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EDITORIAL 

Som una nació 
Resulta inevitable para Irimia facerse eco do actual debate 

na Igrexa e na sociedade catalana sobre o emprego normal e 
xeral do catalán: acábase de reabrir en <lúas frontes, nuns termos 
imposibles de imaxinar nesta Igrexa nosa que ben pouco 
merecidamente dicimos galega. 

Dunha banda está Cataluña mergullada na discusión sobre 
a nova lei do catalán. Un importante sector de opinión pensa 
que a forma de clarifica-lo tema é establece-lo criterio territo
rial. Atendendo ó principio de que toda lingua para desenvol
verse plenamente precisa dun territorio, por pequeno que for, no 
que sexa primeira lingua e única oficial, queren que o catalán 
sexa a lingua oficial de Cataluña. Nada ten que ver iso co 
artellamento político <leste Estado pluri-nacional. Trátase dun 
principio de ordenamento lingüístico e cultural, inspirado -na 
igualdade de dereitos: a cada comunidade lingüística un territo
rio de seu. Unha solución xa adoptada en Bélxica ou Suí?:a. Pois 
ben, entre os asinantes do manifesto dos 350, apoiando esa pos
tura, hai catro bispos: Deig (Solsona), Camprodon (Girona), 
Torrella (demisionario de Tarragona) e Carrera (Barcelona). 

Con ese transfondo, o domingb 20 de abril, as follas 
parroquiais das dióceses de Tarragona, Girona, Vic e Solsona, 
publicaron un editorial que creou polémica. Coincidindo co San 
Jordi, invítase a recibir coma irmáns ós castelán fa/antes, 
facilitándolle-la integración no noso país, · pero esixíndolles ó 
mesmo tempo que respecten a nosa identidade coma pobo e 
aprendan a nosa lingua como nosoutros habemos de aprende
la súa. Este parágrafo, equilibrado e correcto, foi o do escánda-· 
lo, farisaico xaora, d~ poderes e medios de comunicacións espa
ñol-falantes. Por suposto, dándolle publicidade só a partir da 
terceira frase. 

Desde logo a chata qu~ se lle pode poñer non é a da 
literalidade, senón unicamente a oportunidade e o lugar. Fiando 
fino habería que evitar, en país de inm.igrantes, que tal mensaxe 
nunha folla parroquial sexa interpretada coma un traslado do 
tema ó ámbito da.moral individual. Non se trata de atormentar 
ós chegados de fóra cunha porción de culpabilidade directamente 
proporcional á súa torpeza para os idiomas. Non. O lugar do 
debate é o ámbito político, a decisión de que en cada territorio 
funcione como oficial a súa lingua autóctona. Dese avance de
cisivo derivaría que, sen especial esforzo, a segunda xeración · 
de inmigrantes asumise plenamente a cultura do país de acollida. 

De calquera maneira chama a atención o eco que na 
sociedade catalana atopan as posturas de Igrexa catalana. Os 
apoios de ERC, PI e CiU enfróntanse á condena do PP que di 
que tales posturas arredan á Igrexa dos seus fregueses, ou do 
PSOE que fala de ¡fractura social!. ¡ Sorpendente, a Igrexa di 
cousas que interesan! 

Na véspera do 17 de maio, cómpre lembrar que aquí non 
hai inmigrantes pobres que falen castelán, ó contrario. O 87% 
da poboación sabe falar galego con fluidez (CIS xaneiro 97). 
Pero non despegamos dun 5% de misas en galego. Disque por
que a xente galega que vai á misa non quere. Abofé que, en 
cue tión lingüísticas, resulta impactante o escrúpulo democrá
tico da no a clerecía. Confiemos en que modernicen e estendan 
e e misteriosos istemas de consulta a outras áreas. 
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O TRASNO 
Daniel López Muñoz 

¿Non debías ti tamén compadecerte? 

Ho{(e toca Fujimori, 
porque o asunto ese do ex
terminio planificado do 
c·ontrario e os aplausos 
intemacionais e eclesiásti
cos, deume moito arrepío. 
Por varias cousas. 

A primeirá porque case 
nada se dixo dos estragos 

- que o neoliberalismo do 
implacable ex-xaponés, que 
dera aí atrás un autogolpe de 
Estado disolvendo o parla
mento, creou no Perú. Da 
miseria dos barrios e aldeas, 
da fame masiva, dos nenos 
da rúa, dos cárceres ... Os 
guerrilleiros non ti veron 
moito apoio nas axencias de 
prensa. Foron os malos de 
principio a fin. 

A segunda porque as es
casas voces críticas contra 
o estilo rambomori foron 
dunha timidez exasperante·,. 
o cal fixo que me invadise 
a deprimente impresión de 
que as películas americanas 
·de serie B, de gobemo-ami-
. go-bo-axudado-por-coman-
do-CIA contra panda
nefastofedorenta-terrorista, 
veñen durante anos e anos 
traballando con evidente 
éxito o inconsciente do per
sonal. 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA 

E a terceira porque a 
única voz eclesiástica que 
me cadrou escoitar rta vaga 
de información que veu 
despois, foi a do xesuíta 
Dueñas, que estivera os 
tres primeiros días dentro, 
felicitándose polo final fe
liz, e polo exterminio de 14 
guerrilleiros xa que así se 
evitaba todo o mal futuro 
que farían despois. 

Por iso ó ver aquel clé
rigo, con toda a historia da 
Igrexa detrás, conquista e 
inquisición incluídas, acor
doume a parábola aquela, 
tan pouco coñe-cida, d~ 
servidor que non perdoaba 
(Mtl 8). Lédea. E~ por iso 
este escritiño se chama 
como se chama. 

(Levo catro trdsnos 
facendo o camiño inverso 
ó da prédica habitual, de~ 
mostrando cómo _a vida, a 
realidade, nos pode remi
tir ó evanxeo. É unha vi
sión secular do asunto. 
Marta e María, O camelo 
e maila agulla. O anterior 
titulábase Ovellas e ca
bras, pero na imprenta 
capáronlle o título e maila 
1 Oª liña. Despois falan da 
privada.) 
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BOA NOVA 

Pais e pedagogos 
Marcelo (pai): Avelina, ¿sabes 
que?, ando preocupado; hai tempo 
que non vexo nada ben ó Tucho. 

Avelina (nai): Eu tampouco non o 
vexo ben, pero coidei que sería polo 
asunto ese do equipo de ciclismo no 
que non deu entrado. Non lle dei 
máis importancia. 

Marcelo: Penso que non é por iso; 
o outro día estiven talando un pouco 
con el e comprobei que anda algo 
desnortado: ora che fala de que non 
lle gusta o que está estudiando, ora 
che di que total, anque aprobe, non 
dará atopado traballo; por veces fala · 
de que se sente só, que a vida non 
lle ten gracia ningunha; por veces 
tamén víao coma soñando con fan
tasías sen fundamento. Non sei, 
deume algo de medo. 

Avelina: A ti tamén che pon medo 
calquera cousa, Marcelo. O rapaz o 
que ten é o que teñen tódolos rapa
ces do. seu tempo, vaia, penso eu; e 
non se hai que asustar, o que cómpre 
é sabelas escoitar, pasa-lo tempo con 
eles, e irlles servindo de contraste 
co noso realismo, coa nosa 
serenidade, coa nosa actitude de es
peranza e de sentido das cousas a 
todo ese rebumbio de matinacións 
que leva na cabeza; nada máis. ¿Ti 
escoitáchelo? 

Marcelo: Muller, xaora que o 
escoitei, non sei sequera como mo 
preguntas. Sabes ben que para min 
a educación dos fillos é a cousa máis 
sagrada do mundo, e de calquera 
cousa me privo antes de non lles dar 
ós fillos o que considero que lles 
debo· dar en cada momento. 

Avelina: Pois, moi ben; daquela ti 
mesmo e-lo que tamén debes de ter 
paciencia e sentido da realidade, 

para saber confiar e agardar a que 
no Tucho cada cousa vaia apare
cendo ó seu tempo. 

Marcelo: Non xa, niso ando, pero 
ás veces próeme a alma e eu mesmo 
me atafego querendo que as cousas 
sexan xa agora como eu as quero. 

Avelhia: ¿Sabes unha cousa que 
veño pensando xa hai ben tempo? 
Nisto da educación dos tillos moito 
temo§ que aprender de Deus. Coa 
axuda da ci~ncia irnos aprendendo 
a educar mellor ós fillos; e o que a 
ciencia nos vai ensinando ·sobre 
como ser pais, cadra moitísimo có 
que Xesús nos ensinou sobre como 
Deus é pai. 

Marcelo: Será que Deus é un moi 
bo pai, un moi bo pedagogo. Pero 
non me veñas agora dicindo que con 
rezar xa ahonda para educar ben ós 
tillos. 

Avelina: Marcelo, tes gana de lerias, 
¿ou? 

Manolo Regal Ledo 

Carné de Iden
tidade 
Ascensión do Señor 
Me 16, 15-20 -- 11 de maio 

O crente faise forte en Deus para 
combate-los malos espíritos da 
mentira -a ecoloxía do 'espírito, da 
que falaba o padre Ellacuría-; é 
capaz de construí-lo novo real
mente; non teme as ameazas dos 
inimigos da fraternidade; e sente 
unha paixón irrefreable por 
calquera home ou muller que se 
atope envolto en debilidade. Es
te s poden se-los sinais de 
identidade do seguidor de Xesús, 
morto, resucitado e ascendido para 
cabo do Pai. 

* * * 

Nas nosas mans 
Domingo de Pentecoste 
Xn 20, 19-23 -- 18 de maio 

Calquera momento, non só o da 
celebración, é o momento en que 
Xesús se pon no medio de nós, ob
séquianos coa súa paz ilimitada, 
fáino-la invitación a unha tarefa · 
semellante á súa, e dáno-lo seu 
Espírito para que todo o de Xesús 
sexa realmente posible nos nosos 
tempos tamén. Ata o máis 
tipicamente divino, como é 
perdoa-los pecados, pónsenos nas 
mans; a nos a persoa, familia e 
sociedade dependen de nós; Deus 
está aí, ~ carón, velando e susten
tando a nosa loita. 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

CÁRITAS cumpre cincuenta anos e está a 
realizar un fermoso labor en toda Gali~ia; por 
exemplo en Vigo, onde canta con trescentos 
cincuenta voluntarios comprometidos nas 
súas seccións de atención primaria, atendendo 
acento sesenta familias inmigrantes, asisti?Jdo 

'f!" 

FRANCIA pensa que 
rexeita-la política de 
Estados Unidos contra 
Cuba dá votos, e por 
isa en plena campaña 
electoral firma coa illa 
un acordo comercial 
para investir e crear 
traballo alí. De~pois do 
portazo que. lles deu 
España, os nasos veci
ños botan unha m~ a 

a máis de mil xitanos e tamén á poboación portuguesa das 
chabolas de Vigo e de Tomeiros de Porriño, a gardería de 
Lavadores, etc. Mil cincocentas _familias de· Vigo viven dos 
alimentos que reciben a través de Cáritas, que ten a súa sede 
central en García Barbón e delegacións en trinta e oito das 
súas parroquias. Esta organización serve tamén de 
asesoramento en . tódolos eidos ós sectores marxinados, así 
como de formadores socioculturais de adultos. 

unha economía desfeita polo acoso internacional, e xa son 
dezanove os Estados que firmaron este acordo en catro anos. 

O «HOSPITAL JUAN CANA
LEJO» da Coruña, é un dos centros 
pioneiros na investigación e nas novas 
tecnoloxías aplicadas á medicina en 
Eura'pa, pero hoxe queremos falar 
dunha dimensión solidaria dos seus 
profesionais que é menos coñecida: 
catorce médicos e enf ermeiras están 
a traballar no Perú onde instalaron 
os seus servicios sanitarios para 
operar a centos de nenas con males 

VALENTÍN PAZ-ANDRADE é lembrado 
no décimo· cabodano da súa marte, un 
dezanove de maio, en Vigo. Compañeiro 
de Castelao e. de tódolos que loit~ban por 
Galicia, poeta, economista ... , nós queremos 
face-la súa memoria introducíndonos na llia 
de San Simón para remoer aquel poema de 
Valentín: «llia do amor, illa da marte», que 

conxénitos que non teñen recursos nin forma de remedia
-las enfermidades. A esta primeira expedición seguirán 
outras co mesmo obxectivo solidario. 

el' adicou ó mecenas Álvaro Gil Varela cando sufría cadea 
naque! cárcere, que montaron alí na Guerra Civil hai agora 
sesenta anos, e que ten como fondo emotivo a cantiga de 
amor do poeta Mendiño do século XIlI inspirada nese recanto 
da Ría de Vigo: «Sedíame eu na enilida de San Simón/ e 
cercáronmi as augas que grandes son». 

< -E -w -

Pentecoste: Festa do Vento 
· A condición homosexual 

Será en Vilagarcía de Aroúsa, no Colexio das Relixfosas Filipenses: o sábado (JS~o 
posterior a ·Pentecoste, día 24. A partir das 1 O da mañá, acollida, e o traballo .-& ,¡., 

principiará ás 1 O e media. \ r¡..o<Jr''/r' 
~ ¿En que consiste a condición homosexual? ¿Podemos seguir 

vivindo, nun tema desta extensión, que afecta a tantas mulle- .,¡<~ 

res lesbianas e homes gais, de opinións populares ou de ti: 

desconcertos? .,:_ "13 

A condición homoerótica ¿é algo de n_acemento ou ~~~ 
consiste nunha dimensión adquirida na primeira infancia? '?-t. 
¿ Que di a antropoloxía? ¿Enfermidade ou condición? 

0 

~º '. ~ <i~~ 
e hi . d h ºd. d 1-"'" PRAzA ? ¿ .... orno se expr~sa a sto~a ª. ~am a e con ~ l)'V &i'boA . 

relac10n a este fenomeno? ¿D1 a Biblia todo o , ..... · ~ ,.,._.:,.;- .,,, 
que lle fan dicir? ¿Pódese seguir dicindo que / vi5íA · ·.-
é unha desviación sexual -por non dicir per- AU&RC '' 

versión-, e cal ha se-lo pensamento e com
portamento ~os cristiáns? g>Nrikt& 

¿Resulta honesto cos homosexuais e co Evanxeo seguir 
vivindo de tópicos? Unha auténtica responsabilidade. 

Plano para chegar ó Colexio de Vista Alegre, 
Relixiosas Filipenses, Vilagarcía de Arousa. 
Podese aparcar no Xardín do Colexio. 



\ .. _ ": O PAPA VISITA O LÍBANO, 
i' \\ :~ f"' --flf, ·:.:~ outra das súas vi axes pendentes 
~·'' \~ - ,. Jf~"".. . ·· ó corazón dun pobo que estoura 

A , :$:-~?i~'f ;c~· -;i c?a violencia desde o setenta .e "-==t.' r,_~-L _;~fu- ClilCO, cando COmeza a guerra Cl-
vil entre cristiáns e musulmáns. 

·,r\ !\ ~ -._·_. , 1 
\' 1- \11_/ . ~ ~ _ ~ Este Estado xa xurdiu tocado pola 

división no corent~ e tres, porque 
1--~As-gu-trra-.o-r¡¡a1-1fn-,,,,,-.,-n'co-1 ---1 no pacto daq uel nac emen to 

plrdfJJias #lmpra os pobras. 

repartiron os cargos segundo as 
confesións relixiosas: cristián maronita, musulinán sunní ou 
chií ... No oitenta e dous o exército de Israel queimou Beirut e 
un ano despois desembocan nunha nova guerra civil, na que 
as loitas entre chiís, cristiáns, drusos das montañas do país e 
sunnís, seguen a arruina-lo país. Pero unha das lousas máis 
grandes que pende sobre o país é a ocupación por Israel. 

A s.n. 
TIRÁN de 
bateis de 
Moaña ba
teu tódolos 
récords ·nos 
Carnpionatos 
de España, 
con tres 

-------------------bandeiras 
de honor, unha delas para as mulleres que aparecen na 
fotografía competindo polo primeiro posto en Castro 
Urdiales. Os/as remeiras galegas acadaron catorce das 
dezaoito medallas en liza. Xunto con esas tres, ternos que 
salienta-los os outros tres títulos que levaron: Amegrove, 
Robaleira de A Guarda e Regatas de Perillo. 

r::i::===:==:==:==:=::=::=:a «SOBRE O DESEMPREGO 

Unidade Didáctica nº 14 

·Sobre o desemprego 
e a pobreza: 

a nova marxinación 

Seminario Ca/ego 
de Educación para a Pa -::. 

Moisés Lozano Paz 
Coordinador da lnidade 

Santiago. fetireiro de 1997 

E A POBREZA: A NOVA 
MARXINA.CIÓN» é unha 
unidade didáctica que acaba de 
chegar ás nosas mans. Dirixida 
polo noso compañeiro Moisés 
Lozano Paz, é unha ferramenta 
moi completa para traballar con 
ela... Estas son algunhas das 
s4as partes: contidos concep
tuais (desigualdades económi

a::::=============bl cas, colectivos sociais marxi
nados, traballo e desemprego, a pobreza, problemas 
individuais, familiares e sociais ... ); existen alternativas, es
tudio de casos, xogos de resolucións e conflictos, dinámica 
sobre os dereitos humanos, etc. Para solicitalas: Rúa· dos 
Basquiños, 33-1 ºB. Tfno. 56195.6. Santiago. 

AS PRIMEIRAS COMU
ÑÓNS son un dos momentos 
de máis actividade das nosas 
parroquias nestes meses, e 
ternos que denunciar todo o 
márketing que as rodea nesta 
sociedade de consumismo, 
onde algúns nenos séntense 
máis introduci~os na compra
venda de agasallos que nas · 
nosas comunidades parro
quiais; por iso añoramos 
aquelas celebracións máis fa
miliares e-comunitarias como a que plasmou neste óleo da 
«Primeira Comuñón» o xove Pablo Picasso, un ano despois 
de partir da Coruña, cando só tiña quince anos. 

O DICTADOR PE
RUANO volvéu a 
demostra-lo pouco 
respecto que ten pola 
vida humana, no seu 
afán por destruí-la 
oposición. O asalto á 
Embaixada nipona 
foi unha mostra 
máis, pois xa son i-.i=-----------~---_, 
máis de trinta mil os mortos, cinco mil os desaparecidos e 
nove mil os presos políticos entre os críti9.9~ ó seu réxime. 
Dos vintedous millóns de peruanos, o setenta e cinco por 
cento vive na miseria e na falta de traballo, e un quince no 
analfabetismo máis _grande. Na fotografía, a tumba dundos 
líderes do ;MRTA, Roli Rojas, morto no asalto. 

OS ARQUITECTOS MANUEL 
GALLEGO E CÉSAR PORTELA 
son agasallados nestes días co Pedrón 
de Ouro na Casa de Rosalía en Pa
drón. Manuel Gallego interviu en 
obras coma a rehabilitación de parte . 
do Edificio Administrativo de San 
Caetano ou a realización do Museo 
de Ai-te Sacra da Colexiata da Coru
ña. César Portela, que presentamos co 
soporte deste retrato feito por..Xosé --------
Freixanes para unha serie cíe «El Correo Gallego», estivo 
sempre moi ligadQ a actividades sociais e culturais coma a 
publicación da revista «Vagalume», que fixo as ledicias de 
tanta xente no remate da dictadura. Entre as súas últimas 
obras, salienta-la rehabilitación do Cuartel de San Femando 
de Pontevedra para Facultade de Belas Artes. 
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POLÍTICA 

¿Que · fa cernos co 
Zaire? 

Hai un par de meses aludiamos nesta 
páxµia á fonda crise pola que pasaban dous 
Estados a punto de desaparecer como tales 
entidades: Zaire e Albania. Pero xa daquela . Por Tintxu 
tiñámo-la impresión de que as desgracias non eran comparables, 
cousa que se fixo máis patente á vista da reacción 'internacional: 
os europeos, logo de marear un pouco a perdiz, tomaron a inicia- . 
tiva de darlles ós albaneses -despois de todo europeos, aínda que 
de segunda-, a oportu~dade de reconstruf-lo seu país e de recrear 
un Estado, unha administración capaz de prestarlles uns servicios 
mínimos ós seus cidadáns. 

Pero o caso do Zaire é moito máis complexo. Ese gran espacio 
xeográfico que ocupa o centro de África é punto de encontro entre 
diversos conflictos que sobardan os límites dos países veciños, 
que comparten co Zaire diversos . compoñentes étnicos ou tribais. 
Os máis de trinta anos de independencia non Hes chegaron para 
consolidarse como Estados, integrando as diversas etnias e tribos 
e articuland_o territorios moi dispersos e inconnexos. 

O Zaire foi nos anos 60 e 70 escenario de fortes tensións inter
nas e de conatos de secesión. Os xendarmes do mundo occidental, 
fundamentalmente os Estados Unidos, atoparon no sarxento 
Mobutu un eficaz servidor, segundo aquela profunqa teoría que 
defi!lía este tipo de xente dicindo: ese talé un gran cabrón, pero_ é 
o noso gran cabrón. 

Agora o conflicto étnico de Ruanda e Burundi ( c6 apoio non 
disimulado de u ganda) trasladou as súas mortíferas consecuen
cias ó Zaire. Estados Unidos aproveitou a forte reacción dos tutsis 
e aliados para poñer couto á presencia francófona nesa rexión da 
África. Central. Non Hes importou que centos de milleiros de 
exiliados -fundamentalment~ hutus-, andasen perdidos nas selvas 
ou en campos de refuxiados, cóllidos entre as tropas rebeldes e do 

~ goberno . 
....... ._.._,,_~_,, ____ ~....,.'·;....,.;;. Ninguén fixo caso da miseria destes desgraciados nin das 

----
--------- ---

reclamacións feitas no seu nóme por numerosas organizacións hu
manitarias. Agora decátanse nos Estados Unidos de que Mobutu, 
o dictador corrupto, pero ben de. dereitas, non Hes serve, e que o 
seu novo peón, Kabila, está a punto de se volver impresentable: 
trata ós desprazados, mulleres e nenos na súa maioría, coma res
tos do exército hutu inimigo, responsable das matanzas do 94. 

Por iso agora os Estados Unidos teñen que facer algo_ polos 
milleiros de refuxiados e exiliados errantes nas selvas do Zaire 
desde hai meses, eses meses dos que non quixeron saber nada hai 
medio ano. Pero aínda que se resolva este gravísimo problema 
humanitario, que causou miles de víctimas nos últimos meses, ante 
a pasividade internacional, quedará pendente un grave desafío: 
construír un verdadeiro Estado no Zaire, un país cheo _de riquezas 
naturais onde os seus habitantes non tiveron a oportunidade de 
chegar a seren cidadáns, a viviren en paz e prosperidade. 



HORIZONTE 

Nicaragua cría corvos 

Do que aquí imos Jalar, calquera 
irimego terá mellor noticia na expresiva 
entrevista que a parella Aldegunde-· 
Quiñones lle fixo a un irimego que está 
deixando o pelello nunha illa nicara
guana: XoséAntónlglesias (lrimia, nº 501). 

Volve So.moza 
.. 

Quen venceu o 20 de outubro pasa-
do nas eleccións para presidente de Ni
caragua foi Amoldo Alemán, . un vello 
partidario do réxime dictatorial e asasino 
de Anastasio Somoza, que fora vencido 
pola revolución sandinista, na que tantos 
cristiáns participaron. 

O opoñente sandinista Daniel Orte
ga, que fora presidente hai anos, declarou 
que as eleccións había que ~validalas. 
¿Enrabexado pola súa derrota? 

O teólogo Giulio Girardi, que vive 
en Nicaragua, foi testemufj.a do que el 
conta: «enormes foron as fraudes 
electorais e vergoñento e irresponsable». 
o éomportamento dos observadores 
intemacionais, que se limitaron á análise 
da arde pública e ademais «expresaron 
xa o día despois declaracións positivas 
verbo da validez do proceso electoral». 
Pero as anomalías eran patentes: «os te
legramas cos que os presidentes das va
rias seccións comunicaban os resultados 
non coincidían cos informes verbais, e · 
moitas papeletas desaparecerom>. 

Outras testemuñas e mesmo observa ... 
dores inteniacionais emiten denuncias . 
parellas (cf. Adista, nº 7). 

Victoria pírrica 

A do cardeal Miguel Obando 
envorcou o seu entusiasmo en favor do 
triunfo do ex-somocista. Rafael Aragón, 
sacerdote dominico de Managua, advirte 

· que o apoio da xerarquía de Nicaragua a 
Amoldo Alemán vaille custar caro. 

En efecto: «A Igrexa abriu vellas 
feridas e resentimentos que comezaban 
a cicatrizar». Po la súa actitude 
antisandinista, o cardeal Obando perdeu 
«a súa autoridade moral para exerce-lo 

papel de mediador que as distintas forzas 
políticas lle atri~tlíron nos momentos de 
crise. Pet:deu o seu liderado coma pastor 
no mesmo pobo católico. Malla o feito 
de que o medo a represalias clericais 
manteña nun resignado silencio moitos. 
axentes pastorais, o malestar e o descon
tento entre os fieis católicos é moi gran
de» (Adista, nº 21) . 

¡Presentes! 
A Igrexa nicaraguana carece dm;i cris

tianismo evanxélico forte na liña da libe
ración, do que se deu en chamar un cris
tianismo de mediación. O padre Rafael 
Aragón denuncia «a clara alianza da 

escasos méritos e contra moitas opinións 
en contra, tres días antes das eleccións 
contou a parábola dunha víbora case que 
morta que foi curada por un misericor
dioso labrego pero que, a penas reanima
da, matou é~ veleno ó seu salvador. Toda 
Nicaragua entendeu que a lingua viperina 
do eminentísimo monseñor apuntaba ó 
candidato sandinista, Daniel Ortega. 

O padre Aragón comenta: «A 
satanización implica a deslexitimación 
absoluta da persoa e de todo o que ela 
representa cunha linguaxe mítico 
relixiosa moi ben aceptada nunha 
sociedade coma a nosa». Unha actitude 
que «impide facer unha análise obxectiva 
da realidade» e que leva a ver na victoria 

xerarquía católica con 
toda unha corrente de r--c-=-::-~¡;:¡q'll.-mrr---c~---;~..-,.,..~'""."""";'~;-:---:--"'iiJI~ 

restauración conserva-
. dora no ámbito políti

co e relixioso». 

O obxectivo pare
ce claro: renunciando 
a ese cristianismo de 
mediación, que se una 
ó~ grupos que 
.traballan pola libera
ción do pobo, a 
xerarquía nicaraguana 
aposta por un cristia
nismo chamado de 
presencia, no que a Igrexa teña e manteña 
vellos privilexios: «A Igrexa -di o padre 
Aragón-, gozará do espacio necesario 
para impoñe-la súa visión do mundo, a 
súa filosofía, os seus valores éticos e 
morais>», rexeitando «todo o que .signifi
caron o movemento da teoloxía e as liñas 

· pastorais do Concilio Vaticano Il». Ca
rente duiiha sólida formación teolóxica e 
«politicamente fanático», o clero 
nicaraguano corre o risco de transforma
la «acción pastoral nunha cruzada 
relixiosa, que leve a xustificar 
comportamentos autoritarios, conserva
dores e de corte somocista». · 

A víbora e os corvos 
O cardeal Obando, home de confian

za de Roma, que o elevou á ·púrpura con 

do candidato da dereita o triunfo «do ben 
contra o mal, da barca de Pedro contra os 
seus inimigos». E o padre dominico 
conclúe: «Unha oposición racional, se
tena, digna, nestes anos de gobemo dos 
neoliberais deberá afrontar tamén a 
deslexitimación da Igrexa, comprometi
da con este gobemo». 

«Cría corvos e hanche saca-los 
ollos», di ó refrán. De momento , a 
xerarquía nicaraguana demostrou pade
cer dunha acusada miopía mesturada de 
presbicia, que é a doenza dos presbíte
ros, dos velliños. Se non estaqmos perante 
unha xerarquía birolla, que mira co ollo 
desencaixado cara eses Estados Unidos 
que protexen ó herdeiro dun dictador que 
eles axudaron a derrocar cando lles petou. 

Mario Cambeiro 
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DÍA DAS LETRAS GALEGAS Anxel Fol~ 

O bo e xeneroso 

As palabras anteriores proban a 
humildade <leste home, que nunca 
pensou en que a persüa fose a 
homenaxeada, senón os libros, a cul
tura galega, e que se alegraba de que 
«ninguén diría fai medio sigro, que 
f alasen en galego tantos licenciados, 
doutores e xomalistas», cousa nada 
rada dada a sonoridade da nosa 
lingua: 

«De sempre me atrougo a eufo
nía do galego. Pra decatarse non hai 
máis que falare. Poño por e.aso a eu
fonía do topónimo Líncora. Hai 
topónimos galegos que soan moi 
ben, coma Coristanco, Estribela, 
Abegondo. Pero hai verbas, palabras, 
falas que soan e resoan con engado. 
Poño por caso os nomes das frores 
chamadas 'digitales': estrópeles, 
trópeles, cróqueles. O mesmo que o 
verbo 'estralampar'. Dise cando a 
treboada se hlonxa, o trono resoa aló 
lonxe. Veleiquí unha palabra ou 
verba ben eufónica. 

«Todo isto quer decir que o 
gal~go é abondoso en verbos ou pa
labras· con engado, o que se di. E a 
verba galega 'engado' soa millor que 
a corresponden te castelá 'encanto». 
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Máxico reveladc 

«En tal data coma hoxe é a nosa obriga adicarlle a 
nosa parlicada ós libros galegos». Son palabras do 
homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas, instituído 
pola Real Acadamia Galega para o 17 de maio no 
.centefl:ario da aparición dos Cantares Gallegos de Rosalía 
de Castro, a partir dunha idea do escritor Francisco 
Fernández del Riego. 

Irnos, xa que logo, coñece-lo 
engado deste home, e o da súa obra. 
N aceu na cidade de Lugo no ano 
1903, vila na que morrería ós 83 
anos. Estudia Dereito e Filosofía e 
Letras, pero ten que abandonar por 
dificultades económicas. 

Xornalista 

O seu primeiro artigo publícao ós 
24 anos, ·en 1927, no xomal lugués 
La Provincia, con ocasión do terceiro 
centenario da morte de Góngora, 
afianzándose no xomalismo coma 
correspondente de El Pueblo Galle
go. 

Durante a República des_envolve 
activid~des políticas, presentándose 
ó Concello de Lugo polo Partido Re
publicano Radical S9cialista. Máis 
tarde será secretario provincial do 
Partido Galeguista (1935), no que 
militaban Castelao, Otero Pedrayo, 
Riscó e outros homes do grupo Nós. 

A guerra civil interrompe non só 
a actividade política, senón tamén a 
literaria de Fole. Desaparece a revista 
cultural Yunque, que creara en 1932, 
e as revisas Resol e Guión -continua
dora da republicanaAhora-, .nas que 
colaboraba. 

N esta época perde o orixinal da 
primeira novela sú~: Auga lizgaira. 

Dende 1936 a 1939 vive en Lugo, 
dando· clases particulmes, pero ó re
mata-la guerra pasa tempadas no 
Incio e en Quiroga, que han inspirar 
parte dos seus contos. 

En 1943 colabora no xomal El 
Progreso, co pseudónimo de 
Neumandro; tamén en La Hoja del 
Lunes, ámbolos dous de Lugo. Logo 
incrementará a súa actividade 
xornalística: en 1948, no xornal 
compostelán La Noche; no Faro de 
Vigo e mais en case que ~ódalas 
publicacións editadas. en Galicia .. 

N oméano numerario. da Real 
Academia Galega en 1962, onde in
gresa co discurso: «Castelao e a tra
dición galeguista». En 1978 recibe 
o premio Pedrón de Ouro. 

Sen esquecer esta dimensión . 
xomalística, hai que salientar que 
Ánxel Fo le é, sobre todo ... 

Un narrador 

En 1952 escribe A lus do candil. 
Conios a carón do lume. 

Con estas pequenas historias no 



e Sánchez 
>r da realidade 

~

> 

só inicia a producción contística de _ 
Fole, senón a narrativa, interrompida 
en 1936 por culpa da guerra civil, e 
que só comezará cunha novela de 
Carballo Calero: A xen.te Da 

Barre ira, publicada en 1 ~50. 

O de Fole é un libro de contos 
relatados por catro fidalgos, illados 
pola neve nunha torre. Recean a 
m~ntaña luguesa do Courel, cunha 
dobre dimensión xeográfica e 
antropolóxica. 

No ano 1955 publica Terra bra

va, retratando a bisbarra do ~cio a 
través dun cartapacio cheo de contos 
que atopa o protagonista da novela. 

A vida da poboación-e comarca 
de Quiroga achégasenos na peza de · 
teatro folclórico O pauto do demo, 
publicada en 1958. 

Por todo isto, a súa obra constitúe 
unha pequena enciclopedia 
etnográfica na que retrata os 
costumes da Qalicia campesiña. 

Denuncia social 

A súa obra está comprometida 
coa realidade, sobre a que os p~opios 
personaxes opinan. Por exemplo, na 
«Solaina» de Terra brava, en «Ü 
grande parladoiro», os contertulios 
repasan a realidade cultural? espiri
tual e material de Galicia, denuncian
do o atraso e maila pobreza das pa
rroquias galegas máis afastadas e 
criticando lacras coma o caciqúismo. 

A vida urbana luguesa será o es
pacio de Con.tos da n.éboa, editado 
en 1973, eHistorias que n.in.guén. ere, 
en 1981, sen deixar de retratar unha -

a xente conviye con experiencias 
parapsicolóxicas, coma premo
nicións, crenzas· supersticiosas_ en 
meigas e lendas mítícas, tal coma as 

· da Compaña. 

.Técnica 

Para Fole «un conto é bo cando 
lido parece contado»; polo tanto, pro
cura unha-narración lineal e drrecta, 
recreando a tradición oral popular 
con fórn;mlas introductorias típicas: 
«Sendo neno eu ... »; «Ü que vos vou 
contar pasou en Lugo ... », unido a 
unha técnica espiral, é dicir, un conto 
trae outro lembrando as xuntanzas na 
lareira, os «Con tos arredor do lume». · 

Axúdase cunha reproducción 
da fala popular case que magnetofó
nica, con dialectalismos de Quiroga 

Gali.cia .máxica e misteriosa, na que e mailo Incio, vulgarismos e mesmo 

reflectindo a diglosia, coma cando 
dous irmáns galego falantes se escri
ben en castelán, froito de aprenderen 
a escribir neste idioma e non en 
galego. 

Most;ra do seu pensamento son as 
palabras dun personaxe de Terra bra
va: «Ü galego aínda non ten concien
cia de unidade da súa terra. Está a 
tela, pero aínda non a ten. Esta 
unidade xa está nas falas que falan e 
nas cantigas que cantan; remanez da 
mesma terra que nos dá o manturio. 

· Non ahonda con que sintamos en 
galego; debemos pensar tamén en 
galego. Outramente seguiremos a ser 
coma un carro sen rodas». 

Quiñon.es-Aldegun.de 
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG, 92) 

Alianza rima con danza (2 Sam 6) 

Xerusalén, conquistada ós iebuseos, 
convértese na cidade de David, pero 
hai un obxecto que pode converter esta 
vila en centro relixioso tanto para o 
norte -Israel-, coma para o sur: Xudá. 
Esa arca de madeira que contén den
tro as táboas da Leí~ ademais· era a 
memoria do santuario do deserto. Para 
o seu traslado organízase unha inmen
sa procesión na que participan tódalas 
tribos. David era moi cuco. 

1David reuniu outra vez o máis escolleito f Srae 
de Israel, trinta mil homes, e con toda esa 
xente foi a Baalá de Xudá, para traer de alí uªUnenw,. 
a arca d~ Deos, o que leva o nome de Señor 1~ .. -·~~ e;¡ 

i...-~~__;;=-~~~~~.;;._;;;....;;;~ 

dos exércitos, que senta na are~ enriba dos 
querubíns. 2Puxeron non carro novo a arca de Deos e sacárona da casa de 
Abinadab, que estaba no outeiro [ ... ] 3David e todo Israel ían diantedo Señor, 
facendo festa con tódalas súas forzas, ó son de arpas e de cítolas, de pandeiros, 
de sistros e de címbalos. ( 1) 

David, invadido polo temor de Deus, non quere leva-la arca para o seu 
pazo, pero axiña ten un trasacordo. 

1 ... 1 12Contáronlle a David: -»0 Señor está bendicindo a Obededom e a todo o 
seo por mor da arca· de Deos». Entón fixo l)avid subir en festa a arca do · 
Señor da casa de Obededom á cidade de David. 13Cada seis p~sos que daban · 
os portadores da arca do S~ñor, sacrificaban un boi e un ·becerro. 14David 
danzaba con tódalas forzas· diante do Señor, cinguido co efod de liño. 15 Así foi 
como David e todo Israel levaron a arca do Señor, entre aclamacións e soar de 
trompetas. (2) 

Todo remata nunha especie de eucaristía: 

r ... J 18En acabando cos sacrificios, David bendiciu ó pobo no nome do Señor dos 
exércitos. 19Despois repartiulle a toda·a xente, a cada home e muller da xente 
de Israel, unha bica de pan, unha tallada de carne e unha torta de pasas. Á fin 
marcharon todos,. cadaquén para a súa e.asa. 

Sempre hai quen lle bote auga á festa, sempre hai qu_en coida que a liturxia 
ten que ser moi seria, e o templo, lugar sagrado no que non se Jala: 

c ... J 
20Cando volvía David para bendicir tamén a súa familia, saíulle ó encontro 

Micol, filia de Xaúl, e díxolle: -»¡Como se cubriu de gloria hoxe o rei de Israel, 
espíndose á vista das criadas e dos seos serventes, como se espiría un 
calquera!». 21David resp_ondeulle a Micol: -»Brinquei diante do Señor, que me 
preferiu ó ten pai e a toda a túa familia e que me elixiu coma xefe do pobo do 
Señor. Farei festa diante do Señor, 22aínda que me rebaixe máis e che pareza 
desprezable; honraranme esas e.riadas das que falas». 23Micol, filia de Xaúl, 
non tivo máis tillos en toda a súa vida. (3) 

Esta romaxe que organizou o reí David inicia algo novo na vida de Israel. 
Deberíamos tomar nota de non perde-lo sentido da festa na liturxia. ( 4) 

RlttlA -10 

Xosé Chao R~go 

(1) A arca ·era o soporte da 
divindade, significada nese espacio 
aberto da tapa, escoltada por dous 
querubíns. Da sacralidade deste 
obxecto d_á conta o feito de que ten 
que se construír un carro virxe, do 
trinque, para transportala. Pero, na 
mentalidade arcaica, todo o sagra
do é perigoso, tabú; por iso, cando 
Uzá lle botou maná arca par sostela, 
por espantárense os bois, lavé ferio 
de morte a este ousado israelita. 
Difícil nos é concibir esa 
ambivalencia do sagrado, pero é 
común nas civilizacións antigas e 
aínda no francés a palabra «sacré» 
ten dobre significado: sagrado e 
maldito. 

(2) David cingue o efod, faixa do sa
cerdote, pois el pode sacrificar víc
timas pola súa condición rexia . . Pa
rece que o boi sempre foi o animal 
sacridicial por excelencia, debido á 
súa cornamenta, que evocaba o 
vizor sexual da natureza, e facía re
ferencia ós cornos da lúa, deos mas
culino non principio. En Exipto da
ban culto ó deos solar Apis, co dis
co de sol na testa entre os c9rnos, e 
o becerro de ouro do deserto; así 
como o que había no santuario do 
norte, en Betel, tralo cisma, era, 
coma a arca, o asento visible da 
divindade invisible. Parece que por 
todo iso o boi era o animal de troco, 
cunha función económica e 
sacrificial privilexiada. Tamén o 
deos Baal dos cananeos era repre
sentado por un touro. 

(3) Dese xeito, queda eliminada a es
tirpe de Xaúl. 

( 4) Arredor do ano mil, Israel prin
cipia a terceira etapa da súa histo
ria: don grupo de hebreos no deser
to que lle fuxiran á escravitude do 
faraón~ pasouse a unha federación 
de tribos baixo o mando de Xosué e 
outros xuíces e líderes. Agora 
consolídase o pobo de Israel en for-

. ma de monarquía, fracasada a do 
rei do norte, Xaúl . . 



CINE 

Para ver 
Todo está oscuro 
(Ana Diez, 1996) 

·Para recordar 
Tese ·- Tesis 

(Alejandro Almenábar, 1995) 

Poucas_ veces un productor se com
promete éegamente nun proxecto, e 
moito menos se ese proxecto é a opera 
prima dun mozo de 23 anos. Pero neste 
caso non se cumpriu a lóxica e José Luis 
Cuerda antepuxo a súa intuición á polí
tica de mercado, para converter en celu
loide o guión de Alejandro Almenábar: 
I_'esis. Os resultados non puideron ser 
mellares: revelación da temporada pa
sada, éxito de crítica e taquilla e triunfa
dora absoluta nos últimos premios Goya. 

O argumento é moi sinxelo: Ángela, 
Na década dos 80 nacía en España unha alumna de Ciencias da Informa-

unha nova e esperanzadora xeración de ción, está realizando a súa tese de 
directores na que cabe destacar, por doutoramento sobre a violencia; no 
primeira vez~ unha importante presen- ·. transcurso das súas investigacións 
cia feminina. Aínda que por unha banda descobre que na súa propia facultade se 
isto non é máis ca un reflexo do aconte-
cer social° da democracia acabada de 
estrear, tamén é certo que se converte 
nullha nova perspectiva de análise da 
realidade. Neste contexto a figura de Ana 
Díez ·é unha das máis interesantes. 

Se na súa primeira lo1!gametraxe 
Ander eta Yul analizaba un dos proble
mas máis candentes da sociedade espa
ñola -o terrorismo de ETA-, agora, nove 
anos despois,_ Todo está oscuro continúa 
na liña dun cine comprometido. 

Rodada nunhas condicións que su
peran o propio argumento do filme, Todo 
está oscuro preséntano-la historia de 
Marta, unha executiva española, que 
viaxa a Bogotá para recupera-lo corpo 
do seu irmán. o que nun principio pare
cía un simple trámite convértese nun 
percorrido, dende o ollar dunha europea, 
pola crúa realidade colombiana. 

Ana Díez proponnos un exercicio ci
nematográfico intelixente, arriscado e 
crítico, pero sobre todo cheo de pregun
tas que agardan que sexamos nós os que 
lles busquémo-las respostas. 

realizan snuff-movies (gravacións con 
violencia real). A película convértese así 
nun auténtico thriller cheo de 
per~ecucións e trampas ó espectador. 

Pero Tesis ofrécenos tamén a 
oportunidade de recupera-la mirada de 
Ana Torrent, aquela nena de Cría cor
vos e O espírito da colmea, que reflectía 
nos seus olios os medos da sociedade 
española dos 70. 

Para tódolos que non pµideron ver 
na pantalla grande o debut cinematográ
fico de Almenábar, agora Sogepaq 
ofértao en vídeo venda directa ó prezo 
de 1.995 ptas. 

. . 

Rubén Rivas 

Para traballar 
O rei pescador The fisher king 

(Terry Gilliam, 1991) 

Coa lenda medieval da busca do San
to Grial como referente para o argumen
to, O rei pescador é, en p~abras do pro
pio director, o vello membro dos Monty 
Pithon Terry Gillian, unha reflexión so
bre a sociedade materialista dos anos 80. 

Richard La Gravense, que se 
estreaba aquí como guionista, sitúa a 
acción no New York dos nosos días e fai 

-gravita-la historia sobre dous personaxes: 
Parry e J ack Lucas.A «loucura>> de Parry, 
motivada pola morte da súa muller nun 
tiroteo, e o pecado de Jack, causante in
directo <leste suceso, conflúen casual
mente nunha rúa neoiorquina. Pero non 
e só o encontro de <lúas persoas senón 
tamén de dous mundos: o da propia in
vención, como forma de illamento do 
pasado, e o do materialismo e a arrogan
cia de quen nunca se atreveu a mira-la 
realidade que o rodeaba. Pero as diferen
cias non impiden que entre · eles xurda 
unha profunda amizade e que, xuntos, se 
propoñan dous obxectivos: seducir a 
Lydia -unha despistada oficinista da que 
e~tá namorado Parry- e conquistar o San
to Grial. 

Parry e J ack Lucas convértense <leste 
xeito nunha especie de don Quijote e 
Sancho e fan de O rei pescador un conto, 
unha fábula pero sobre todo unha histo
ria de redención polo amor. 

Descritores: Amizade. Deshuma
nización da cidade. Materialismo. Rexei
tamento social. Redención. Soidade. 

Para non perder: a 1 ª Mostra de Cine que se realizará en Santiago de Compostela do 7 ó 16 de maio. 
Proxeccións de curtametraxes e longametraxes de novas realizadores, coloquios e unha homenaxe a 
Paco Rabal son os principais atractivos. 
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O NOSO TABOLEIRO 

O sábado, 24 de maio, irnos cele
brar en Vilagarcía de Arousa a terceira 
edición da Festa do Vento, relacionada . 
con Pentecoste e tendo en conta os te
mas que na lgrexa non teñen aínda un 
estatuto moi definido ou que aínda re
sultan tabú. Na páxina 4 incluímos ho
rario e indicacións para participar na 
festa. 

Para que sirva de preparación, tra
ducimos un documento da revista 
AD/STA sobre un tema moi particular, 
que é a homosexualidade no clero. 
Facémolo sen interese de 
espectacularidade, unicamente por dar 
noticia dun problema que corresponde 
á sensibilidade de certos pobos, coma 
o austríaco, que foi en tempos recentes 
batido por noticias sobre o asunto no 
que estaba implicado algunha alta 
xerarquía eclesiástica. Trátase dunha 
entrevista a un teólogo alemán, 
Hanspeter Heinz, que lle fai para unha 
revista mensual católica austríaca, pu
blicada en xaneiro deste ano. Unha en
trevista discutible e mói discutida, pero 
discusión que se vén facendo xa habi
tual en diversas comunidades cristiás 
de Europa e de Estados Unidos. 

Por suposto, na Festa do Vento 
habemos abordar este delicado tema 
dun xeito máis amplo e xenérico, 
ref eríndomonos á condición horno-,, 
sexual na historia e na sociedade, a tra-
dición bíblica e cristiá sobre da cues
tión e maila situación actual na teoría 
e praxe dentro do cristianismo. 
F arémolo a partir da presentación dun 
resumo dun libro científico sobre o 
tema: John Boswel: «Cristianismo, to
lerancia social y homosexualidad». 

Unha derradeira observación: se 
alguén se sorprender de que tratemos 
este delicado tema, teña en canta dúas 
cousas: a) hai moitos cristiáns descon
certados sobre a cuestión, pero, sobre 
todo b) hai moita xente, máis da que 
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Festa do vento· 
A condición homosexual 

algúns pensan, que, víc_timas de 
prexuízas ou xuízas rápidos, viven un 
grande sufrimento. 

Un tema tabú 
-Profesor Heinz, vostede dixo que 

«a tradición cristián non ten unha 
relación normal coa sexualidade». 
¿Cales son os motivos? 

-O desexo sexual nos documentos 
da Igrexa, pero tamén no ambiente 
cristián, vén asociado unilateralmente a 
algo negativo. Penso nos sentimentos 
coma os de angustia, seducción, culpa, 
impureza, e tal actitude negativa leva 
consigo a aversión e mesmo a indigna
ción con relación ós homosexuais na 
Igrexa e tamén na sociedade laica. 

-Quere dicir que o tema da 
homosexualidade é considerado na 
lgrexa católica de xeito traumático. 
¿Por que tanto medo? 

-A verdade é que a sexuali~ade é 
unha forza primordial nos seres huma
nos, coma un mar ondulante, que non é 
posible dominar, nirr poñer diques. Se 
tal forza sexual se desenvolve plena
mente en cada ·individuo ou na · 
comunidade ~clesial, non se sabe onde 
nos pode levar. Isto mete medo, tanto 
ós individuos coma á sociedade e á 
Igrexa. 

O segredo dos inte~nados 
-Vostede escribiu dicindo que o 

número dos homosexuais nos semina
rios e no clero é significativamente 
alto. ¿Coma canto? 

-Teño falado con moitos responsa
bles da formación dos sacerdotes e 
soliciteilles unha valoración. As cifras 
coñecidas que dende hai ben anos a 
enquisa reformula son do catro ó cinco 
por cento para a xente ( aproximadamen-

te o dous por cento entre as mulleres). 
. Sobre a pregunta sobre cal poida se-lo 

número nos seminarios, nas comunida
des relixiosa.s e no clero, recibín esta 
resposta: alomenos o 20 por 100. 

Dende logo non estou seguro de se 
esta cifra, unha vez difundida, está es
trictamente confirmada, ou se está de 
feito verificada me~iante a experiencia 
e a investigación. Pero hai que conside
rala verosímil, porque as congregacións 
relixiosas ou a condición sacerdotal ins
tintiva e involuntariamente atraen 
homosexuais: nesta condición, de feito, 
o non estar casado non é defecto, senón 
·virtude. Polo mesmo resulta natural que 
os homosexuais entren ne~tes grupos 
mellor ca noutros. 

-¿Por que é precisamente agora o 
momento de afrontar este tema? 
¿Que foi o que o levou a publica-lo 
seu traballo? 

-Este tema vén sendo discutido 
sempre con maior insistencia nos cír
culos dos responsables da formación de 

Trala acusación de prácticas homosexuais, éste 
benefictino, padre Groer, cardea/ arcebispo de 
Viena (Austria) tuvo que deixa-/a arquidiócese. 
A lgrexa austríaca está moi afectada por este e 
outros casos. 



sacerdotes e de mestres de novicios. 
Teño a impresión, sen embargo, de que · 
non ahonda con Así nada se clarexará. 
Este tema debe ser discutido sen tabú e 
publicamente. Se non afrontámo-la 
cue_stión de -xeito claramente decidido, 
estando só a velas vir, non estaremos 
preparados para unha discusión que an
tes· ou despois irremediablemente ha 
chegar. 

O problema pastoral 
-Unha pregunta impertinente: se 

tódolos sacerdotes homosexuais 
saísen á luz pública ¿sería un perigo 
para a pastoral? · 

-Coido que non. 

-Poida que os sacerdotes 
homosexuais sexa en definitiva os 
mellores pastores. 

-Abofé, ás veces. Os homosexuais 
teñen uns dotes particulares dos que 
carecen outros absolutamente. 

-¿Verbigracia? 

· -Cualidades máis vizosas desenvo
lvidas nos homosexuais son claramen
te estas: a capacidade de evitar ou de 
suaviza-la polarización porque eles 
teñen dentro súa fortes compoñentes 
femininas.Así, poño por caso, a aptitude 
para prof esións relacionadas coa saúde, 
tamén as artísticas e mailas sociais. Pero 
non sabería eu dicir se tales capacida
des derivan da orientación sexual ou da 
propia historia persoal. 

Actitude da xerarquía 
-¿Como reaccionan habituabnen- . 

te os bispos cando os seos cregos se 
declaran homosexuais? 

. -Son moi diversos os casos. Os 
bispos comprensivos, e hai bastantes, 
·reaccionan arreo de xeito que procuran 
os modos de que os interesados poidan 
ir adiante coa súa situación, de maneira 
que ·a.integren na súa actividade pasto
ral. Pero ás máis das veces trátase de 
conversas moi persoais, confidencias, 

~s m?nifesta~ións, por teren carácter reivindicativo, poden da-la aparencia dunha agresividade que 
as persoas timoratas /les pode parecer provocativa. 

nas que se poñen de acordo parª non· 
falar abertamente desta situación. 

-¿ Teñen os homosexuais na Igrexa 
de hoxe un espacio no que poidan res
pirar e vivir con dignidade e con 
liberdade responsable? 

-Dificilmente, e polo seguinte ·mo
tivo. Para eles é difícil, cando teñen pro-:
blemas, falar deles abertamente na 

· Igrexa, e is_to empúrraos a uns ámbitos 
dunha subcultura ou dunha «discreción» 
nos que só poden f alar en voz baixa das 
súas situacións persoais. Por iso non · 
poden dicir, coa fronte ergueita: eu 
atópome nesta situación e con ela quero 
facer camiño en liberdade: 

Madureza sexual · 
-¿Propiciaría vostede por parte 

dos bispos a valentía de patrocinaren 
unha nova postura para os cregos 
homosexuais? 

-Sobre esta cuestión deberíase 
pode falar ·publicamente tamén na · 
lgrexa, inesmo nun seminario ou nas 
reunións de cregos. Se afirmámo-la idea · 
de que a orientación sexual se determi
na na primeira infancia, é dlcir, cara ó 
quinto ano de idade, aínda que soamente 

se manifeste máis tarde, daquela hai que 
supera-la atribución de culpa ós ·intere
sados ou ós seus proxenitores. Só esta 
clarificación trae consigo liberdade. 

-No pasado, a lgrexa católica 
¿impediu, púxolle diques ou acaso 
procurou unha madureza sexual? 

-A lgrexa élle un ámbito que deixa 
pechada a porta a tal madureza. Por 
outra parte -e falo dos países de lingua 
alemana-, non· é cultivada. Que é tanto 
coma dicir que as preguntas sobre como 
vivo a miña sexualidade, o" meus ser 
esposo ou esposa, a miña relación cos 
sexos, non son tematizadas nin na 
primeira fonrtacidn nin posteriormen
te. Fícase xeralmente nun nivel de dis
cusión abstracta, sen chegar a unha con
frontación persoal. 

Eu afirmo que este é un presuposto 
absolutamente esencial para que, nunha .. 
cuestión tan dífícil, íntima e persoal, se 
progrese tamén no comportamento con
creto cando un caso~ -chamémolo, por 
una vez, caso-, se presenta no propio 
ambiente. 

Entrevista de Jürgen Hoeren ó teó
logo alemán Hanspeter Heinz 

(AD/STA, nº 30, 19 abril 1997). 
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CARTAS 

O anónimo lugués 
Noticias de Prensa: «El PNV, pese a su condición confesional, se slineó con comunistas Y.socialistas ... »Tras el 163-l61 final, los poulares 

prorrumpieron en aplausos ... (ABC 19/3-/97). 

«El tema de la adopción de dinos por parte de las parejas homosexuales sólo tiene antecedentes en algunas tribus aborígenes australianoas. :.la 
propuesta pordría·considerarse anticonstitucional ... El asunto de la legalización de parejas de hecho tiene el trasfondo de pretender engafiar a la 
Seguridad Social y a Haicenda ... (Jorge Trías, El País,19/3/97). 

«Con el anterior gobierno estábamos en permanente turbación y zozobra ... ,la legalización de parejas homosexuales, las amenzas de que se 

plantara coasas .así... » (José Sánchez, Scretario da Conferencia Episcopal, El País 16/3/977). 

¡Menudo bombardeo! Un cansa de escoitar tantas trapalladas, e ó mesmo tempo desespera ó darse conta de que volvemos case que a 
estar no principio do camiño. 

É divertido ve-la soltura coa qeu de repente a xente se arracou a opinar e falár sobre o tema. ¡Que se pretende-la regulación ds parells de 
feito é unha envexa do matrimonio! ¡Que se o tema da adopción está encamiñado a cubrir un vacío afectivo nas nosas vidas! ¡Que se os nenos 
que irnos adoptar han ser acosados continuamente e nivel sexual! (E digo eu, nese caso non deberiamos ter problemas para adoptar nenas) . E 
bla, bla, bla. 

Con algún deses argumentos categóricos, unha parella heterosexual non podería adoptar nenos/as porque, dá igual quen, os pais pódense 
ver atraídos polos fillos do outro sexo ... mandra truco, qué cousa máis complexa que nos acba de saír por aquí. 

E outra cousa, os fillos homesexuais, procedentes de parellas hetereosexuais ¿aparecen por xereación espontánea?; porque iso pode 
indicar que as parellas heterosexuais tamén teñen fallos de estructura porquelles saíu un «rariño» polo medio. ¿Haberá que reg~lar tódolos 
matriminios e ós seus fillos? 

¿É que cos rapaces/zas gais e lesbianas que teñen que vivir a súa vida nunha parella heterosexual, sufrindo col).tinuamente un bloqueo 
afectivo-sentimental porque ven na relación dos seus pais algo contrario ó que senten eles? ¿Algunha mente preclara pasou a pensar nisto ... ? 

Vai chega-lo momento de dicir «ATa aquí», e de malo pasar a menos malo. Dándolle votas a moitas caras tamén se chega ó final. 

Agora fálase do «outing», que ata certo punto é unha medida agrsiva e pouco xusta, pero eu comprendo que hai xente que está perdendo 
anos da úa vida, que está sufrinto ou que están moi anoxados, e que van recorrer ó dito: «no amor e na guerra todo vale». 

Moito ánimo coa Festa do Vento, a verdade é que ás veces facedees cousas tremendas, teremos que ir entre todos dando pulos e mallando 
na cabeza , aínda que todo o barullo que se crea no contorno fai qeu no se escoiten moito as vosas ideas e reflexións. 

P:D. Agora hai que estar atentos á Lei de Familia da Xunta. E a esta proposición da comisión do PP, que nos vénenriba cunha regulación 
de «unións afectivas» (¡ ¡Mamaciña! !). · 

Felicidades polos 500 e pico Quique, o anónimo lugués, Lugo 1/497 

Nunca más 
El pasado 31 de marzo nuestro entrañable amigo Evelio Luis 

Capote Rodríguez perdía su batalla contra la leucemia en el Hos
pital General de Lugo. Atrás quedaba un largo calvario de dolor y 
sufrimiento que se había iniciado el mes de mayo del año ante
rior, cuando fue ingresado y que en los últimos tiempos se había · 
visto dramaticamente aumentado debido a la quimioterapia y al 
avance de la enfermedad. 

Los médicos (hacia los que queremo~ manifestar nuestro más 
sincero agradecimiento por el trato tan humano y cariñoso que en 
todo momento le brindaron) vieron en un transplante de médula 
por parte de su hermano la clave para su posible salvación. 

Su hermano Roberto vive en Cuba y comenzó un largo perío
do de solicitudes y esperas con el fin de alcanzar su ansiada llega
da. Gracias a la intervención de la Cruz Roja y de la Xunta de 
Galicia el viaje pudo realizarse al fin pero ya era demasiado tarde. 
Roberto llegó a España a finales de marzo y no pudo hacer otra 
cosa que ver fallecer de forma impotente a su hermano unos días 
de pués. 

Esperamos que nuestra carta sirva para que este lamentable 
hecho no suceda nunca más y que la muerte de Evelio nos haya 
enseñado que las leyes deben de estar pensadas para el bienester 
de todos y cada uno de los ciudadanos de un pueblo. Si no cum
plen tal objetivo esta leyes son injustas. 

Femando Luaces García (Ferrol) 
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¡Non cales! ¡¡Exerce os teus dereitos!! 
-Davide e Goliat 

Pouco máis ou menos esa é a situación do colitribuínte 

ante a todopoderosa Facenda. 

Ternos que face-la declaración da renda e iso é bo porque 

é a única maneira de que o País, a pesar de tódalas lerias, 

funcione. 

Pero tamén é certo que pode supoñer un abuso de poder 

se se nos obriga a face-lo que non queremos. 

Este é o caso de moitos de nós, que se nos abrigan a manter 

todo o tinglado da guerra, cando a nosa conciencia nos pide 

que esos cartos de morte se transformen en cartos prá xustiza 

e prá vida. 

Si non fas Obxección Fiscal expresa, alómenos, a túa 

protesta ante este atropelo que se comete contra a nosa 

conciencia e, polo tanto, contra a nosa liberdade. 

¡ ¡Incorpora a carta que se adxunta á túa declaración da 

renda!! 



Vigésimo aniversario de lrimia 
Varios grupos de «Irimegos» pertenecientes a las comunidades coruñesas de Home Novo, Palavea, Labañou, vanguardia 

obreira y muchos simpatizantes, se reunieron el pasado sábado 25 de abril en el Pedregal de Irimia, para conmemorar el vigésimo 
aniversario de Irimia. 

Después de un «Xantar» de hermandad y camaradería, visitamos el Castro de Viladonga, donde se celebró un acto que 
resultó de gran brillantez.- Alfonso Mascuñana recordó que en el Pedregal de Irimia hace veinte años se reunió allí por primera 
vez Irimia. · 

Participó de una forma muy activa Celia Castro, que con sus amplios conocimientos en historia y arte, nos deleitó durante el 
trayecto. 

Todos los «Irimegos» quedamos muy satisfechos por la buena organización haciendo votos para que la próxima «Romaxe», 
que se celebrará en La Coruña en el mes de Septiembre, en el Parque de Santa Margarita, resulte un rotundo éxito. 

Do xenro ós sogros 
Queridos amigos da Revista Irimia: 

· Escnbovos para vos infomiar que debido a que me vou 
trasladar a vivir a Inglaterra os próximos dous anos, íame dar 
de baixa na suscrición a revista Irimia. Nembargantes, os meus 
sogros queren seguir coa suscrición, polo que para este ano 
1997 xa non fixen eu o pago, e fixérono eles, os nomes abaixo 
indicados. Así é que a partir do. próximo número que vos sexa 
posible, deixade de envia-la revista o meu enderezo na rúa 
Pizarro de Vigo, e enviala ós seus nomes ó seguinte enderezo: 

Moitas gracias por todo o voso esforzo en seguir adiante. 
Pode que incluso dende Inglaterra vos escribamos para pedirvos 
que nos envied~s a revista o noso enderezo alá. 

Eduardo. Vigo. 

José Sánchez Domínguez. 

Interesante traballo 
A Coruña, 22-Abril-97 

Estimados amigos de Irimia: 

Envíovos o impreso de ingreso da cota correspondente a 
este ano. 

Como vedes subinme a cota ata 3.500 ptas. xa que o 
traballo que estades a realizar é, abofé, moi interesante, e 
polo de agora, é o meu único xeito de vos acudar. 

Animovos a seguir con esta tarefa tan bonita. 

Unha forte aperta. 

Eduardo C. A Coruña. 

Con todo, paga a pena 
Vigo, 15-IV-97 

Estimados compañeiros e compañeiras: 

Aproveito a ocasión de mandarvos o recibo do pago da suscripción, para escribir as reflexións que non puiden mandar para 
a publicación do nº. 500. 

Levo case 11 anos suscrita á revista. Teño case tódolos números (pois un irmán regaloume os anteriores ó borrarse el). 

Por que sigo suscrita e,con cota de apoio?. Realmente coinci.do coas opinións que poñen alg~nhas persoas que vos escriben 
para darse de baixa: Certa visión nalgúns casos do mundo e~lesial, un tanto maniquea (os outros=malos contra nós=os bos ), 
algúns artigos en que parece que se antepón a ideoloxía (ás veces como doutra época) a opción pola persoa, etc. 

Pero a diferencia desas persoas, penso que para unha canle de expresión que hai, debe ser coidado e apoiado, que se quere
mos que unha experiencia evolucione e se supere ten que ser dende dentro, e que ademais a familia de Irimia é ben amplia e 
tolerante, e sempre que alguén quixo expresar unha opinión xamais censurastes nada. 

Xa non te.ño tempo para enrollarme máis; 

Unha aperta e que todo o que fagamos sexa para cons.truír o Reino de Deus neste recanto do mundo 

Alicia Regueiro 
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FALANDO CON XEITO Carme Lame/a Villaravid 

Ditos sobre a muller 
. A prostitución 

Coas prostitutas, ás que tantos 
ditos dedica a nosa fraseoloxía, 
pechamos esta sección sobre as 
mulleres. 

Atribúenselles ditos que van 
desde ser unha muller da vida ou 
unha muller de boa vida, pasan
do por ser unha muller da rúa ou 
unha muller do barrio ata chegar 
a ser muller de mundo e facerse 
do oficio. 

Por unha banda, poden ser das 
que botan pan ó c~ldo, amigas de 
facer favores, mulleres caritati
vas ou mulleres de vida alegre, e 
poden andar no tren. da risa e co
merciar coa súa bonitura; pola 
outra, tan só andan coa solta a 
rastro, ou son mulleres de mala 

Co_a caída de Major, termina de caer 
a era Tatcher confirmase o devalo da 
revolución conservadora: a xente 
cansou de ver medra-los indicadores 
macroeconómicos ó mesmo tempo 
que minguaba o seu benestar, os seus 
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sona ou de mala ·vida, e incluso 
mulleres feas, mulleres malas ou 
mulleres perdidas. Delas dise que 
son un pendón, que son mi pin
go, que son un pendello ou que son 
un varredoiro, incluso se chega a 
comparalas cás animais: así 
atopamos ser coma as pitas, ser 
unha galiña de todos e, mesmo, 
ser un pelexo da ovella 
referíndose, neste último caso, a 
unha prostituta d~ baixa categoría. 

Todas elas comercian co seo 
corpo, de aí que se coñeza a pros
titución como o oficio m~s antigo, 
pódendo realiza-lo seu labor nunha 
casa de mulleres, no barrio das 
nenas; no barrio chino ou nos ba
rrios baixos. 

servicios sociais e sa
nitarios, a estabili
dade dos seus empre
gos. E sobre todo os 
votantes británicos 
-especialmente esco
.ceses e galeses, os 
máis castigados pola 
crise-, cansaron de 
tanto ver facerse 
máis ricos ós ricos e 
máis pobres ós po
bres. 

Toni Blair vén con ai
res de reformista mo

derado, influído por un cristianismo 
social de mocidade. Non se agarda 
del un cambio radical en case nada, 
pero é o sinal de que a febre conser
vadora ten límites. Por fortuna para 
os máis febles. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. ¡Aleluia, aleluia! 
dende Galicia e España . 
polo que pasa estes días 
nas illas da Gran Bretaña . 

2. Un responso ledicioso 
por asistirmos ó enterro 
do que supuxo a chamada 
Era da Dama de Ferro. 

3. Margara Thatcher e Rt~agan 
parella ianqui-británica 
déronlle noxento pulo 
á economía satánica. 

4. Á economía dos ricos 
chamóuselle thatcherismo 
mais évos un vello monstro: 
o neo-liberalismo. 

5. No mesmo Reino Unido 
da Thatcher soamente fica 
uns pobres que son máis pobres 
a favor da xente rica. 

6. Certo é que moita xente 
aplaude, segundo leo 
ós conservadores; iso 
non cadra co Evarixeo. 

7. E agora vén Tony Blair, 
do partido laborista: 
ó conservador JolÍn Major 
acadou borrar da lista .. 

8. De noraboa tamén 
están Escocia e Gales 
da centralista Inglaterra 
máis ca bens sachaban males. 

9. O reto de Ton y Blair 
é suceder á dereita 
dende o partido da esquerda 
refacendo a desfeita. 

10. En canto á entrada en Europa 
pouco cambiará ou nada 
porque as llias son moi súas 
e alí a xente está illada. 

11. ¿Que pasará con España? 
¿Darannos xa Xibraltar? 
Iso é dos xibraltareños 
pra se autodeterminar. 

12. Pero o irimego ponse 
de vergoña rubicundo 
cando ve que don Azoar 
lle dá a volta ó mundo. 

13. Ternos un pallaso que é 
home de palla e que cadra 
can de palleiro dos ianquis 
Que a Fidel e a Cuba ladra. 




