úl-

. timos anos, habería que · desdobrar e facer 
dúas convocatoriás. Para planificar tod~ isto 
axeitadamente convén comunicar canto an
tes a intención de asistir a estes mesmos 
teléfonos. -



CINE 

-Para Ver 
El Perro del Hortelano 

(Pilar Miro, 1995) 

As adaptacións cinematográfíca,S da 
- literatura clásiea española· non seguen 

µI_lha c9n&tante_: dende q aux,e do~ anos-
do franquismo . -nos q~ se utilizaba 
·como unha Je~i.timización imperialista- · 

.- e dos anos ?º -nos que se recorría a· ela. 
co simple pretexto para introduci-.Io des
tape- . · chegouhos ma1s ben por 
contagotas; sen _embargo agora dúas 
obras· comparten as nosas carteleÍras: La 
Celestina (Gerardo Vera} e El perro del 
Hort'elano. 

El perro del hortelano, adaptación 
· · da obra te~tral ·do mesmo título de Lope 

d3 Vega, é unha comedia baseda nun 
conflicto amoroso e social. Diana, a 
protagonista, é unha xove condesa ita
liaña que rompe cos moldes da época ó 

- namorarse do seu secretario Teodoro. 
Para levar adiante os seus sentimentos 
ten que vence-la diferencia estamental 
que existe entre eles e os enredos amo
rosos que se tecen no palacio. 

A . película, . estreada case un ano 
despoi~ da súa realización, tras superar 
numeros.os problemas de producción que 
puxeron en perigo 6 proxecto, foi roda
da en. distintos pazos portugueses: Os· 
guionistas manteñen os diálogos en ver
so da obra teatral orixinal, e para 9s 
persoriaxes centrais foron escollidos 
Emma Suárez e Carmelo Gómez, reser-, . -
vando os outros papeis para actores ex-
perimentados no mundo do teafro, entre 
os que sobresae Fernando Condo no 
papel de Tristán: . 

Para Recordar 
Sentido. e Sensibilidade 
Sense and Sensibility 

(Ang Lee,' 1.995) · 

Non aban9~mámo-lo mundo das adap-_ 
tación, para a no~a reyQmendacióh en-
víd~o .deste_ mes. Neste caso -trátase_ da _ 
primeira novela de Jane Austen, publica-

. da no .1811. Durante máis de catro anos 
Emma Thompsom traballou na confec-. 

· ci6n do guión, iniciándose así nesta face
ta. Someteu a obra a unha condensación 
na -que respectou coidadosainente os 
feítos da novela: tralo falecemento do .. 
esposo, a señora Dashwood e as súas tres 

. filias atópanse CO!l problemas -económi-· 
cos, posto que a fortuna do finado foi 
herclada polo fillo do seu primeiro matri
monio." ·. A historia vaise conformando 
polos distintos talantes cos que as dúas 
irmáns maiores se enfrontan ó ámor e ós 
convencionalismos morais e de clase que 
imperan na so.ciedade inglesa de comezos 
do S. XIX. . . . 

A materializa~ión deste relato correu 
a cargo de Ang Lee. O director taiwanés, 
que saltou "á fama internacional con títu
los como El banquete de bodas ~u Co
mer, beber y amar, dispón para esta pelí
cula dun grupo de actores de renome, 
entre os que destacan Emma Thompsom 
(Elinor Dashwood), Kate Winslet 
(M~rianne Dashwood) ou Hugh Grant 
(Edward Ferrars). 

Pois ben, acaba de ser posta á venda 
por Columbia Tristar Home Video ó 
prezo de 1995 ptas. 

R1:Jbén Rivas Vida/ 

Para· Traballar 
Riff-Raff 
Riff-Raff 

( Ken Loach, 1990) 

.- ~o l992, vinte anos despois de rea
liza-la súa P!inieira pelícüla,. chega por 
fiñ -a España o cine deste realizador 
británico. b documentalismo, a crítica á 
sociedade inglesa e a análise :marca-· 
damerite política da i:ealidade, constan
tes na súa obra cinematográfica, están 
tamén presen~es en Riff-Raff. 

Valéndose de Stevie, un mozo de 
Glasgow que acaba de saír do cárcere e 
que atopa traballo en Londres como 
obreiro da construcción, Ken Loach fai 
un percorrido pola Inglaterra de M. 
Thatcher e a súa problemática: a droga, 
a imposibilidade de chegar a unha 
vivendfl, a emigración ós ncicleos urba
nos, o paro, a explotación á que son 
sometidos os obreiros, os accidentes 
laborais, a inutilidade dos sindicatos para 
face! frente a estas situacións ... configu
ran unha crítica ó Reino U nido 
neo liberal. 

Contrariamente ó que estamos 
acostumados, os actores desta película 
non son · profesionais, senón, na súa 
meirande parte, a~ténticos óbreiros da 
construcción; este era un interese parti
cular do director de darlle ós personaxes 
un carácter de anonimato que fixera 
aínda máis real a historia. A súa frescura 

. e espontaneidade convirtenRiff-Raffnun 
auténtico testemuño da realidade oculta 
das sociedades primeiro mundístas. 

Descriptores: a problemática das so
ciedades desenvolvidas, o mundo labo
ral, a emigración ... 

Para non perder: O programa de radio El cine de Lo que yo te diga que emite a. Cadena Ser na 
·tarde dos sábados e que o repite na madrugada dos domingos. 
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OBRADOIRO DOS NENOS 

Simón compro·métese 

Compostela 16 de setembro de 
1996 

Amigo Simón: 

Supoño que lembras que hai 
bastante tempo falamos da túa 
posible colaboración na revista 
Irimia. Xa o fixeras algunha vez. 

Pero había unha sección titula
da Obradoiro dos Nenos da que 
nunca máis se soubo. 

Tefio a convicción de que ti e, 
en todo caso, coas túas irmás, 
pode darlle vida a esa esquecida 
cuestión. 

Non e trataría soamente de 
que ti - u vó -, escribises, que 
tam n; nón de que cólla-la 
r p n abiJidad da sección e 
pnnc1 p1 e, coa xente do teu 
contorno de Cambre ou ami~os 

doutras partes, vaiades dándolle 
alimentación a es-a criaturiña para 
que medre. 

o que· inte~esa é a vosa visiqn 
das cousas para que os maiores. 
vaiamos dándonos de conta do 
que pensades e falade~ entre vós: 
¿como véde-lo mundo e tódalas 
cousas que suceden? 

Se ti xuntas _un equipo de ami
gas e de amigos, sen apuros, pode 
ser moi xeitoso o voso ~abor, a 
vosa angue1ra. 

Pénsao e, cando che pareza, -
falámolo para propoñerllo á Mesa 
de Redacción de Irimia. 

Cordialmente, Pepe. ,. 

Cambre 19 de outubro de 1996 

Meu querido e sabio Pepe: 

Na túa carta dicíasme se quet~a 
colaborar con Irimia -e pareceume 

- ben, pero o malo é que non-sempre _ 
vou poder po mpr da escola: 

Meu pai díxome que algunhas 
das historias qué fago. para o cole 
serven. 

( 

N esta carta mándoche unha das 
historias que lle gustou ó meu pai 
e se cadra che gus!a a ti tamén. · 

· A mifta prima igual se anima 
pero está pensándoo, a miña irmá 
seguramente que fai algo algunhas 
veces. 

Somos ·moi poucos pero algo 
f aremos de vez en cando, pero 
non te preocupes; xa recrutarei 
algún outro escritor interesado. 

Unha aperta do teu amigo 
Simón .. 

Historia do mosquito 
Hai pouco tempo, do meu 

armario saíu un mosquito un 
pouco aparvado, seguramen
te porque a noite anterior 
botara algo de insecticida. 

Voaba facendo eses e 
petou contra min dúas ou 
tres veces. Non o matei por
que me daba pena. Tiña a 
parte traseira ben inzada de 
angue, por iso voaría tan amoao, 

digo eu. O bico tíñao teso coma 
ease tódolos mosquitos. 

Seguindoo coa vista deime 
conta de que enmallara nunha 
pegañenta tea de araña. Nun 
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principio a araña seguiu agacha

da~ pero non tardou moito en saír 

a come-lo indefenso e aparvado 

mosquito.-

A araña foise achegando pouco 

a pouco e cando o mosquito se 

decatqu, comezou a moverse 
como se virase tolo. A araña 
seguiu e seguiu avanzando 
ata que se abalanzou sobre o 
pequeno mosquito. 

. Eu, dµn. golpe, afastei a 
araña e deixei - m(!.rchar ó · 
mosquito. 

A verdade é que non sei 
por que o fixen.~En realidade .é o 
mosquito o que me pica e a araña 
non me fai absolutamente nada. 
Pero os sentimentos, son os 
sen timen tos. 

Simón López Qiménez 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG, 88) 

·Un rei . clandestino (1 Sam 16) 
10 Señor f~loulle a Samuel: '"'.'"¿Ata cando estarás 
aflixido por Xa~_l, sendo que eu o rexeitei coma rei 
de Israel? Enche o corno de óleo e vaite, .de part_e 
mi~a-, onda Ix~í, o de Belén, pois escollín u_n rei 
entre.os seus ~llt>S». 2Samuel responden: -«¿Como 

· farei para ir? ~aberao Xaiíl e matarame». O 
_- Se~_or .díxoUe.: -<<Leva cQntigo unha xovenca e di 

que vas ofrecer un sacrificio ó S_eñor». 3Convida a 
_ Ixaí ó sacrificio e eu direiclie o que has facer: 
unxirás a quen que eu diga».1 

Chegado .ª Belén, os habitantes amós.ans.e 
inquedos. Realizado o sacrificio, Deus aille a 
Samuel que non se namore do primeiro nin se 
fie das aparencias. Pasa _revista a . sete fillos de .Jxaí, e nada. 2 

11Samuel p.reguntoulle a Ixaí: -<<¿_Xá non tes ináis -rapaces?». E el 
respondeulle: -«Queda aínda o pequeno, que está ·gardando as· o-venas». 
Samuel díxolle: -»Pois manda -qÚe o traian, xa que non nos sentaremos á_ 

·mesa· ata que el chegue», 12lxaí mandou que o fosen buscar. Era louro, de 
olios fermosos e de bo parecer._ O Señor di~o a Samuel: -«Érguete e úO.Xeo, 

- pois é este». 13Samuei colleu o corno de Óleo ~ unxiuno diante dos seus 
irmáns. Desde aquel intre e en adiarite o espírito do Señor apoderouse de 
David. Despois Samuel volveu para Ramah. 3 

/ 

Entramo_s nunha tradición distinta, cunha ruptura coa anterior: David 
entra na corte de Xaúl por motivos non moi nobres para este rei, e así 
vaise prepa..rarido a escen,a dramática: mingua a figura de Xaúl, medra 
a de Dávid .. 

. . - . 1 . . 

140 espírito do Señor retirouse de Xaúl e un mal espírito de p~rte do Señor 
comezou' a atormentalo. 15Dixéronlle .os seus servidore·s: -«Mira que -te 

. atormenta un mal ~spírito. ' 16Que o :QOSO Señor o dispoña e nosoufros, os 
teus servos, buscaremos alguén que saibá toca-la ar-pa. Cando~ s.e· metá en 
ti o mal ~spírito tocaraa e -mellorarás». 4 - • -

E, xa se sabe, a mú-sica, que amansa ás mesmas alimalia, tamén acalma 
os ánimos humanos en tóddlas culturas. 

17Xaúl respondeulles: -«Procurá-deme, · pois, alguén que saiba to~ar e 
facéderiio vir»~ 18Niso rep~xo un d9s criados: -«Eu coñezo un filio de ·Ixaí, 
o de' Belén, que sabe to~ar. É un rapaz valente e bo guerreiro, que fala ben 
e ·9ue .é de bo ~arecer; e o Señor· está con el».5 

_o rapaz valía o seu, pero detrás de_ste deseño xeneroso agáchasé algo: 
o autor sagrado está preparando o ascenso de David a cus"ta do descenso · 
de Xaúl: este é presentado coina un desastre, aquel coma un astro · 
brillante: desastre é a persoa á que o abandono71 o astro protector. 

21Chegado David onda Xaúl, púxose ó seu servicio. Xaúl colleulle cariño e 
f'ixoo o seu escudeiro. 22Xaúl mandoulle recado a Ixaí: -«Rógoc.b.e que 
deixes quedar comigo a David, pois cáeme ben». 23Cando o mal espírito lle 
viña a Xaúl, David tocaba a arpá. Xaúl sentía melloría. O ma espírito 
afastábase' del. 6 · 

Xosé Chao Rego 

NOTAS: 
1 Estamos perante a ascens1on de 

David. Hai dúas versións: esta, dos 
versículos 1 ó 15 é maís tardía: introduce 
a idea de · que David fora unxido por 
Samuel. ¿Que medo lle podía ter Samuel 
a Xaúl? En todo caso, sería ó revés. Por 
iso é _anterior a. versión dos versículos 15 
en diante que presentan a David coma 
mozo guerreiro na corte de Xaúl. Esta 
versión é a -orixinal e a máis natural. 
Unxindo en segredo a David por orde de 
lavé·, avánzase unha idea do-bre: a) que é 
Deu~ quen dirixe a historia e b) que o 
t:lixido non o é por méritos propios. 
Fermosa narración antropomórfica: Deus 
aparece falando coma un home e. 
argallando ynh~ estratexia. 

2 De Belén di o profeta Miqueas: «E 
ti, Belén de Efratah, tan pequeniña entre 
as familias de Xudá, de ti vai saír un que 
será o soberano de Israel». Profecía 
mesiánica que se lle aplica a Xesús, que 
sen embargo era de Nazaré. O máis pro
bable . é que nacese nesta última aldea, 
pero os relatos da infancia de Xesús teñen 
carácter teolóxico: é preciso que o Mesías 
naza en Belén; aldea a 9 quilómetros ó 
norte de Xerusalén, a 880 metros de altu
ra, na montaña de Xudá. 

3 Non importa que antes lle dixese 
lavé a Samuel que non se tixase nas 
aparencias. O autor sagrado non resiste 
a tentación de diéirnos que o elixido era 
un rapaz xeitoso e guapo. Dos o_ito tillos, 
Deus elixe ó máis pequeno, porque é un 
costume divino demostrar que o que im
porta non son os dereitos legais senón a 
elección por parte de Deus, pura 
gratuidade. Esta unción en Belén vai ser 
esqu~cida nos relatos posteriores porque, 
xa dixemo~, é unha engádega serodia 
para incluír no asunto ó profeta Samuel. 

· 
4 Como aínda non se inventara o demo 

-que aparece na literatura bíblica varios 
séculos despois -estamos no s. X e Satán 
preséntase no s. V-, Israel atribúelle os 
males e mesmo as tentacións ó mesmo 
Deus, fuxindo de todo dualismo que im-

, plique un principio ou deus maligno a 
carón do único Deus. é o mesmiño lavé 
quen lle manda un mal espírito a Xaúl, 
que hoxe coñecemos baixo o nom~ secu
lar de depresión. 

5 Non. son poneos os pastores que 
escorrentan medos e aburrimentos to
cando algún instrumento, mesmo f eitos 
por eles. A tradición de David músico 
levou consigo-o feito de lle atribuíren a 
autoría dos 150 salmos do salterio bíbli
co, cando os máis deles foron posteriores. 
O mesmo pasará co «sabio» Salomón, ó 
que se lle atribuirá o libro dos Proverbios 
e outras sabenzas. 

6 Lembremos que esta é a versión 
orixinal do ascenso de David a tei, non a 
unción clandestina de Samuel, que é unha 
invención posterior, segundo parece. 
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CARTAS 

Dende Guatentala, Manolo . Sordo 
24 de outubro 1996 

Benquerida Carmela: Hai días 
chegoume «Irimia» (nº 492); como 
ves con puntualidade. Seguramen..: 
te que porque tivéche-lo agarimo 
de mandala por avión. Aínda es-

~ 

tán a chegarme algúns números 
atrasados de meses anteriores. Non 
sabedes como vos agradezo ter 
esta comunicación con vós e coas 
raíces. Graciñas. 

Hoxe mándovos outra crónica 
dos últimos meses [nota: aparece 
na páxinas centrais]. Cambiade o 
que queirades e corrixide as moitas 
fa] tas que terá. Esténdome máis 
no tema do Congreso porque' 
p n que foi importante, aínda 
que h ub cou a que non me 

u. t r n: p r eX:emplo, que volvan 
s «hábito », obre todo na xente 

n va. O vídeo ó que fago referen-

Vigo 4-1-1997 

A. Irimia 

Secretaría e Administración. 

Estoy sub.scripta a Irimia desde 
los comienzos entonces eh Barcelo
na, me gusta colaborar dentro de rriis 
posibilidades económicas con los 
que trabajan por la cultura gallega. 

Llevo aquí unos años desde el 
primero hasta el presente,- lo que 
observo e un rechazo al propio idio
ma por parte de e. colares y jóvenes 
que i fueran nietos de Franco no lo 
harían mejor y esto en cualquier 
ciudad gallega. ~uchas veces tengo 
pen ado que u tede e tán perdien
do el tiempo y yo el dinero. Aquí los 

cié:l xa o terán en Vigo para estas 
datas, na parroquia [ ... ]. 

Esta seII_lana próxima participo _ 
nun Obr

1

adoiro sobre . «Relacións . -
entre relixión maia e fe cristiá». 
Supoño que atüparei material .para 
un artigo. É un tema candente, xa 
que co, espertar maia hai 
movementos fortes para separarse 
do cristián coma «colonizador» e 
quedar co maia puro .. Xa hai 
moitas parroquias que teñen pro
.blemas graves. E xa van . saíndO" 
máis temas sobre a materia. -

Que teñades_un Bo N adal e que 
a través do ano sigades traballando 
coa ilusión que ó f~cedes sempre 
por Galicia e por este mundo novo 
que todos desexamos .. Unha forte 
aperta do voso amigo, 

Manolo 

N ostalxia do gal ego 
que pueden estar satisfechos son 
aquellos que siempre han. querido a 
Galicia castellana, emigrante y atra
sada, sus enseñanzas son bien acep
tadas. Unos no lo quieren otros ha- ~ 

cen propagan~a con el gallego de la 
gheada _que los mismos que lo ha
blan dicen no sirve para nada a los 
nietos le ·hablan en castellano y su
fren porque tengan que estudiarlo. 

No sé que pretenden aquellos que 
dicen que se habla más el gallego 
que el catalán, allí durante la dicta
dura no se enseñaba peto el comer
cio lo hablaba y la Iglesia celebraba 
misas alternas catalán. castellano. 
Aquí a estas alturas estamos muy 
lejos de todo esto, ahora como antes 

,, 
Animo 

Vigo 23-12-~6 
Meus amigos de Irimia: 
Quero, en primeiro lugar, 

saudarvos e felicitarvos as Festas. 
Levo un ario subscritó a revista 

e agardo expectante cada numero. 
Veño' de facer o ingreso para o 

ano 97, adxuntándovos a copia 
para formalizar a subcrkión. 

Aínda non recibín o número 
495, non s~i se debido a Correos 
ou a que o roubarían da ca~xa do 
correo . Se vos for' posible, 
gustaríame que' mo enviásedes. 

Despídome ata a próxima; 
agradecéndovos a vosa publi
cación quincenal : e felicitando' a 
todos e todas ·as que a facedes. 
Que o Espíritu e9tea con nós to
dos, amén. 

Bieito Álvarez Fernández 
Vigo 

A~oración N octuma ·Española e idio
ma eristiano (castellano), como nos 
decían en mis tiempos en la escuela 
hablemos en cristiano, hablar galle
go era ser incult~ y una falta grave. 

No lo uso eh la escritura pero · sí 
lo hablo; en mi intención está el 
aprenderlo pero no hai facilidades . 
Asociaciones de vecinos que tienen 
varias actividades, entre ellas alfa
betiz~ción pero de gallego nada. 

Si los pueblos que desprecian su 
cultura no progresan, en Galicia hay 
atraso para rato. 

Que tengan un Feliz Año Nuevo. 

J. Lodeiro García 



O NOSO TABOLEIRO 

.. Festa do lome 
Sáb_ado, 1 de f ebreiro 

Habit~wlmente a xuntanza que se fai na parroquia 
de Galegos con ocasión. da festa da Cande lo ria adoita 
ser un anticipo do tema da Romaxe, que· este ano ·vai ser 
na Coruña. Parece necesario sacudir ese complexo de 

· Xonás, que se nutre de dous sentimentos: o medo de ir a 
Nínive, a gran cidade, e a condena de todo o que é ur
bano. Perv non se pode el}trar na cidade sen unha 
análise crítica, profética, das relacións entre o rural e o 
urbano~ entre os campesiños . e os urbanitas. E aí, a 

cidade, padece dunha gran ambivalencia -promotora da 
civilización pero tamén centralismo orgulloso-, que vai 
ser obxecto de análise tras dunha breve introducción 
sociolóxica (Dániel) e teolóxica (Pepe). Propicia oca
s_ión para decatarse da estructura do espacio galego e 
de pensqr na comarca coma intermediaria. Parécenos 
un tema urxente e apaixonante ó que están convidados 
a participar membros de diversa~ comunidades. 

Do rural ó urbano, ou . iso din 
_ Pagamos unhas poucas 

afirmacións non exentas _de po
lémica que deso se trata: 

. - Os. galegas somos colec
tivamente falando tillos dunha 
cultura rural. Hai grandes 
cidades gal~gas nas que á penas 
.a metade é unha paisaxe urbana 
e, se nos poñemos estrictos, nin 
iso. Por. historia persoa_l, por 
vencellos familiares, - pur 
relacións · - personais e 
profesionais, ... o rural contami- ~ 

na felizmente a ese 35% de 
galegas e galegas que habitan 
espacios urbanos. E.:. ¡Non Pasa 
Nada!. 

- Hoxe xa non cabe· confun
dir rural con agrario. O rural ten· 
máis que ver coa cultura . e as 
formas. de . ocupación _da terra_ 
que coa actividade económica .. 
A · familia, _a comunidade 
veciñal_, o simbolismo e _a 
reli~iósidade, ··::.· son decisivos: 
Cada vez hai meno.s familias 
labregas, p~ro seguimos sendo_ 
de aldea. 

- Chegar a esa conciencia é 
motivo de orgulJo. Os labregos 
construíron este p~s. Coa emi
gración americana f.ixeron unha 
revolución agraria. Coa emigra
ción europea modemizáron o 
agro e maila cidade. Sempre 
houbo unha diferencia entre ru-

ral e urbanó, pero máis que di
ferencia houbo · desigualdade ou 
asimetría: dominación económi- · 
ca ·e-- cultural. 

- A Cidade fo~ un soño de 
fartura, pero era un paraísn fal
so. As novas formas de pobreza 
son urbanas. A cidade acentúa a 
marxinación, faina aguda e des
camada. Curiosamente, para 
loita¡ contra a p9breza urbana 
estanse a einpregar métodos co- -
munÍtarios baseadós na cultura 
rural. · N ostalxia da aldea e rei- . -
vindicación da súa mellor 

· herda.Ilza, 

- A nosa forma de sermos 
. . 

rurais; pequena explotación 
campesiña; ·condiciona to.da a 
nosa cultilra, para o bo ·e para _o 
malo. Tamén ·cando somos de 
cidade. 

- .Serí embargo pola evolu
:-- Ción da~ coqsas, moitos de nó~, 
·con esas raíces, non vivimos no 
mesmo lugar onde nacemos, . ou 
se seguimos aí, _é o lugar o que 
cambiou radical~ente. ¿Como 
reconstruí-la nosa referencia 
comunitaria neste · país de 
aldeáns trastocados, no qúe os 
espacios e dis_tancias sori máis_ 

.pequenos, onde o rural e o ur
bano se tocan e confunden, onde 
a parroquia queda pequena e 

; afogante, ... ? 

Do urbano ó rural 
No principio foi a 

aldea. Pero no 
Neolítico ou idade de 
pedra estalou o que 
Gordon Childe. deno
mina a revolución ur
bana. Bastante sero
~a, a pesar de que leva 
no lombo uns · 7. 000 
anos. O motivo de 

· naceren as cidades foi 
a di visión do traballo: 
cando xa nc;m todos se 
preocupaban de todo 
para a mantenza, 
serrón que ·a xente se 
especializaba, naceu o 
comercio e con el, a 
cidade coma gran al-

~ macén e mercado. 

que o primeiro cons
tructor de cidades foi 
o fratricida Caín. Os 
profetas, ·de Amós a 
Xesús de Nazaré, 
foron moi críticos coas 
cidades; o caso do 
aldeán de N azaré é pe
culiarmente signifi
cativo. 

· Tamén a lgrexa 
naceu rural, pero axiña 
se urbanizou, con san 
Paulo, ata ·o punto de 
que log·o-ser da aldea 

·se hoxe falamos de . 
teoloxía da cidade é -
porque .ela · náceu ·da 
man dos _deuses e o rei 

'(pagus)-, foi equiva
lente a ser incrédulo: 
pagán.· E aí ternos un 
desafío perenne por
que a_ cidade medrou a 
conta dos excedentes 
dos labregos e 
mánterise inercé i 
unha dependencia dos· 
p-obres. e níailo templo -cos 

· sacerdotes coma fun
cionarios ilustrados-, 
realizaron unha con
cep.traciórí de p(?der 
político-relixioso . que 
debe ser obxecto de 
análise crítica. 

Certamente -que a 
Biblia remata soñando 
nunha nova cidade -a 
nova Xerusalén~, pero 
principia afirmando 

Nada ten que ver 
. isto, en concreto, coa 
Coruña, e sería funes
to andar á procura dun 
chibo expiatorio. Toda 
aglomeración urbana é 
ambigua: civilizadora 
e tamén desintegra-

- dor;;t da tradición. Na 
Biblia aparece moi cla
ro e será obxecto do 
noso diá~ogo. 
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FALANDO CON XEITO 
1 

Carme Lame/a Villaravid 

Ditos sobre a muller. As vellas· 
Os ditas vencellados ás vena·s 

ocup~n un lugar importante na nosa 
fraseoloxía, polo que merecen un 
pequeno repaso .. 

- . 
O ton suave e 'cariñoso que se· 

aprecia e ~iña rula ou · miña 
ruliña e que manifestan o agarimo 
e a tenrura que caracteriza tanto ás 
nenas coma ás mozas, ese ton, vaise 
arrefriando a medida que os anos 
avanzan, ata chegar a Ir das _mi
rras para as encollas, isto . é, ir 
facéndose demasiado vel.la, polos 
anos, polos achaques e palas 
engurras da cara, e así atopámonos 
cunha vella toda revelli'da -vella 
engurrada-. 

entra por medio, así, ó dicir: Coma 
. 1 

a gaivota: canto máis vella máis 
louca estase a· critica-los amores e 
dereito á felicidade da muller .vella. 
.Exemplo que ségue a liña d0· ante-

. rior é Máis vella ca· Zaragoza, ben 
coñecido por todos, e, sen~n, 

lembren: 

A unha vella moito vella 

máis vella que Zaragoza 
tratáronlle o casamento 

i a vella volvéuse moza. 

ou o equivalente Vella com(). o 
nieu cliapeo en 

Unha vella revisvella, 
Vella como o meu chapeu, 

tratáronlle o casa1J1ento, 
levantou as maus ·ó ceo. 

S ori as mesmas vellas as que 
de exan ralentiza-lo paso do tempo, 

te é o caso da muller ·-de oitenta E ·se es tes casos aínqa poden 
e dous anos- que di es~ou para .provoca-la risa a máis dtin, a bo · 
gastar unhas mangas novas. Con . - seguro que desaparecerá . esta d~ 
todo, boa parte da sociedade non .as calquera rostro cando escoite 
trata con respecto, aumentando as ¡Muller vella:.. nin pra un 
mofas cara a elas . cando o amor arrangallo! 
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Benvida pombiña 
mensaxeira ·que sendo - •/ 

eclesial, é galega e 
sinxela, único xeito de 
ser e9lesial aquí e agora. 
É a revista informativa 
da diócese efe · Lugo, 
nunha nova etapa, A 
Nosa Voz, que o bispo 
Frei Xosé presenta en 
portada, invitándonos a 
acollela con aganmo . e 
gratitude. Así o facemos. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. Falan os bispos de España 
d() asunto do perdón· 
que para eles consiste 
imnha boa confesión. 

2. A estes nosos· monseñores 
séntalles bastante mal 
que os señores curas dean 
unha absolución xeral. 

3. O mesmo cós nosos bispos 
eu, o Irimego, digo; 
o 'que pasa é que o fago · · 
por mo~ distinto· motivo. 

4. O que me parece falso 
e o que me sentá moi mal 
é que á confesión lle cham~n 
pois ¡o santo tribunal! 

S. Cando o pródigo retorna 
para a casa do seo Pai, 
non lle abre un expediente: 
ningún proceso lle fai. 

6. Este vén sendo o niotivo 
. destes desacougos meus: 
¿por que lle emenda-la plana 
ós propósitos de Deos? 

7. Non me pa,rece moi ben 
a xeral absolución, 
senón a comunitaria 
celebración do perdón. 

8. Outramente a confesión 
que antes era algo tráxica 
pode trc_>carse agora · 
en beizón bastante máxica. 

· 9. Das tebras das nosas faltas 
non virá ningunha luz 
só porque o crego no aire 

. deseñe unba santa cruz. 

10. A tristura do pecado 
lóxica é por el ser malo,. 
pero é superior o perdón 
¡e iso hai que celebralo! 

11. Non parece un gra~ banquete 
nin resulta unha gran festa 
que ó pecador se lle obrigue 
a humilla-la súa testa. 

12. O que parece excesivo 
e resulta cousa dura 
é que haxa que entregar 
á intimidade a un cura. 

13. A confesión pode ser 
algo extraordinario 
e curador, pero sempre 
ha ser acto voluntario. 

14. Non é isto unha parvada 
e xa vai sabendo a xente 
que a cousa resulta seria 
e non menos esixente. 




