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EDITORIAL 

O galeón encallado 
Ós de Irimia tócanos xogar un papel, e ternos que cumprir 

coa chamada. Así, moitas veces, facemos de luces que se acenden 
intermitentemente cando certas cousas non funcionan, avisando 
da avaría. Por iso hai quen nos asoéia coas angosturas, perigos e 
malestares. Pero nós non somos a angostura, nin o perigo, nin 
sequera o malestar, senón o piloto de emerxencia. Ou, se queredes, 
a radio que alerta de que a barca de Pedro está encallada, con 
varias vías de auga, perdido o rumbo e cunha tripulación 
medoñenta e incapaz de ler correctamente os sistemas de nave
gación. 

Se Deus non o remedia, que quizais si, a fin do milenio que 
vai culmina-la Igrexa é un triste po~azo a tódalas esperanzas de 
apertura ó mundo, de alento á emancipación humana e aproxi
mación á causa dos pobres abertas a mediados <leste último sécu
lo. É un escandaloso corte de mangas, dispensando todo o que 
queirades dispensar, ó reinado de Deus pol9 que Cristo, en quen 
eremos con paixón agradecida, morreu de morte matada. 

Paso a paso, o integrismo católico, o Opus Dei, o modelo 
polaco visceralmente dereitista, as personalidades autoritarias, 
foron impoñendo lei e modelo interno, varrendo da nomenclatu
ra episcopal a bispos abertos á sociedade secular, cregos que apos
taron polos pobres, comunidades e proxectos sospeitosamente. 
autónomos da tutela clerical. O listado de casos, detalles e sím
bolo é amolante: dá-la comuñon a un Pinochet en activo, cam
peón mundial da tortura e da violación, mentres se reprendía a 

me t Cardenal; privar de cátedra, pan e liberdade a teólogos 
coma Boff, Castillo, Balasuriya; castigar ó bispo Gaillot a uclia 
diocese inexistente; ignorar a Mons. Romero e poñerlle de conti
nuador a un bispo militare do Opus; e amáis recente silandeira 
complicidade na masacre de Fujimori, o maior bastión do 
neoliberalismo, fábrica de miseria e desigualdade económica e 
social. 

Se esta casa, nos a tamén abofé, que é a Igrexa de hoxe, 
clericalizada coma nunca, ou coma sempre, tivese unha clara e 
sa vocación misioneria, que é tanto como estar disposta a levar 
adiante a súa misión de diálogo e oferta a un mundo definitiva
mente libre para dicir non, estaiia preocupada polos sen-teito que 
está deixando día tras día. En Irimia comprobamos arreo como 
medra o número de cristiáns que xa non son quen de ir á súa 
parroquia, porque chega un momento en que a diferencia na for
ma de vivir e experimenta-la fe é tal que mesmo parece outra 
relixión. O relatorio de disensión é igualmente voluminoso: a 
lectura da tradición e dogmas, absolutamente incribles para un 
home ou inuller dos nosos días; o clasismo clerical; a idea 
morbosamente negativa do se:X.o predicada por J.m célibe á forza; 
o furto sistemático que se fai á xente da interpretación moderna e 
científica das Escrituras; a falla de boa noticia que .é substituída 
por unha continua mensaxe de desconfianza e condenación da 
sociedade; a inxu tificable renuncia ó emprego do galego na 
liturxia... A barca está encallada, e xa non vale disimular. Hai 
que organiza-la disensión, igual que o integrismo se organizou 
para gobernar. E mái vale g~ela a flote ca galeón a pique 

Todo i to cómpre lembralo con ocasión da festa de San Pe
dro e San Paulo, o 29 de xuño. O Cantar do Irimego incide nesta 
cue tión. 
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O TRASNO 
Daniel López Muñoz 

O señor Aniceto 
Soubemos por Tereixa, 

desde América, que morrera 
Aniceto, o seu veciño, o 
enrugadiño e pícaro.Aniceto. · 

Seguro . que non tivo 
moitas esquelas, nin moitas 
homenaxes. Vellos cóma el 
merecerían un día de loito · 
nacional galego, ou mellor, 
de festa de agradecemento. 
Aínda con todo, os bos ami-

. gos de Romariz, ben seguro 
qm~ lle fixeron as honras e 
despedidas que merecía. Se 
cadra hai moitos coma el 
que non teñen tanta sorte. 

Levou con el tódolos 
seus contos, a lembranza 
sempre emocionada ata. as 
bágoas cando falaba do seu 
compadre -coidamos qúe da 
parte de Goiriz-, pa guerra 
de África; aquela tremenda 
dureza cando, sitiados, tiñan · 
que bebe-los seus propios 
ouriños; os arrepiantes rela- · 
tos dos señoritos falanxistas, 
dos camisas azuis, facendo 
da serra da Corda unha terra 
sen lei . nin piedade; algún 
que outro conto do lobo, no 
que este s.empre facía de 
malo e de víctima final, como 
nas mellores pezas clásicas. 
Levou con el as súas mañas 
de canteiro reconvertido, as 
súas lenibranzas de toda unha 
cultura gremial, de toda unha 
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forma de vida de aquí para 
aló, enfeitando o país 
enteiro de casiñas de pedra 
labrada, namorando mozas, 
sobresaltanµo as amas; 
falando a enigmática lingua 
dos ar:tj.nas; secreta· lingua 
dos canteiros que el chegara 
a dominar. 

Aquí, María Simó~, e 
mais eu, sentimos ben ó 
mirar ó Dani pequeno,
mentres se pon perdido 
ceando sopa de fideos e 
tortilla francesa, que el teña 
menos oportunidades ca 
nosoutros de coñecer ve
llos así. Con tódalas súas 
miserias e riquezas, coa s.úa 
mirada pícara, fanadiño e 
coa pucha calada, era o 
extremo oposto. ó empala
go e o celofán televisivo. Si 
señor, as súas pic~días, que 
poñían · vermella a Tereixa 

. -para o cal non fai falta 
moiio-, eran cen mil veces 
rnáis sas e preferibles para 
tódalas idades que as san
deces que unha tal Leticia 
Sabater -¿ Verrdá coleguis ?, 
¡vamos a los dibus!- propa
ga no seu programa para 
nenos e nenas iqiotizados 
en serie. 

Cando o Dani medre, 
falarémoslle de Aniceto e 
os seus contos. 

_.. FEITO EN 
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BOA NOVA 

¡Drogas non! 
Silvia (filia): Mamá, ¿que son as dro
gas? Hoxe na escola a Trini díxolle 
que o innán da Sole conúa drogas. 

Avelina (nai):· Neniña, pero ¿ti sábe~ 
_lo que dis? Priineiro as ·drogas non se 
comen, que se consomen, ... e despois 
¿que sa~·e .a Trini do que fai ou non 
fai o innán da Sole? Han ser contos. 

Silvia: Non son contos, mamá, que 
todo o mundo o di. Está moi fraco~ 
anda cocho e mal vestido, que o vin 
eu, e din que lle rouba cousas á xente. 
¿Por_que o fará?; cando hai dous anos 
veu ó cumpreanos do Tucho, estaba 
moi contento e daba gusto estar con 
el. 

Avelina: Ben, pois serán logo as dro
gas, neniña, serán as drogas que o 
desfán todo; ben o ves. 

Silvia: Si, mamá, pero ¿que son as 
drogas? 

Avelina: Mira, son como unha 
menciña, pero que non é menciña, que 

· a metes no corpo e que che fai moito 
· mal; e ademais canta máis tomas, máis 
mal che fai e máis che gusta ó. mesmo 
tempo; e así ata que acaba contigo. 

Silvia: Pero, mamá, isó é . unha 
toleada; se c~e fati tanto mal, ¿por que 
a tomas? Eu, se me fai mal unha 
cousa, non a tomo. 

Avelina: Non odigas tan axiña; sabes 
que a cocacola che fai doe-la barriga, 
e mais, se che deixan, ben dela que 
bebes. · 

· Silvia: Xa, pero non é ·o mesmo. 

Avelina: Non é o me~mo, pero 
pódeche valer de exemplo. Unha 
persoa consome drogas porque ten 
problemas, e daquela pensa que coa 
droga se lle van soluciona-los proble
mas; estámoi enganado; en vez de so
luciona-los, auméntaos. 

Silvia: ¿E que problemas poderá te
lo innán daTrilii, mamá? 

.Avelina: Non o sei, que rion son 
adiviña; pero, se cadra, séntese só na 
vida; se cadra, non se quere moito a 
si mesmo, nin ve que o aprecien moito 
os 01itros; se cadra, ten moita 
ansiedade .dentro; se cadra, non dá 
botado moza e vese fracasado; se 
cadra, ten medo a non atopar traballo; 

. ou, se cadra, é un vicioso, que quere 
gozar e gozar sen xeito. Eu que sei, 
neniña. Se el falase ... 

Silvia: ¿E poderiamos rezar para que 
Deus o curase? . 

Avelina: Coido que non é cousa de 
rezar; a Deus non lle gusta que . se 
drogue a xente, porque se desfai, pero 
a droga é un mal que non se quita ·con 
rezos, neniña; quítase co afán de to
dos por estar máis a carón da xente 
para que sexa feliz a fondo. Claro que 
Deus está connosco nisto. 

Manolo Regal Ledo 

Medo si, medo 
non 
Domingo 12 do tempo 
ordinario 
Me 4, 35-41 -- 22 de xuño 
Este pedaciño de evanxeo roáis ca 
histórico é un relato simbólico: 
cada comunidade cristiá, cada 
persoa que forma parte dela, 
pódese ver azoutada por unha chea 
de angustias, medos, desesperan
zas, abandonos. Xesús pódenos 
quíta-los medos do ~orpo e da 
alma, pero non cunha intervención 
máxica calquera, senón cunha pre
sencia calorosa e eficaz, que nos 
envolve nas redes sanadoras da 
ifmandade. 

* * * 

Sen chulerías 
Festa de San Pedro e San 
Paulo 
Mt 16, 13-19 -- 29 de xuño 
Non sería bo para os crentes ler 
este Evanxeo en plano de chule
ría, coma se fosémo-la mellor 
lgrexa, que nunca vai sucumbir, 
que ten poder case di vinos, que 
anuncia a Xesús coma Deus .e ó 
Papa coma a pedra de fundamen
to. O único que en todo is to ten 
consistencia é Cristo, Xesús de 
N azaré; todo o demais deberá es
tar humildemente, penitencial
mente, á súa escoita, e á escoita 
de canto fóra dela Deus tamén lle 
dá e lle regala. 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

A ASOCIACIÓN CHA
VOS DO FERROL segue a 
loitar pola integración da 
comunidade xitana na súa 
comarca, sobre todo na rei
vindicación dunha vi venda 
digna. pola que suspiFan des
de hai cincocentos anos. 
Moitos deles aínda viven . en 

AS ELECCIÓNS MUNICIPAiS, que aínda 
tardan un par de anos, xa están catalizando a 
atención de moitos concellos; por unha ban
da, varios grupos independentes que se pre
s~ntaron nas últimas eleccións e en anterio- nA mo ou:rnos 
res están en conversas para formar uriha nova. fMISOBAMUNICIPAt UBRl 

NO OIAl FM.I05.5 MH, 
forza nacionalista da que sería animador Xo.sé s1n1oniz11 "ºº Nos 

..__ ___________ ___. chabolas ou casas abandona-

Luís Barreiro Rivas; entre os que traballan no proxecto está · · 
o Alcalde de Oleiros, un dos concellos exemplares deste 
país. Por outra banda, o pacto en máis de vintecatro concellos 
de Psoe e Bng pode crebar en máis dun, a excepción do 
Morrazo, que é onde goza de máis saúde, despois da crise 
de Caldas. Por mocións de censura xa perderon': Redondela, 
Vilariño de Conso, Maceda e As Pontes. 

das e moi poucos en barraidas ou pisos. En .Ferrolterra hai 
uns cinco campamentos de vivendas ... Unha das teimas. da 
Federación Galega de · Asociacións de Promoción Xitana é 
erradica-la miseria destes asentamentos xitanos. 

UN POBO_DESMEMORIADO perde as 
súas raíces e pode converterse nun xigante 
con pés de barro; isto acontece ás veces en
tre nosoutros, xa que estamos nó cent~na
rio do nacemento de Carlos Maside, un dos . 
homes bos e xenerosos deste país, e ninguén 

AGORA HONG KONG (o un de 
xullo), despois a colonia portuguesa de 
Mac~o; en 1999, China está a recuperar 
parte do seu territorio ata agora coloni
zado por Europa. Pero son camiños dis
tintos os que viviron ata agora estes en

.A 

. quere decatarse. Un dos nosos grandes pin
tores que uniu a temática máis sinxela do 
noso pobo: a labrega, as paisanas, a.res, os 

peixe , a tenda, a costureira, a cacharreira, etc, coa estética filáis 
avanzada. O pincel serviulle para manifesta-la súa solidaried.ade 
con Galicia; Celestino Femández de la Vega escribiu: «Maside 
é pintor galega do mesmo xeito que Goya é pintor español: sen 
merma algunha da súa universalidade. 

claves capítalistas e o «universo» chinés. Van ser «rexións 
administrtivas especiais» rexidas· por un Consello de nota-· 
bles nomeados por Pequín. No papel van gozar de autono~ 

-mía, se guindo no mesmo sistema económico e social, e 
fnesmo as leis e as liberdades, pero hai medo de que o xigante 
chinés (que é .ªcuarta parte da poboación do planeta) engula 
algunha destas liberdades. Os observatorios políticos están 
atentos á nova circunstancia de Hong Kong . 
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.. In memorian 
.Xosé Manuel Rodríguez Pampín 

Acompañado dunha 
gran multitude de melidaos 
e xente de toda Galicia, 
enterrámolo o 6 de xuño, 

cando só tiña 56 .anos, na súa parroquia natal de 
Melide. Había anos que fora sitiado por unha 
voraz enfermidade que lle ía zugando o sangue. 
En realidade, sempre foi un home de escasa 
saúde, e iso incidiu no 'seu labor galeguista, so
bre todo coma escritor. 

Con todo, non foi so.amente unha promesa, 
senón unha realidade farturenta. Coma herdo 
déixanos un libro -Pro e contra da liturxia en 
galego, historia dunha polémica-, no que rela-

ta, xuntamente con Manuel Caamaño Suárez, a 
lo.ita deles e doutros pola galeguización da Igrexa 
galega, tan lonxe aínda de levarse a cabo. 

Isto sucedía en 1980. Cinco anos antes · 
(1975) contáranos noutro libro -Nova concien
cia na lgrexa galega-, o nacemento e camiñar 
dos Coloquios europeos de parroquias, que tanta 
incidencia tiveron no espertar eclesial de Galicia. 

Outros escritos en revistas e xornais dan 
testemuño do que Xosé Manuel fixo, e do moito 
que puido facer se a doenza non lle fose · 
roubando forzas e ánimo. Con todo, a el 
debémoslle unha esforzada páxina literaria da 
nosa eclesialidade galega. Graciñas, amigo. 



A ONDA SOCIALISTA 
que está a vivir Europa, con 
gobemos na Unidade Euro
pea, a excepción de Bélxica, 
Irlanda, Alemaña e España, 

......... ..... podía ser unha barreira á 

Europa mercantilista que 
están a construír, pero non 
podemos esquecer que 
algúns <lestes partidos go
bernantes teñen fachenda 
porque gañaron gracias a 
programas conservadores; 
aínda segue moi lonxe unha 

Europa social que se preocupe polos máis desfavorecidos e son moitos os que lamentan o deterioro que están a sufri
los postulados das distintas confi.guracións sociais que perden forza para gañar a toda custa votantes. 

'míd , , ~. __l1lllJj w.u·m 
«TABEIRÓS 
TERRA» é o 
xomal cultu-

•••••••••••••••• ral da Estrada 
-~ que. edita con 

. REVISTA CfJLTURAL 
. lJA ESTRADA 

carácter tri
mestral a 
Fundación 
Cultural e que . 

no primeiro número adican a Manuel García Barros; mesmo 
o venteún de xuño dase a coñecelo IX Premio de novela 
que leva o seu nome. Preséntase coa «crenza de que é o · 
pobo quen 'c~nstrúe a súa cultura e así, tamén, el debe 
escoita-la súa propia voz, lerse e escribirse, facerse ... », Paga 
a pena que cada comarca teña un medio informativo con 
esta -dignidade e rigor .. 

«BRAVÚ» é a nova «revista que sae cando .a situación o 
require>>' · dirixida por un «vello rockeiro» J osito Pereiro que 
liderou grupos de rock como Radio 'Océano e coa colabora
ción de Manolo Rivas, Ramón Chao, Xu¡xo Souto e outros, 
e que nos agasallan neste primeiro número co CD Selección 
Xa! Están a ofrecemos unha sensibilidade, outra pel das que 
acobilla Galicia, coas vibracións apaixonadas da Xeración 
Bravú seremos capaces .de racha_-lo peito para que a cultura 
deste pobo non esmoreza. 

«PÉ DE IMAXE» é o 
Congreso de Pedagoxía 
da Imaxe que vai ter lugar 
no derradeiro día dest~ 

mes ó catro de xullo na 
Escola de Imaxe e Son da 
Coruña con máis de vinte 
obradoiros sobre anima
ción, fotografía, ilumina
ción, video, cámara ... , ac
ción, radio escolar, cine, 
diapositivas, internet... 
Todo o universo da imaxe 
da man de bos -------------......... 
profesionais e pedagogos. Para máis información: tfno. (34) 
81-136477. 

DEZ MIL GALEGOS retoman 
.cada· ano á súa casa despois de 
moitos anos de emigración. Só 
en trinta anos, a partir do 1853 
embarcaron á outra beira do 
Océano trescentos ventecinco 
mil paisanos nosos das familias 
de todos nós. Só nun ano, 1964, 
fóronse a Europa máis de cin
cuenta mil emigrantes. Despois 

. de dar pulo e pan ás familias que 
quedaban aquí, agora atopan 
problemas para acadar vivendas 
de protección. oficial, traballo e 
outras axudas. Na ilustración, ta
lla en madeira de Uxío Souto, 
que finou en México (1990) que titulou: «¡Que volva!». 
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GALERIAS DE ARTE 
.LIBROS 
CERAMICA 

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

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

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

* Provenza, 274 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 
Fax.: 93 - 215 01 79 

'* Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 - 31 O ·49 30 
Fax.: 91 - 31 o 48 30 

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

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

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

* Dr .. Cadaval, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 - 22 00 50 
Fax: 98~ - 22 04 .74 

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

· Fax.: 95 - 421 67 08 

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

Revisión na Unión 
Europea 

A Unión Europea pasou nestas semanas por 
un trance . algo difícil. En realidade Francia Por Tintxu 
r~clamaba un· trasacordo, que contaba coa 
simpatía de moitos outros países, empezando pola Gran Bretaña, que 
deu, precisamente o día un de maio, unha volta radical de recon
ciliación con Europa e coa faceta da mesma que máis combateran · 
os gobeinos conservadores, o capítulo social da Unión Europea. 

Houbo que agardar a que dous Estados poderosos, como Francia 
e _maila Gran Bretaña, cambiasen de gobemo para ter unha· visión 
menos unidimensional da · moeda única, próxima realización de 
amplas repercusións dentro da Unión Europea. Ó,longo dos ·últimos 
,anos, tódalas .discusións se limitaban ós famosos índices de 
converxencia e, consecuentemente, a saber qué extensión tería ~ 

· Europa da moeda única e se se podían manter o~ non os prazos 
previstos. 

Os debates-. consistían en saber se as administracións públicas 
podían limita-lo déficít anual ó 3 por cento do Producto Interior 
Bruta, se .a débeda acumulada baixaba do 60% do citado PIB, se 
a inflación se mantiña a uns niveis similares nos diferentes países 
(de xeito que non superase en máis do 1,5 % a media do.s tres menos 
.inflacionistas). 

. Ninguén falaba dos 20 millóns de parados do conxunto da Unión 
Europea, que en España supoñen. máis dun de cada cinco persoas 
en dis~osic.ión de t!aballar. Cando alguén evocaba o problema, de 
seguido se.lle dicía que o asunto do emprego era unha competencia 
de cada país membro (non da Unión Europea). E todos insistían en 
que o control dos grandes índices xa citados había que acadalos para 
acollerse á moeda única, per~ tamén se tiñan que manter despois 
(o chamado pacto de estabilidade ), sinalando as medidas sanciona- · 
doras para os que non cumpran. 

o cambio de postura dos gobemos francés e británico (en menor 
medida neste caso, xa que aínda non decidiu se· ne interesa a moeda 
única) obrigou a todos a reflexionar un pouco. E daqueia foron moitos 
os que recordar<?n que o propio Tratado de Maastricht tiña un capítulo 
social, iso si~ embrionario; tamén lembraron que o antigo presidente 
da Comisión Europea, J acques Delors, propuxera no seu día un 
importante plano de fomento do emprego. 

Como apuntara xa de vello o chamado capitalismo "renano (a 
ideoloxía de base da CDU alemana), o mercado só non chega para 
resolve-fos problemas do emprego. ós marabillosos índices logrados 
por Reagan nos Estados Unidos ou pola Thatcher no Reino Unido 
non deixaron de aumenta-la marxinalidade de capas amplas da 
poboación, a famosa fract_ura · social que non foi quen de soldar 
J acques Chirac e que acabou pasándolle factura. 



1. 

INTERNACIONAL 

Europa: o protagonismo dos electores 

Desde o Tratado de Maastrich, 15 
países europeos empezaron a deseñar 
e aplicar unha política ultraliberal para 
chegar·a cumprir os requisitos para en
trar xa desde un primeiro momento nesa 
nova Unión Europea. Primeiro, os ·in
gleses,. votaron por un reformado par
tido liberal, cunha victoria xa anuncia-

. da desde hai algún tempo e hai pouco, 
o's franceses de maneira sorprendente 
apoiaron un gobemo socialista-comu
nista-ecoli>xista, que substitúe un 
gobemo de dereitas. Así a maioría dos 
gobemos da CEE están dentro do ám- · 
bito da política socialista.Algo van sig
nificar en Europa estas decisi0ns do 
electorado. 

O liberalismo 

Esta tendencia, fundamentalmente 
económica, vén exercendo unha prolon
gada e extraordinaria influencian~ cul
tura occidental, desde hai catro séculos. 
De igual xeito que outras grande~ · 
doutrinas, o liberalismo mantén sempre 
unha lóxica histórica ambigua e mesmo 
contradi~toria. Así xunto ás súas gran
des virtudes: a laboriosidade o civis
mo, o desenvolvemento dos' dereitos 
individuais, a limitación do poder polí- · 
tico, etc. tamén ten mofros outros as
pectos negativos tales como a 
ambigüidade moral, as grandes des
igualdades sociais, a destrucción dos 
valores co1ectivos, , 9 capitalismo 
salvaxe e, sobre todo, unha irrefreable 
obsesión pola competitividade a 
calquera prezo. Neste sentido, hai que 
enmarcar as políticas enconómicas d~s 
quince países citados. Se ben é certo · 
que unha política liberal fon consecuen-· 
cías. dis~intas segundo que o gobemo 
sexa conservador, liberal ou socialista 
aínda que estes matices . tamén teñe~ 
diferencias nos distintos países. Así, o 
actual gobemo do PP español está a 
aplicar unha política ultraliberal, que 
atenta contra unha xusta distribución da 

riqueza e contra os servicios 
máis básicos dos cidadáns: 
educación, sanidade 

' 
vivenda ... Por contra, Francia 
parece decidida a contrarres
tar moitos dos efectos <leste 
neolibera-lismo 
ultraconservador . 

A ·grande lección do 
electorado francés 

O electorado de Francia, 
un país europeo tan decisivo, 
rexeitou a orientación ultrali
beral seguida desde 1993 pol~ 
goberno conservador de A . .. 
Juppé e puxo en mans dÓ par
tido socialista, liderado por 
Leonel Jospin, .as rendas do 
poder para seguir un camiño 
máis progresista, máis social, 
que coloque as necesidades 
humanas {saúde, educación, Leonel Jospin, novo primeiro ministro francés 

vivenda) no centro da política do Esta
do. Este pronunciamento do pobo fran
cés cobra maior trans-cendencia se o 
relacionamos coas eleccións británicas 
de primeiros de maio, que levaron ó po
der ó laborista Tony Blair. 

Esa ·coincidencia indica, sen . · 
dúbida, que o deseñq de Europa cara Ó 
que avanzamos é moi distinto do que 
cabía supoñer hai un ano. Moitos da
ban por morto o chamado «Estado do 

· benestar>~ entendido como un «estado» 
de xustiza social e de redistribución dos 
recursos económicos, pero estas novas 
chamadas de atención do electorado 
francés e inglés parecen indicar que a 
economía ten que estar ó servicio dos 
seres individuais e concretos, que as 
cifras macroeconómicas benefician ós 
poderosos, pero non ós débiles, os ne
cesitados. 

O problema da loita contra o paro 
vai colocarse. nun po~to central na po
lítica europea. As institucións, as leis, 

as economías e as políticas teñen que 
estar ó servicio de tódolos · cidadáns 

' 
non só duns .poucos. Se os nosos go-
bernantes non o entenden así, é a nosa 
obriga decidir cos nosos votos a favor 
dos partidos que mellor representen os 
nosos nobres desexos, ~índa que só 
teñamos esta oportunidade cada catro 
anos. A política de constantes sacrifi-

. cios, para que cadren as cifras 
macroeconómicas .e mentres tanto só se 
favorezan uns poucos, e que provoca 
unha grJlllde inseguridade social debe 
ser corrixida. Aquí en España, os nosos 
gobernantes non parecen entendelo. 
Quizais, gracias a outros europeos se 
vexan na obriga de ter que aceptar unha 
Europa menos «monetarista» e máis 
social. En definitiva, o diñeiro debe 
estar ó servicio do ser humano e non á 
inversa, . de tódalas persoas e non só 
dunhas poucas. 

Moisés Lozano Paz. 

RlttlA -7 



TESTEMUÑO «Non mesa~ 
Carta dende Nicaragua 1 

Hai meses, esta irimega viaxou a ese vol
cán que é Centroamérica e escribiunos 
dende Nicaragua. Este é un país -despois 
de Cuba-, modélico para entende-la si-· 
tuación actual nesa rexión centroameri
cana. A revolución sandinista, preñe de 
esperanza, foi derrotada, alomenos en 
aparencia, por vía democrática. Unhas 
curiosas eleccións libres que foron acu-

sadas depouco limpas. Máis aló desa de
nuncia, hai unfeito clave: os intereses do 
Vaticano e os de Washington converxen 
no candidato vencedor: Amoldo Alemán, 
outrora somocista e hoxe embarcado nese 
neoliberalismo do que nada teñen que es
pera-los pobres se non é miseria e morte. 
Tarcixa volverá par~ Galicia en setembro. 
Agradec,émoslle esta fermosa epistola. 

A relixiosidade omnipresente 

Chama a atención a presencia do 
relixioso: nas tendas, nos bares, nos 
coches particulares e nos autobuses, nas 
casas ... por tocias .partes slogans 
relixiosos e citas bíblicas; por todas par
tes retratos de Cristo e de santos. 

Este. é un pobo espe~ialmente sen-
ible ó feito relixioso: é unha verdadeira 

colectiva, e favorecidos polo poder po
lítico interno e polos cartos estranxeiros. 

Estes espiritualismos están sabendo 
ofrecer, por outro lado, un espacio de 
encontro necesario para moita xente, e 
un respiro osixenador, creador de ilu
sión (e, por suposto, alienante) nun con
texto de pobreza tan duro de ·soportar 
ás veces. 

delicia observa-la devoción da xente e Todo nun ambiente de comer
con que facilidade se expresa en xestos, · cialización dos favores de Deus (pago 
cantos, palabras. Alimenta escoita-los · de dezmos, ... ). 

comentarios ó Evanxeo de campesiños Pálpase un ambiente de conipeten
semi-analfabetos e as explicacións cia xeneralizada entre as diversas 
teolóxicas de catequistas, ve-lo fervor opcións relixiosas, que se encargan ben 
dos segrares Delegados da Palabra,. de deslindar límites e establecer 
comproba-la militancia comprometida· fronteiras claras: este é evanxélico, 
de membros de comunidades de báse. aquela é ·católica, aqueloutro· é .. . 

Sensibilidade especial para toca-las Case. todo serve para ben recalca-
entrañas do Espírito e don de palabra (e las diferencias; sobre todo entre católi
da Palabra). Así vexo este pobo. cos (a . relixión maioritaria) e 

E tamén vexo que moitos están a evanxélicos (a relixión máis vizosa). 
aproveitar esta especial sensibilidade . .. Así, por exemplo, os católicos recollen · 
así, inzan sectas e igrexas coas súas res- a veneración que o pobo ten de vello 
pectivas infraestructuras e actividades, por María e fan dela unha das bandeiras 
tanto en barrios como nas cidades ou da fe, por diferenciadora. 

nas zonas rurais: igrexas evanxélicas, Percíbese igualmente un ambiente 
propagandas neocatecumenais, porta ª de captación por .parte das di versas 
porta dos testigos de Xeová, ... e católi- igrexas: gañar xente, facer máis templos 
cos de tódalas cores. Recordan un certo e locais, buscar vocacións ... a' ninguén 
estilo novo-»antigo» de «fundacións», parece molestar (nin sequera interrogar) 
aparentemente superado en certos sec- esta demostración de medios materiais 
tores. nun ambiente de pobreza xeneralizada: 

Abundan os espiritualismos todo para servir ó pobre, pero desde a 
arredado aa realidade máxicos, pouco riqueza de medios (que é coma dicir sen 
provocadores de acción individual e a pobreza do pobre). 
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Manipulación dos sentimentos 

Dentro da Igrexa Católica existe un 
sector especialmente ligado ó poder po
lítico actual (o partido neoliberal do pre
sidente Amoldo Alemán), representan-. 
te dos intereses dos finquefros e das cla
ses podentes; seétor eclesial nutrido de 
numerosas e variadas congregacións 
relixiosas. de hábito-colexios-e-rosario 
e encabeza-do polo cardeal Miguel 
O bando ( quen non · receou na recente 
camp;iña electoral en bendicir 
publicamente ó candidato do Partido 
Liberal). 

Outros sectores, algúns máis próxi
mos ó estilo da Teoloxía da Liberación, 
buscan traballar co pobo e desde o pobo. 



le· chorar ... » 
. de Tareixa Ledo Re gal 

O sentimento que me vai invadindo 
ante toda esta ebulición ·e presencias 
relixiosas variadas é o dun certo medo: 
unha palpa case na propia carne a 
perigosidade da .relixión coma 
catalizadora de boas enerxías pero uti
lizadas moitas veces máis en función do 
crecemento da concepción reli~osa X 
ou I e non tanto en función do ben do 
ser humano. 

Unha comprende con m·áis forza 
aínda ·o dan o que pode supoñer o 
entende-la vivencia da fe e o crecemento 
do Reino coma un proceso de transmi
sión e asimilación ideolóxic.a dun 
conxunto de esquemas («de verdades») 
sobre a . vida, sobre Deus, sobre un 
mesmo ... 

Teño a sensación (enchid·a. de 
vergonza por ·momentos) de estar 
asistíndo a un novo proceso de coloni
zación da mente e do ser da xente de · 
Nicaragua, desde categorías «antigas» . 
(léase concepció'ns espiritualistas da 

· relixión) ou supostaniente «nóvas» (léa
se concepcións revolucionarias da 
relixión); pero sempre desde axentes e 
·esquemas e mentalidades de fóra do país 
e sen partir da vida e da xente de aquí. . 

Explícame: a metodoloxía 
maioritariamente empregada segue 
sen.do a catequética máis «antiga» ou 
máis «nova». Non terminamos de 
atrevemos a partir da vida, a atapar a 
Deús nela. Seguimos sen atrevemos a 
confiar na presencia de Deus en todo e . 
en todos, en confiar nas capacidades .de 
cada persoa e na forza dos procesos so-
. cio-hi.stóricos nos que Deus habita. 

Queremos correr, evanxelizar, solu
cionar, responder ás necesidades (por . 
outro lado ben reais e ben numerosas e 
ben duras) ... e non decidimos a aceptar 
que os procesos humanos (cando non 
son en falso) son lentos, lentísimos; ou 
que teñen os seus· propios ritmos inter
nos, alomenos. 

Confundimos «aprender intelectual
mente» con «vivir»; confundimos «for
mar e formarse» con «cambiar de ideas» 
e non dámos entendido que formarse é 
te-la paciencia e a enerxía e a valentía 
de transforma-lo propio ser desde a re
flexión persoal e_ comunitaria que parte 
da vida e da acción social nela, e que 
reverte na acción e na vida. Transfor
mar e deixarse transformar ... 

Todo isto alomenos asústame, non 
o podo negar. 

Sodedade preñe de revolución 

Abraioume de seguida atapar xente 
do· pobo semi-analfabeta manexando 
cunha facilidade asombrosa conceptos 
abstractos e esquemas ideolóxicos, ou 
analizando a propia situación social 
cunha lucidez vertixinosa. 

Asombroume (e ségueme asom
brando) asistir a unha reu_~ión de 
mulleres campesiñas organizando un 
ene.antro para toda a zona e facelo con 
axilidade e firmeza, ou velas toma-lo 
papel e o lapis para escribi-la orde do 
día da xuntanza e moderala punto por 
punto para planificar tarefas comunita
rias; ou notar con que ganas aprenden a 

ler e a escribir nas clases de alfabetiza
ción. 

Hai unha facilidade especial para a 
asimilación; e isto ten as súas vantaxes 
pero tamén ten os seus perigos: cam
biar de esquemas ideolóxicos .sen chegar 
a facer proceso vital integral. 

Noto a certa xente con moita con
ciencia de si, con dignidade e firmeza 
persoal; culta. Con capacidade grande 
de liderato. · 

Chámame a atención para ben, so
bre todo porque a referencia compara
tiva principal para miné a Galicia ru
ral, tan pouco .salta no manexo <lestes 
elementos (si en cambio doutros, por 
suposto). 

Todos estes parecen ser froitos di
rectos do . proceso revolucionario 
sandinista, tan favorecedor da organi
zación popular ( cometés nas aldeas e 
pobos ... ) e da educación liberadora 
(campañas de alfabetización, cursiños, 
obrdoiros, ... ). _ 

Nótase de seguida cando unha pisa 
esta terra: a sociedade nicaraguana 
segue preñada de revolución e de segu
ro que aínda están por eclosiona-las súas 
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máis lindas flores ... a pesar do proceso 
involucionista iniciado polo gobemo da 
presidenta Violeta Barrios e continua
do, agresora e agresivamente, polo 
recente gobemo de Amoldo Alemán. 

¿Morte da esperanza? 

Moitos. militant(1s da Fr:onte 
Sandinista -que mesmo perderon seres 
queridos por levar adiante a revolución
' están vivjnqo . un momento especial
mente crítico: a corrupción interna do 
FSLN (con feitos e cargos políticos des
tacados), a escisión do · MRS 
( «Movimento de Renovación 
Sandinista~>), o pasado fracaso electo
ral (acentuado por ~emostradas fraudes 
electorais) e a ascensión ó poder do Par
tido Liberal, a aparente falta de resposta 
pública da Fronte Sandinista a toda esta 
ituación, ... e sobre todo o pens-ar que 

a revolución xa fracasou, que se fixo 
abortar unha oportunidade histórica pro
bablemente irrepetible ... 

O ambiente ole a deseperanza, a fra
caso, a velatorio de defunto. A defunta 
suposta é a Revo~ución. E :van desfilan
do <liante dela os seus máis garimosos 

' 
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· parentes e amigos; os máis fieis. Os 
outros, os dos tempos espléndidos de 
triunfo, andan a buscar . . . outro ideal 
máis vivo. 

Desde fóra, e tamén desde ambien-· 
tes menos favorecidos pola historia da · 
revolución, unha decátase do gran 
privilexio deste pobo nica que puido por 
uns anos, por uns meses tan sequera, 
aéariñar nas súas mans e contemplar cos 
seusollos, vivir ·con todo o seu ser a 
luminosidade da solidariedade feíta his
~oria, a luminosidade da utopía. 

E iso, digan o que digan e fagan o 
que fagan, non se pode borrar nin da' 
conciencia individual nin da concien
cia colectiya. Nin tampouco do 
substrato vital do pobo. 

Desde o hox:e unha agradece o 'que 
foi e o que aínda segue sendo este pobo 
en .moitos aspectos. Tan cheo el de po
sibilidades. Se cadra nos sorpende a 
máis dun ... 

E comprende que a moitos esta re
volución para nada interesaba. A inter- · 
vención e o bloqueo dos EEUU, o po- · 
derío das forzas mtiltinacionais . . . a 
moitos para nada interesaba esta revo
lución ... 

E comprende que, se cadra, os 
tempos aínda_ non eran chegados 
tampouco en Nicaragua: o aprender a 
vivir en solidario, os procesos humanos 
e sociais, os procesos comunitarios ne-. 
cesitan tempo, maduración, ir e volver. 
·Non son nin lineais nin rápiqos; nin se 
solidifican xa, sen máis. 

Isto tamén.se nota; nótase inoita pre
sencia· de procesos de mentalización -
de ideoloxizació~- verticalista (talvez 
necesaria nese ·momento; seguramente 
a situación non daba para máis) e me
nos procesos educativos de crecemento 
«natural» no solidario (iso necesita de, 
alomefl:OS, máis anos). 

Por iso non me sae chora-la «revo
lución fracasada» (porque non o está), 
e si en cambio aprender a respectar máis 
os procesos da realidade, favorecéndoos 
ó máximo no que poida cara á 
solidariedade e a xustiza social. 

E cantar tamén a sorte da sociedade 
ni ca, pri vilexiada cunha experiencia his
tórica de utopía. 

Gracias· a Nicaragua a humanidade 
sabe que a utopia é realizable. Autopía 
a escala humana. 

•. 



ECOLOXÍA 
Manolo R. Bermejo 

Os refugallos sólidos urbanos 
VI. Os catro "R" como práctica ecolóxica 

Jntroducción 

Ternos que afacemos 
a' vivir coa realidade de 
que a acti vidade humana 
produce contaminación. 
O importante é saber que 
somos capaces de contro
la-la contaminación que 
producimos. 

Se ben é certa a infor
mación anterior, debemos 
engadir que se a ·contami
nación medra desme
didamente, chegará un 
momento no que non se
·remos· quen de domeala. 
Cómpre pois · tomar xa 
medidas para controla-la 
medra excesiva da conta
minación ambiental. 

«Reduce., reuse, 
refu-se, recycling» 

A práctica ecolóxica 
actual vai na liña de uti
liza~ lo qu.e en inglés se 
chama 4R. 

A primeira é a de 
Reducir (Reduce) o consumo. Non 
podemos seguir esgotando os recur
sos do noso planeta dado que, estes, 
son limitados e tardan moitos miles 
de anos en se rexenerar. É o caso 
do petróleo e outras fontes de enerxía 
que se as esgotamos quedaremos · 
sen elas, posto que cómpren mil~óns 
de. anos para volver a xerarse. 

A segunda é a Reutilización 
(Reuse). · Dado que as fontes 

obxectos, os utensilios ata qué non 
sirvan en absoluto. Este é o caso da 
roupa, dos mobles, do calzado, das 
ferramentas, etc. Pode que a· algún 
non lle · sirvan xa; pero · outros 
poderán. reuiilizalas. 

. A terceira é a do Rexeitamento 
(Refuse). Debemos negamos a uti
lizar productos que degraden o 
medio ambiente (plásticos, sprais, 
CFC's, derivados 6rganoclorados, 

materiais son . dificilmente reno- · ali~entos e productos non naturais, 
vables, reutilicemos as cousas, os· etc.). P~ticularmente, practiquemos 

a «R» do rexeitainento 
· do consumismo desafo

rado que leva a unha des
trucción do noso medio 
natural. 

Dentro dunha axe1-
tada práctica ecolóxica 
teriamos que contemplar 
o tratamento dos refu
gallos. A práctica diaria 
xera enormes cantidades 

· de lixo, en particular, e 
de refugallos en xeral. 
· Cómpre · tratar axeitada- . 
mente o lixo e · os 
refugallos para sacadle o 
máximo beneficio e 
utilidade. No lixo vai 
cantidade de materia or
gánica que se pode utili
zar . na preparación de 
compost; · materiais fé
rreos que podemos sepa
rar, etc. 

O último · dos erres 
é · a o Reciclado 
'( Recycling). No lixo vai 
material coma o vidro, o 
papel, o cartón e os 
materiais metálicos que 

poden volver á fase de producción 
de novos materiais. 

Cómpre familiarizarse coa prác
tica dos 4 erres dado que xa hai 
países que están a beneficiarse desta 
práctica ecolóxica e, axiña, no noso 
país teremos que levala á práctica. 

Dun modo particular cómpre pre
sionar ás nosas autoridades para que 
o plano de refugallos sólidos urba
nos obrigue a clasificar en orixe; 
isto traería de seu a reciclaxe. 
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O MUNDO DA SAÚDE 
1 

A propósito do · Xenotransplante 

A revolución da medicina que se 
está a producir n ocampo da manipula
ción xenética, que proximamente 
podería permiti-lo xenotrasplante, in
vita a apuntar algunhas cuestións que 
permitan o debate de novos enfoques en 
relación con dita materia. 

Expertos· europeos en Biotecnoloxía 
afirman a posibilidade de producir ór
ganos clónicos ou ttansxénicos para ser 
trasplantados a seres humanos, 
resolvendo así o grave problema da 
escaseza de do adores. Rafael Pérez, 
científico do Centro Nacional de 
Biotecnoloxía, considera este avance. 
de gran utilidade, especialmente nos 
casos de órgano único, como o corazón 
e o fígado. Así, en relación, a este 
último órgano, solucionaríanse moitos 
ca o de hepatite non curables con 
tratamento médico nos que non se atopa 
d ador humano. 

Cando se propón a manipulación 
xenética como futura terapia e dentro 
do eu ámbito a obtención de órganos 
procedentes doutras especies 
Xenotrasplante- en principio haberá que 
admitir que a «ciencia non é boa nin é 
mala, só descobre» (S. Grisolia), pero 
parece oportuno introducir unha discu
sión en canto a: 

a) O ser humano como beneficia
rio da práctica .médica. A introduc
ción dunha nova experiencia debe ·valo- · 
i:'arse con criterio ético en relación á 
gravidade da situación e ás expectativas 
ponderadas <lestes novos tratamentos. 

A mala aplicación dos recursos sa
nitarios, que son l~mitados, repercute 
na sociedade en termos de menor super
vivencia ou de curación doutros doentes. 
Por iso, os criterios de eficiencia son 
aínda máis prioritarios nos periodos de 
crise económica. 

b) O xenotrasplante e a súa pro.
blemática. O xenotrasplante xorde 
como . olución á desproporción <loador/ 
receptor. Tratar de órganos de anii:nais 
implantado en seres humanos implica 
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unha discusión sobre a distancia 
inmunolOxica entre .especies, a apari
ción dunha nova fisiopatoloxía e a pro
bable alteración ecolóxica da 
relación actual entre especies. 
Xorde o estudio das respostas 
do receptor, as reaccións e 
enfermidades do órgano tras
plantado e a posible transmi
sión de infeccións interes
pecies, con patoloxías novas e 
descoñecidas. .. 

Ademais, existe unha 
crecente preocupación por par
te dos «pensadores» en canto 
·a cuestións filosóficas ou éti
cas e tamén sobre o trato hu
manitario ós animais de labo
ratorio. Asi concíbese ó home 
como dominador donoso uni
verso, valorando a igualdade 
dos homes entre si e tendo en 
conta que as prácticas para 
manter ou .recupera-la saúde 
están encamiñadas ó benestar 
físico e psíquico da persoa, 
respectando a dignidade hu
mana e non a vida custe o que custe. Por 
tanto, en relación coa saúde, deberíanse 
erradica-los fins mercantilistas, sexan 
puramente económicos, ·de promoción 
profesional ou de promoción política. 

O carácter continuo da revolución 
científica e tecnolóxica suscita perma
nentemente novos problemas de diver
sa índole, económicos, sociais, políti-
. cos, morais, legais ... Así, o mundo legal 
e ético soen ir con retraso respecto á 
evolución social e científica. N ese · 
senso, non s~mpre se poden prever freos 
externos que impidan ós científicos, ós 
tecnólogos e ós xestores, que son os 
principais artífices da sociedade mo
derna, emprender actividades profe
sionais moralmente obxectables ou so
cialmente nocivas. 

Para concluír, diremos que a pre
sentación correcta dos avances en 
Biomedicina evitaría a falsa ilusión de 
inmortalidade. Á súa vez, a continua 

Mª Victoria Becerra 
Sue'iro 

revolución científica propón perma
nentemente novos problemas, entre eles 
a dificultade de evolución ó mesmo 
compás de criterios éticos e legais, así 
como do control das actividades cientí
ficas. 

O conveniente sería, como inoi ben 
· di o ·profesor de Medicina da · 

Universidade de Cincinatti (Ohio) 
Álvaro Puga, a creación de comisións 
de· expertos en tódolos campos, que 
primeiro estudiasen e logo puxesen lí
mite a este tipo de investigacións. A 
posibilidde próxima dos xenotrasplantes 
sitúanos ante unha aplicación correcta 

. desta terapéutica cus.tosa, tendo en conta 
ó doente como ser humano que sofre e 
que vai ser exposto a toda unha proble
mática fisiopatolóx.ica, psicolóxica e éti
ca que ten un gran compoñente experi
mental, de fronteiras pouco.recoñecidas 
ou a penas albiscadas. 



DENDE A MOCIDADE 

Foro Internacional e ·receitas 

A penúltima semana de Maio e 
Santiago de Cpmpostela foron o 
tempo e lugar escollidos para a 22ª 
Conferencia Mundial da Sociedade 
Internacional para o Desenv_o
lvimento (SID), que xuntou especia
listas . no fenómeno da globalización 
económica, _política, social e cultu
ral que se está a producir no mundo. 
A capacidade crecente das grandes 
potencias económicas (transna
cionais) para superar fronteiras, cap
tar mercados e incrementa-lo seu 
capital e o poder de incidencia qu~ 
detentan, está a provocar xa a pro
gresiva perda de identidade dos 
pobos, a súa miseria e opresión, a 
desaparición da irticitiva endóxena e 
a inxustiza máis radical. 

.· Na ~esma semana do Congreso 

da SID, organizac10ns políticas e 
socia1s, bastantes delas cristiás, 
manifestámonos e amasamos unha 
postura activa denunciando, de xeitos 
variados, ante o 22º Congreso Mun
dial, a ·existencia de mecanismos 
perversos, que impulsan organi
zacións alleas aos intereses da 
maioría dos habitantes do Planeta: 
Banco . Mundial, Fondo Monetario 
Internacional, Grupo dos Sete, 
Mercoshr, OTAN, Unión Europe'1; 
Oc_cidental, ... Estas e o.utras insti
tucións, e os intereses que as contro
lan, adícanse a impor ós gobemos 
toda clase de medidas e reformas 
estructurais que fagan falta para. eli
minar as trabas á libre acumulación 
de poder e facilitar así a expansión 
.do capital multinacional. Convencí-, 

de vello -cuno 

dos de que o crecemento espectacu
lar da (grande) economía vai ligado 
a un aumento efectivo da pobreza, 
as sinaturas contestarías reacciona
mos ante tal presencia de organis
mos, (promotores de planos de 
desenvolvemento local e rexional), 
que destrúen os intereses colectivos 
sempre a fayor · de · espacios 
comerciais máis abertos e abrasivos. 

Son as vellas receitas neoliberais 
as gue dominan hoxe a situación no 
mundo. Mas hai tamétl outra clase 
de receitas, que se alcuman «de libe
ración e vangarda», pero que non 
dubidan en tirar de recetario para 
eliminar a presencia cristiá nos actos 
contra o neoliberalismo da mencio
nada semana de Maio. Os que non se 
consideran irmáns de ninguén que 
non sexa a súa propia receita, falan 
de «endurecer os métodos de loita» 
e de que é «hora de · pór a cadaquén 
no seu sitio». A nós, cristiáns, . 
tocounos -ó parecer- ocupar o sitio 
tradicional que os autoritarismos de 
tódolos tempos reservaron a crentes 
e mulleres: ficar na casa. E digo isto 
porque intolerancias de nova hora, 
pero de vello cuño marxista-leninis
ta (sic), dividiron e estragaron a Pla
taforma por un Foro para un 
DesenvolvementoAltemativo que se 
xestaba nos días previos á celebra
ción da Conferencia Mundial da SID, 
impulsada vivamente por persoas e 
grupos cristiáns. 

¿A que é debido este acoso se o 
que se pide é «pasar á acción» e 
escapar da «burocracia e as ·boas 

. formas»?. Semella que o neo li
beralismo non é o único na súa teima 
para que os cri~tiáns deixen de estar 
en .primeirá liña. 

Díaz Legaspi 
Cristiáns na Sociedade 
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O NOSO TABOLEIRO 
Bernardo Gárcía Cendán . 

Desde o Pedregal· de Irimia 

Cando remataba abril, ti ven o 
pracer de pas~r unha magnífica 
xornada que . a choiva maina da 
Chaira lu.guesa pintou de romanti
cismo e nostalxia, e que a ledicia 
daquelas xentes, che
gadas a bordo de dous 
grandes autobuses, vi
vificaron coa esperan
za sempre nova dun 
camiño que arrancara 
das brumas miñotas 
hai xa vinte anos e 
segue gozosamente 
abrindo futuro. 

Xentes da Coruña, 
da parroquias de 
Labañou . e Palavea, 
algún membros da 
Comunidade do 
Home Novo, e outros 
do comité «Osear Ro-

mentres olamos, aló nesa .sima onde 
se cocen os terremotos que moveii 
a nosa Terra, o balbordo . da auga 
sempre nova do Miño, nós, alí, 
ergueitos, escoitamos a precisa a 

mans dos composteláns Ju.an 
Mallou e Antonio Maroño. Coa 
festa nos ollos, subimos monte arri
ba para debruzármonos na xa dis
tante historia do noso pobo que 

están a revivir os · 
arqueólogos no Cas-

. tro de Viladonga. 
Logo das explica
cións que atopamos 
no fermoso Museo alí 
existente -polo que 

· cómpreda-las gracias 
a FelipeArias que nos 
facilitou a entrada co
.1 ec ti va-, tivémo-la 
idea de arrexuntár
monos para rezar no 
medio e· medio da «al
dea», naque!. lugar 
que se adoita consi-

mero» e da Vangarda 
Os ríos adoítan ser sag;ados para os pobos primitivos. Tal foi o Pater Minius Obreira~ . xunto con 
para os romanos, pobo non tan primWvo. E tamén para os lrimegos, que 

. derar corno o «recan
to comunitario», po
si blernente sagrado, 
dos castrexos. Os ar
queólogos· chámanlle 

Arximiro de Lugo, nos consideramos "Primíxenios" cando nos encamiñámo-la primeira· vez ó 
Pep.olo e Pili coas Pedregal de lrimia. 

xentes de Ferrol .e de Santiago, · apaixonada explicación, científica 
todos eles chegaron a Meira para e mítica, que daquel fenómeno da 
mergullarse na lembranza daquela natureza nos fixo Celia Castro, pro
Primeira Romaxe de Créntes· fesora de Historia e irimega das 
Galegos e coller folgos para a primeiras. Alí tamén, riba daquela 
fermosa, pero laboriosa tarefa de pedr~ onde eu me sentara un día de 
seren os arHfices da súa agosto . para te-la fortuna de ir 
continuidade este ano no Parque de atopando as palabras que ·fixeron o 
Santa Margarida da cidade Noso Credo Galego, alí tiven, neste 
herculina. día de abril, a honra de face-la 

Encol da máis vella terra de 
Europa, agadunchando por aquel 
glaciar que encheu de pedras novas, 
saídas da neve limpa, o mantelo da 
«meiga» Galicía, nós, irimegos 
bautizados unha vez máis pola auga 
vivificadora da choiv,a chairega, 
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lembranza daqueles primeiros fitos 
que nos axudaron a «renacer 
galegos» nas augas lustrais e 
nutricias do río pai de Galicia. 

Despois dunha comida de festa 
nun restaurante da vila, non faltou 
o son .da gaita e do pandeiro nas 

«a parroquia». Alí, no 
silencio respectuoso co que 
rodeámo-las nosas almas, escoita-
mos erguerse o canto dun merlo 
despistado e a oración sinxela e 
solenine que deitaba das palabras . 
re Alfonso Mascuñana, que nos 
fixo subir polo 'noso sangue, recu
perados, os lamentos e as ledicias 
dos galegos que alí resistiron, can
taron e choraron, inve.~tando, 

paseniñamente, o son da doce fala 
que chegou a nós. 

Coas derradeiras . luces da 
tardiña fómonos para as nosas ca
sas, levando, coma Rosalía, n~ 

peito unha rosa, no bico un cantar. 



[, CARTAS 

Sopraba o vento en Vilagarcía 
O pasado sábado día vintecatro a.cudín 

presta á terceira festa . do Vento que se 
celebrou en Vilagarcía de Arousa. Había 
tempo que non me reunía con esta miña 
comunidade irimega polo que non quería 
estar ausente neste ano. Motivoume 
ademais a impórtancia do tema a tratar: 
«A condición homosexual». Importante 
porque se trata do ser humano, e necesario 
para min como persoa en formación e 
como educadora. 

A acollida foi tan fraternal como es
peraba. 

O motivo que me leva a escribir á 
revista é o meu desexo de falar d.o tema 
pola necesidade de racl~ar tal:>ús e botar 
dunha vez o terrible. terror que envolve 
todo o que sexa falar de sexo. É un tema 
·moi polémico, e os que albiscamos que a 
nosa natureza non é biolóxica nin animal, 
que é persoal, ternos que contribuír 
dalgunha maneira a rompe-lo xeo. 

Hoxe o homosexual está nunha situa
ción de marxinación, e desde esta situa
ción élle difícil chegar a unha aceptación 
de si mesmo, a unha autoestima necesana 
para o seu desenvolvemento coma persoa 
útil e necesaria para a sociedade. 

Polo interese que en min esperta este 
tema pasei a noite anterior á reunión lendo 
e resumindo o que escribe a este respecto 
o teólogo Benxamín Forcano no seu libro 

Moita xente pensa que os gais son efeminados. 
Ve/aquí unha parella que parece desmentir tal 
clixé. Disque o home e o oso canto máis peludo 
máis fermoso. 

Nova ética sexual. Creo que é un bo libro 
para entende-la ética sexual dun xeito 
liberador da persoa. 

Pero aquela mañá eu non estaba 
faladeira. Xosé Chao presentou tan ben o 
tema que . non considerei necesarias as 
miñas aportacións. Fíxoo de tal xeito que 
nos permitiu abrirnos, examina-la proble
mática e cuestionármono-la nosa postura. 

Hoxe é diferente: creo que teño que 
falar para os que non estaban. 

A prensa, radio e TV comenzan a 
trata-lo tema desde tales puntos de vista . 
que nos ternos que preparar para dar alter
nativas de acordo co concepto autén ico 
de persoa. Necesitaranse as · aportacións 
de antropólogos, psicólogos, especialistas 
en éti_ca e moral, especialistas coñecedores 
da persoa humana en tódolos aspectos, 
que sexan capaces de tratar sen medo este 
delicado tema; necesítas.e ademais que 
sexa xente profética que saiba considerar 
a calquera ser huinano como a si mesmos, 
e que teñan interiorizado que a moral non 
pode pedir unhá dobre norma: tanto 
heterosexuais coma homosexuais teñen os. 
mesmos dereitos e deberes. Ámbolos dous 
están obrigados a evita-la desperso
nalización, o egoísmo, a falta de honradez 
a libertinaxe, o dano á sociedade e a 
desmoralización. 

Se queremos loitar con eficacia pola 
situación de marxinalidade que sofren os 
homosexuais, ternos que analizar primeiro 
cal é o noso comportamento cara ás 
.persoas de calquera cond.ición, como 
aceptámo-la diferencia da nosa parella, 
dos nosos fillos, dos nosos amigos, dos 
nosos compañeiros de comunidade, etc. 
Cando sexamos capaces de aceptar esas 
diferencias que ás veces constitúen causas 
de marxinación, estaremos en Ínellores 
condicións de entrar de cheo na conside
ración da homosexualidade, e poder asu- · 
mir esa «diferencia» coma algo que non o 
rebaixa da .súa condición de persoa. 

¿Non pensades que a primeira dimen
. sión do amor é aceptar ó outro como é, 

non como a nós nos gustaría que fose.? 

Son consciente das dificultades. que 
arrastramos pola nosa cultura relixiosa, 
pero se nos implicamos de verdade pode
mos ver unha esperanza na mensaxe que o 

concilio Vaticano II dirixiu ós homes de 
pensamento e de ciencia: «Ü voso camiño 
é o naso. Non podíamos deixar de 
atoparnos». 

O homosexual é persoa, e o Concilio 
pide respecto para el « ... xa que cada un, 
sen excepción de ninguén, debe c;;onside
rar ó próximo coma outro eu; é urxente 
acercarnos a todos e servilos con eficacia 
cando chegue o caso». 

Aparece_ clara a posibilidade dun pro
fundo acordo entre a verdade da ciencia e 
a verdade da fe, unha e maila outra ó 
servicio da única verdade. 

Pero o desenvolvemento e a vida prác
tica da igrexa implicaron enormes dificul
tades en canto a conservar limpa e cohe
rente a mensaxe de Xesús, unha mensq.xe 
de moral liberadora da persoa. A persoa 
ocupa o centro da mensaxe de Xesús, 
porque ela, imaxe viva de Deus, ten que 
chegar á súa plenitude sen que nada me
noscabe a súa dignidade e liberdade. 

Pasaron xa viriteún séculos desde os 
tempos de Xesús e, uns cantos anos desde 
o Vaticano II. Tócanos a nós agora, como 
Igrexa que somos, empurra-lo carro. 

A nosa Igrexa xerárquica sempre é 
consciente da necesidade de cerios cam
.bios· pero tarda en subirse no carro da 
modernidade pola dificultade de amar e 
respectar á vez as diferentes evolucións 
persoais. 

Escribo coa humildade de quen sabe 
que estas ideas non teñen por que ser 
'tompartidas, pero que ninguén dubide_que 
expresan o desexo de atopar entre todos a 
luz que tanto se bota en faltas sobre este 
tema. 

Rematámo-la convivencia cunha 
sinxela e auténtica eucaristía. ¡ Soprou o 
Vento en Vilagarcía! 

Asdo. Mª ·Teresa Sote lo Nogueira 

Nota: Estase preparando, para pre
sentar na Romaxe, un número de 
Angueira sobre a condición homo
sexual. Así mesmo, outro libriño sobre 
o tema d.a Festa do Vento do ano pasa
do: a paz, obxección de conciencia e 
insubmisión. 
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Palabras que René· Beaupere atribúe 
a un eventual futuro papa Paulo .VII 

«Coma tódolos católicos, eu creo no 
.vencello entre a sé de Roma e o primado; 
creo nisto cunha certeza 'de fe', por• 
tradición, e nada importa que o~ textos 
que demostran o primado romano sexan 
do século III ... ¿Por que o primado de 
Roma? Gústame a formulación de santo 
Ireneo, o gran bispo, de Lión. El di que a 
lgrexa de Roma está fundada e estableci
da polos dous apóstolos gloriosísimos 
Pedro e Paulo e que tódalas · demais 
Igrexas poñerse de acordo con ela en 
razón desta orixe máis excelente». A glo
ria que Ireneo atribúe a Pedro e Paulo é, 
evidentemente, a do martirio». 

«Pedro e Paulo. Os dous xuntos. Pe
dro, voceiro e corifeo dos Doce, o xefe 
dos apóstolos. Mais tamén Paulo, o intru
so, o aborto que Cristo cazou no camiño 
de Damasco, escollido fóra das rutas sa-
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bidas, . o apóstolo 'carismático'. 
Chámanme sucesor de Pedro e de súpeto 
fixeron de Pedro o primeiro bispo de 
Roma. Pero non estou seguro de que non 
haxa que retomará visión de santo Ireneo,' 
para ·quen a lgrexa de Roma tivo a Lino 
coma primeiro bispo, despois dos funda
dores: Pedro e Paulo ... » 

«N esta sinfonía, a lgrexa local de 
Roma está investida dunha misión espe
cial: a de presidir na caridade, como xa 
o dicía, na aurora do século II, o bispo 
santo Ignacio de A!ltioquía. Sucesor de 
Pedro · e Paulo, eu son ó tempo pastor 
desta lgrexa de Roma, a miña Igrexa. 
Non hái que separarme dela. Non hai que 
facer de min algo así coma unha locomo
tora de enganche ou o secretario xeral 
dunha 'multinacional' que sería a lgrexa 
católica». 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. A lgrexa, barca de fedro 
seica anda algo cansa; 
disque está quieto-parada 
procurando auga mansa. 

2. Neste momento de crise 
dálle por saír do apuro 
escapándolle á tormenta 
por mor dun porto seguro. 

3. A f está de Pedro e Paulo 
o vintenove de xuño 
pra o que aquí quero dicir 
évos un bo testemuño. 

4. Non é só festa de Pedro; 
de Paulo tamén; é un vicio 
esquecer a este segundo 
no esquema pontificio. 

S. Pedro é o xefe dos. Doce: 
O Paulo saíulles torto; 
el mesmo considerouse 
derradeiro: un aborto. 

6. Perseguidor dos cristiáns · 
non soubo de Xesús Cristo: 
seguidor póstumo foivos 
e o rapaz saíu ben listo. 

7. E hoxe o 'hispo de Roma 
sucesor de Pedro évos, 
mais tamén o é de Paulo: 
isáibano laicos e cregos! 

8. Pedro conf esou a Cristo 
e seguiuno, cousa fina; 
representa .a ortodoxia, 
é dicir, recta doutrina. 

9. O apóstolo de Tarso 
polo que el dixo e eu sei 
esmendrellou o sistema 
botando por terra a Lei. 

10. Tamén se enfrontou con Pedro 
¡por pouco provoca un cisma! 
Proclamou a .liberdade, 
e, sobre a Lei, o carisma. 

11. Conveniente é decatarse 
de que hoxe o hispo de Roma 
sucede a Pedro e .a Paulo, 
e non é ningunha broma. 

12. A ortodoxia o Papa coida 
pero o dobre ministerio 
de Pedro e Paulo obriga 
a toma-la cousa en serio. 

13. Pois nunca será posible 
que se cultive a verdade 
se o caldo de cultivo 
non é ampla liberdade. 

14. A verdade fará libres; 
certo é, pero primeiro · 
hai que ver se a liberdade 
me fai ·ou non verdadeiro. 




