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EDITORIAL

O TRASNO

Daniel López Muñoz

As parroquias de Partenia

Querida Henar

Acabamos de ter entre nós un admirable bispo francés que,
castigado polo Vacticano a unha diócese de África inexistente
(Partenia), por andar coma o seu Mestre galileo conxente de mala
vida, decidiu abrir unha diócese universal na rede de ordenadores
Internet. E xorde a pregunta do millón ¿cales serán as súas parroquias?

Ollo con eles, os voceiros do
Por cousas de vida
politicamente correcto, que son
cadroume le-la crónica de Manolo Rivas en El País do domin- · os mesmos que agora andan
crucificando a Setién, os que
go 26 de outubro a moitos
queren modifica-las leis
quilómetros de Galicia.
electorais
cando os bos -eles-,
Emocionoume atoparte alí, e ver
perden terreo nas eleccións a faque falaba de ti con tenra admi~
vor dos malos -os outros-, os
ración, pola forza simbólica do
que se empeñan en que hru unha
teu compromiso, unha escolla
Historia Una, Grande y Libre,
ousada que algúns sabemos que
coa que hai que para-lo desmaé xertnolo nacido dunha terra ladre autonómico.
brada -Labrada-, pacientemente
desde hai anos. Un xermolo novo
Para vós e para nós, o voso
do tronco vello, como na poesía
é o que· sinxelamente ten que
do profeta, xermolo feíto de
ser, o que deita dunha lectura
muller labrega nova crente nainxenua e calma dos ilosos
cionalista.
libriños. santos á luz, iso sí, do
sentido común; o resultado de
Os que coñecémo-la vosa
estarmos convencidos de coradelicada aposta por construír
zón de que do pequeno nace o
unha comunidade desde abaixo,
no que a ausencia de crego se · máis fermoso; un sinal máis do
reino do revés ese que medio
converta nunha oportuniqade de
construímos, medio se nos rerenovación, sempre nos
gala cada día, que Deus é así
coidamos moito das propagande macanudo e non sabe ser
das, porque os inimigos do novo
doutra maneira.
teñen moito poderes mercadores
de noticias escandalo_sas poden
Que sexa natural, non qui_deturpa-los mellares proxectos.
ta que sexa emocionante e difí-

Vén esto a ·c anto da crise da parroquia. como ámbito único,
lugar exclusivo de celebración e pertenza á comunidade de crentes
que formámo-lo pobo de Deus e que nos organizamos nunha
Asemblea, primeiro local e despois universal á que chamamos
lgrexa.
Non se trata de poñer en dúbida aquí, en Galicia, o enorme
valor vertebrador da parroquia como comunidade humana, o lugar e a veciñanza desde a que somos Terra e País, e tamén o lugar
simbólico onde nos atopamos cos que nos precederon. Pero nesa
parroquia xa non cabe a confusión entre comunidades de veciños
cunha historia común e comunidade de crentes. Por fortuna para a
liberdade humana, a que nos fai verdadeiros, as escollas da fe teñen
cada vez menos que ver coas herdanzas e (!. presión ambiental, que
máis ben tira noutra dirección. E isto, que pasa na Galicia rural,
aínda pasa ben máis na urbana, onde o significado da parroquia
como primeira colectividade á que cadaquén pertence está totalmente e luído.

Vi vimo desde hai séculas unha estra~xia eclesiástica de
parroquialización absoluta. Esta teima, que nun principio puido
er po üiva 6 privar 6 señorito do pazo do privilexio ben pouco
evanxélico de monta-la ·súa capeliña particular, resulta hoxe un
desacerto que non incentiva nin vivificá a vida comunitaria da
Ekklesía.
¿Pódese soster en serio que nunha sociedade que asume como
conquistas irrenunciables a emancipación e a capacidade de escolla
do individuo se impoña en base.a un criterio territorial a participación sacramental nunha determinada parroquia? Esta pretensión
pode chegar a ser vivida como imposición inadmisible ou castigo
por uns crentes adultos que prefiren non comungar a facelo con
rodas de muíño. ¿En base a que principio evanxélico se abriga a
un crente a pasar polo aro do p~oco do Opus ou a resignarse a
.renunciar a celebra-la súa fe na lingua dos seus e do país?
O anterior sería discutible se as parroquias fosen com~da
des asemblearias, é dicir, eclesiais, participativas, onde o Espírito
falase por boca da comunidade. Pero non tal. O predominio da
parroquia é irremisiblemente o predominio do párroco. E hai que
apandar co que che toque. Se se aplicase ós curas de almas e criterio de l~bre escolla de médico que se aplica na Beguridade Social
ós que curan o carpo ¿cantos non quedarían a velas vir? Non se
debe ignorar ó respecto que a historia pesa, e que o poder 'do párroco empregouse en demasiadas ocasións como instrumento de
control obre as conciencias da xente.
O cambios precipítanse. O esquema de todo a través da pa- .

rroquia -e polo tanto do párroco-, fai auga. É tan significativo o da
dióce e de Gaillot, como o caso de Henar de Labrada -na nosa
portada- ultimamente moi solicitada polos medios de comunicación. Per ademai e tán aí as comunidades cristiás sen cura que
viven e celebran polo paí adiante.
E e grup , e as ekklesías, esas comunidades, son as parroquia de Partenia.
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Dá pavoriño pensar na Nieves Herrero entrando a saco
sentimentaloide nas intimidades
de la mujer cura de los nebulosos montes galaicos, ós analis_tas
das tertulias radiofónicas
ironizando sobre o que para eles,
tan rectilíneos, uniformes e servís, resulta unha mesturanza incomprensible; ou a algún reputado intérprete da nosa realidade
nacional-mal que lle pese-, aclarándonos (:l malévola manobra do
BNG para infiltrarse na lgrexa.

'''"'"

cil. Ti xa levas dez anos, perox un to contigo empezaron
outros tantos e a cousa veu a
menos. Poriso estamos profundamente agradecisos, a ti e ós
que te alentaron. E agora que
·estás descuberta polo mundo,
debes saber que desde hai
tempo es importante para todos
nós. Algo así, Henar, muller
labrega nova crente, culta nacionalista, coma un poema en
vivo dunh.a Galicia renacida na
· que Irimia espera.

_.
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

¿Fe, indiferencia · a superstición?
Unha boa cuestión
No penúltimo número
de Irimia dicíavos eu a
tódolos posibles lectores
da revista que· estaría moi ·
ben que me fosedes mandando temas bu cuestións ..._~~~~~;;;_;;~
sobre as que ir escribindo ~i~;~f!S~S~
algo nesta p~xina. E alguén t~~g:~~=~
nunha conversa amiga me b
comunicou o moito que lle
cham.aba a atención o feíto
de que houbese tanta xente .
indiferente ante a cuestión
de crer ou non crer, e, ó
mesmo tempo, houbese
tantos contemporáneos,
máis ben entre. a xente
humilde; que se .seguían
apegando a formas de
crenza tan bastas e primitivas. Pensei que era unha
boa cuestión, e que nos
~d~a~~oont~op~
xulgar ou non xulgar s9bre
a fe dos demais, senón
para. ver por onde vai ou
vén a nosa propia fe.

son así as cousas? ¿Que
pasa para que unha fe
sociolóxica derive en indiferenc_ia ou en supersticións? Esta, en definitiva, era a pregunta que o
meu amigo me formulaba.
E facíao por unha part~
coa esperanza humilde

;::~=~~~~==~;;r=~d -que non chulería-, de que

a súa fe non discorrese por
ningunha desas dúas vías,
e pola outra co desexo
sincero de poder colaborar
para que así non fosen as
cousas para os demais, porque este meu amigo está
~?S.:~i~~§t~;;=i~~;:~ -w.u._,.-..,,.,~·-.._...,..,_
convencido de que unha fe
r·==~~~(,:;.i;:t~f"~
persoal e .activa non só é
.unha estupenda aportación
ó ben e á felicidade de
calquera persoa, senón que
~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~
pode se-lo eixo sobre o
~M~"'f que
xirar constructivamente toda a ·vida
dunha persoa, dunha
comunidade.

Pero cuestión xa
vella
A cuestión realmente
non é .nova. Xa no século
pasado Newman -a mais
de clérigo anglicano convertido ó catolicismo, home
e crente de fondas
intuicións-, vendo o que imiilliiiílliilliíllllli
pasaba nos crentes cristiáns
do seu redor, chegou . a afirmar con
verdadeiro sentido profético .que unha
fe sociolóxica· e pasiva nas persoas
cultas desembocaría na indiferencia,
e nas persoas máis sinxelas e populares acabaría na superstición. Posi""
blemente o meu amigo, escoüadas
estas palabras do cardeal Newman,

Nós somos deses
Seguiremos falando
11111111 ·disto no seguinte · número
de Irimia. De momento só
dicir que a persoa indiferente ante a fe . non o é
soamente o letrado medio
que olla cun sorriso
indulxente ou despectivo a ringleira
de fieis que, poño por caso, van a
unha misa; nin a persoa supersticiosa
é soamente o labrego tripado que vai
de romeiro ó San Cosme da Montaña. Poucos crentes estamos libres
de toda superstición e menos aínda
de calquera indiferencia.

... ...,
~

engadiría de contado: "Non me
decatara eu do asunto, pero isto
precisamente é o que estou observando eu".

¿Existe un porqué?
Así son as cousas, pero ¿por que
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A PENEIRA

OS 25 ANOS DE GUMERSINDO CAMPAÑA na parroquia de San Martiño de
Visantoña foron celebrados con todo agarimo
&.
polos seus veciños, que puxeron todo o seu
....__
corazón ~ maxín prn que o domingo
derradeiro de outubro fose unha data para
crear máis vida naquela comunidade e que simbolizaron coa
plantación de tantas árbores como anos leva entre eles este
loitador. Mini e Mero, de A Quenlla, puxeron a música,
nunhas datas nas que eles tamén recibiron un premio da Fundación San Martiño polo seu labor a prol da normalización
do nos o idioma. Nós tamén, desde .Irimia, plantamos este
carballo en homenaxe a estes homes bos e xenerosos que
están a alimenta-las raíces das nosas comunidades.

______

Alfonso Blanco Torrado

A FESTA DE SANTA CECILIA,
a patrona da música, que é festexada
en moitas das nosas vilas e aldeas é
un reflexo da cultura musical do
no so país en tódolos seus xéneros;
agora lembramos unha vila con
moita tradición, Ponteareas, e asistimos á convocatoria das actividades · do seu Coro de Cámara,
«Camerata ad Libitum», que o díq 15 ofrece un concerto en
Vigo co título de «Cantos de Amor e Soidade», pero ó mesmo
tempo está a ofrecemos cursos de informática musical~ dirección coral e harmonía, así como un taller de composición
coral, un sábado mensual.

O SAN MARTIÑO, neste caso o de
OS 75 ANOS DOS MÁRTIRES PE
Tours, segue dando alento por estas
SOBREDO, o día 28, vai ser celebraterras, sobre todo no 16 deste mes no
. do coa mesma dignidade de anos anque remata o Ano Martiniano ó lembra-:
teriores en Guillarei-Tui, polos
lo XVI centenario da morte do santo,
labregos, comunidades de montes e
patrono de Ourense. Na ilustración, a
veciñais do Condado e do Baixo
súa imaxe como patrono de Currás, no
Miño. Nesa data de 1922 deron a vida
Baixo.Miño; só nesta comarca é o papola defensa dos seus dereitos en contrón tamén de Figueiras e Cal delas.
tra da paga dos foros, dous homes e
Esta festa lévanos cara ó irivemo pero
unha muller, Cándida, Xaquín e
co corpo arroupado polo magosto do
Venancio. A foto recolle a ofrenda floral do pasado ano no monumento que · ·día e cunha cantiga ·n a alma: .____.__...._______
L..:..;::...:...;:..:.:..::::.ll~~r?r:tA"'~'1• lembra a súa memoria. Un monumen- . «Acabáronse as vendimas / e veñen as esfolladas, / para comer entre todos / catro ·castañas asadas».
to ós mártires· levantado no 32 foi destruído no 36.

Jacques Gaillot estivo en
Unha Igrexa de portas abertas, lugar de participación e liberdade, que opta polos excluídos.
Un Evanxeo que non está feito para infantilizar,
senón para responsabilizar. Somos cristiáns enviados e comprometidos.
Unhas palabras que cuestionan cómo podemos ser felices, mentres hai tantos que non o
son.
Isto é parte da mensaxe que monseñor
J acques Gaillot nos deixou no Foro de
Encrucillada. Porque a mellar mensaxe foi el
mesmo. O seu testemuño e mallo talante de home

Galici~

sereno, comprometido, esperanzado. Que ama
a Igrexa cos seus defectos e límites; que canta,
coma María no Magníficat, a ~oa noticia ós pobres; que convid.a á esperanza e . a crer que a
xustiza, a paz, o ecumenismo ... han chegar un.
día.
Graciñas, Monseñor, hispo sen fronteiras de
Partenia. Agora quédanos a nosoutros a angueira
de darmos testemuño do visto e oído, de anunciar ós irmáris e irmás que o ceo novo e maila
terra nova xa principiaron.

Marta García de Leániz ·

«MENIÑOS»,

Infancia con concentracións de nenos-as en
Lugo, Ourense, Vigo, A
Coruña e Santiago, odía
22, todos coas «caras en
branco» (con caretas
brancas que eles mesmos construirán ou coa cara pintada) para
solidarizarse cos nenos do 3º mundo e ctinha campaña por
. medio: «dálle.un nome, dálle unha familia». Coa participación de todos quérese soluciona-la situación legal de 1.300
nenos e nenas internos en fogares de protección no Ecuador.
«AGORA NÓS TÉMO-LA BIBLIA E ELES AS TERRAS>»
dicía o patriarca dos Keniatas~ forno
Keniata, referido ós colonialistas
occidentais que viñan de África coa
Biblia na man e quedáronse coa
chave ·dos recursos do continente,
e mesmo nas guerras civís que están a sufrir: Nami~ia,Angola, Congo Brazaville, etc~ son os intereses
occidentais ·na rexión os que están
a botar leña o lume, así na defenestraéión do presidente elixido polo
pobo neste último ·país; interveu Francia apoiando o seu
monopolio de p~tróleo, inentres o presidente derrocado era .
un aliado .dos intereses petrolíferos americanos . .

UNHA MANIFESTACIÓN CONTRA A PAC (polítfoa
agraria común) vai ter lugar en Santiago o 5 de decembro, é
dicir, contra as reforillas que quere impo-la Comisión Europea: reducción de prezos dos productos agrarios para poder
competir cosque hai a nivel mundial, reducción de cotas e
. de producción, convertendo ós labregos en coidadores do
medio ambiente ou das reservas que poidan visita-los turistas. O día 18 coñecerémo-lo informe dos ministros da CE.

A AULA DA NATU....,
REZA «Ü cabalar» está
formada por unhas
vivendas dunha _aldea de
As Pontes, a éarón da
Serra da Faladoira, nun
ecosistema privilexiado
onde se pode pernoctar
varios días un máximo de
33 persoas e que ofrece un
abano de actividades: reciclado de papel, estudio do solo,
rochas,. plantas, animais,. a realización dun caderno de
campo, etc. Para máis información: Centro de Información
e .Investigación Ambiental. Pr~za Luís Seoane sin. 15008
A Coruña (tel 184587).
¿QUE NACIONALISMO? Cada volta xorden
máis ataques ó espacio qrie está a facerse dunha
España plural e que neste _intre se compón de varias nacións; hai afán por deseñar un Estado-nación: que se «himno nacional», que se impor ós
nenos unha det_erminada historia, xeografía, literatura, que, por exempl~, descoñece a existencia dun Reino de Galicia; que se o bispo Setién ignora ós seus diocesanos
co seu xeito de. busca-lo diálogo, cando moitos grupos de
Euskadi se senten ben interpretados por el, non así os partidos, os medios de comunicación ... , cociñados ·en Madrid.
Percíbese certo tufo á hipocrisía e a non tomar en serio
a realidade, ¿non tiveron ou intentaron ter conversas con .
xente de Eta políti~os de Ucd, actualmente na ·órbita do
PP, e o mesmo do Psoe, cando a· violencia aínda producía
·
máis víctimas?
.

OURENSE FILM .
FESTIVAL celebra
a súa ségunda edición do 16 ó 22 deste
. mes, nm tempo no
que a imaxe é a protagonista, a través do
«Üutono Fotográfico», de ~ucias de
actos por todo .o país. Esta cita co cine independente
brindaráno-la imaxe e a fotografía de películas rodadas en
Galicia, como as de José Luís Cuerda en «El bosque
animado» ou «La lengua de las mariposas», pero seguimos
botando de menos eses filmes creados por diretores galegos
e que non teñen os apoios necesarios das administracións.
Na fotografía, o xurado da pasada edición: Zanussi, Paulina
Gálvez, Reixa e Luís Álvarez Pousa.
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POLÍTICA

Ideas ou intereses·
Hai na sociedade actual unha grande facilidade
para confundi-las ideas propias ou dun grupo cos
seus propios intereses, ideolóxicos ou mesmo puramente económicos. Esta conclusión, que para
moitos, alcumados comq ideólogos trasnoitados
nunca ofrecen dúbidas, imponse en xeral cando se Por Tintxu
miran con certa distancia algunhas polémicas recentes.
Vexamos, xa que logo, a grande cuestión da plataforma dixital e do dereito
dos cidadáns a contar con múltiples novas canles de televisión, de pago, por
suposto, ·e que entre os seus máis inmediatos obxectivos teñen o de .achegar a
tódolos cidadáns o asunto de meirande interese público e nacional, os partidos
de futbol entre os equipos máis profesionais e que cantan cos mercenarios
máis pagados do universo nesta peculiar materia.
Á fin de cantas o asunto parece resolverse nun pacto entre as xentes do
señor Polanco (o de «El País», que tamén das películas pomo en Canal +,
enriquecido en boa medida a base de vende-los libros de texto da Editorial
«Santillana» ós prezos abusivos fixados polo oligopolio que domina o ~ofarro,,
co asentamento dos sucesivos gobemos) e mailas xentes próximas ó PP, desde
o gobemo ou desde a plataforma que encabeza Telefónica (monopolio estatal
que empeza a deixar de,-selo, pero que puxo os multimillbnarios beneficios .
acumulados ó longo dos anos nas mans dun bo amigo do señorAznar). Perdoen
a longa parrafada, pero estamos a falar de negocios d'e billóns de pesetas (son
doce ceros ... ). Este segundo emporio, a Plataforma Dixital, puxo previamente
eñriba da mesa moitos millóns, para dominar Antena 3 e apartar do xogo a
Asensio, aliado de Polanco durante nove meses.
Pero é que noutros dominios pasa o mesmo. A sentencia de Filesa sérvelle
ó PP, non para rexeita-los métodos corruptos de financiamento dos partidos
políticos (nese caso tería que se aplicar taméri o conto), senón para seguir
xogando a ser oposición do PSOE. Seguramente o xuízo ós dirixentes de 'HB
sufrirá unha manipulación semellante se partía dunhas bases xurídicas febles
que os avogados defensores souberon denunciar, nunha actuación por unha vez
xurídica.e non simplemente política, as.interpretacións dadas polos grupos políticos, escribáns de prensa e tertulianos de radio serven claramente a intereses
e non a ideas. Igual que sucede con cada nova declaración do bispo Setién. E
todo isto independentemente da repulsa que merece a actuación criminal de
ETA e da súa caución política por HB.
Non están moi lonxe desta dinámica as recentes reaccións logo da derrota
socialista nas ele.ccións galegas.' Moi poucos, dentro ou fóra do partido, formularon a crise que iso supón. Para uns trátase simplemente de que non poden
seguir elevando na man unha oliveira murcha; para Abel Caballero e Paco
Vázquez, hai que mira-lo xeito de conserva-lo carguiño; outros aspiran simplemente a pasar factura. ¿Cantos apostan realmente por buscar un futuro para un
partido importante no futuro próximo de Galicia?
Na política do Estado, practícase tamén esa confución entre ideas e intere- ·
ses. Cumprir con Maastricht parece, por un lado, aquel vello requisito de cumprir.
co preceuto, que non entra a considerar ata qué punto iso é positivo ou non para
.a cidadanía: é un simple requisito. Axitar bandeiras, cantar himnos, revisa-la
historia, son Ol.ltras tantas armas electorais, para delimita-lo territorio, cantar
himnos, revisa-la historia, son outras tantas armas electorais, para delimita-lo
territorio: xa que Madrid cede en competencias e diñeiros, ten que impoñerse.
en símbolos e protocolos. Volvemos a Tarradellas, tan firme no protocolo (pero,
como confesou logo, era a súa maneira de disimula-la súa absoluta impotencia)~ E logo falan da fin das ideoloxías.
·
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INTERNACIONAL

Moisés Lozaono Paz

Arxentina: a voz dos «Novos Pobr.es>>

A

mérica do Sur loita pola
·conquista dos dereitos demo- .
cráticos. As dictaduras, os p~idos
hexemónicos, as guerrillas... son ·
feitos que conforman un panorama,
cando menos, inestable. Nalgúns
países isto vai desparecendo pouco
a pouco, como no caso daArxentina,
aínda que a vulneración dos dereitos
humanos en épocas aínda non moi
afastadas segue a estar presente. Os
berros das «nais de maio» óense na
actualidade e o pobo arxentino., nas.
recentes eleccións, . del}lle o triunfo
á agrupación opositora de c.entroesquerda. O partido que apoia ó .
actual presidente Carlos ~enem foi
derrotado electoramente.

A política económica de
Carlos Menem

estiveron recentemente nese país re. tomaron alarmados ~oas desigualdades sociais e coa pobreza que observaron. Son os efectos do esaxerado
economicismo das políticas neoliberais
actuais. O pobo rebelouse democraticamente contra ese «todo vai ben»
arxentino.·

O pobo arxei:itino aceptou o axuste
económico de Menem, que acabov o
pesadelo da hiperinflación e permitiulles retoma-la vía do crecemento
económico. Efectivamente, como agora oímos en España, «todo ía ben»,
n~turalmente, para unha minoría, cada
vez máis pequena e mal ou. moi mal
para unha maioría de pobres, cada vez
. O triunfo ·da . Alianza opomáis grande. Arxentina cumpre os
sitQra
criterios neoliberais de Maastrich, se
O grupo oposit~r, que triunfou nas .
se dese º· caso, porque, igual que en ·
do pasado outubro, está ineleccións
España, as cifras macroeconómicas
tegrado por dous grupos políticos: A
cadran: as «medias estatísticas» pareUnión Cívica Radical (UCR), de tencen enriquecer a todos, cando na
dencia socialdemócrata e a coalición
realidade·, na microeconomía, unha
de centro-esquerda Frente País Solidamaioría non desfruta dos bens econóri~
(FREPASO). Os seus líd~res son
micos e do benestar ó que tería dereito
o ex-presidente de gobemo Raúl
· nunha sociedade xusta.
Alfonsín da UCR e-Graciela Femández
As propostas económicas adoitan
esquece-los aspectos s'Ociais. ·Así, na · Meijide do FREPASO, nai dun de$aparecido da dictadura arxentina, e
Arxentina, o custo social do axuste
aspirante á presidencia de .Arxentina,
tivo resultados negativos no social:
nas eleccións de 1999.
duplicación da taxa .de paro, agravado
pola ausenda de prestacións sociais
para os desempregados. Ámigos que

Os peronistas propagaban a
estabilidade económica, mentres que

a oposición iricidiu no social. O
pobo apoiou á oposición e iso ten
repercusións tamén na composición
da Cámara baixa. O partido
xusticialista de Menem perde a
maioría, co que, a partir de agora,
verase obrigado a negocia-las súas
propostas.. Foi o berro dos «novos
pobres», que son víctimas dun enorme crecemento das desigualdades
sociais. Existen grandes bolsas de
pobreza no interior do país e tamén
no moi poboado casco ~bano de
Bos Aires. Os novos pobres desertaron do partido · de Menem e
apoiar-on estes «novos aire~» de ·
democracia, de loita pola xustiza e
polos dereitos humanos. Como di
Graciela: «Os que antes votaban
tradicionalmente ó peronismo, e un
sector aínda o segue votando, teñen
a conciencia do que foi un país cunha
socieda.de aceptablemente integrada e
cun nivel de pleno emprego. Esperaron a que .se lle solucionasen os seus
problemas, pero o tema da pobreza e
sobre todo o novo pobre; que está
composto pola clase media baixa,
f!:Sperou que se lle dese traballo e non
asistencia
social.
Estas circunstancias
.
.
e a falsa crenza de que ós pobres non
lles interesa o institucional, tiveron
efecto para o cambio. En efecto,
impórtalles moito o desemprego a
corrupción, as inxustizas ... » . Este berro
de alarma de Arxentina debería ser
escoitado .noutras partes de ~érica e
tamén 'na no$a Europa. Tamén alí as
privatizacións se fixeron de tal xeito
que o cidadán e o usuario quedaron
a mercé de empresas que non teñen
competencia, que son . monopolios e
por tanto aumentan a.s tarifas cando
queren e dan os servicios a quen
queren. Se hai tempo falabamos da
sabedoría do pobo inglés e francés ,
agora engadimos tamén ó pobo
arxentino.
1
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¿.Que ven .sendo i

REPORTAXE

A aparición de un novo tipo de pertenza eclesial,
co hispo Gaillot, mediante a rede informática
Internet, dános ocasión para botarlle unha ollada
a esa vella institución denominada parroquia. ¿Cal
é a base institucional de pertenza á Igrexa? A resposta
Xesús non fundou parroquias
Por suposto que Xesús era un home .
rural, e a súa misión exerceuna polas
paisaxes agrarias, mesmo refugando a
entrada nas cidades. Pero axiña a Igrexa,
con Paulo e outros misioneiros, camiñou ·
polo mundo greco-romano e fíxose urbana. Tan así foi , que a palabra aldea »pagus», en latín-, pasou a confündirse
cos lugares onde non chegara a fe: os
pagáns .

tradicionatafirmaba que a parroquia. Logo viñeron ·
outras bases -as coñecidas Comúnidades de Base' e agora aparece, fronte á ameaza da mundialización
do mercado, a solución da mundialización da base
cristiá: a cristianía do Internet.

pietario:. co dominio da terra e das
persoas. Naquela concepción sagrada do
territ01io, era preciso que cada dominio
señorial tivese uri lugar de culto. Señores
cos· seus familiares e servos _querían ter
cerca onde cumprü relixiosamente. O
templo era propiedade do señor que o
construía.

Nun princ1p10, a comunidade
cristiá mantense indivisa arredor do hispo.
Na m dida en que vai nacendo un presbiteri
u c nxunto de cregos arredor do
bisp , vai e orixinando o que ha ser futura parroquia. Pero, aínda por moito tempo,
parroquia e cidade cointiden e, o ináis que
pode suceder, é que a lgrexa diocesana
se subdivida en pequenos territorios atendidos por un diácono. O hispo co seu presbiterio ou conxunto de cregos, estende a
súa atención pastoral á bis barra da cidade.

O sistema parroquial
Varios son os motivos que están no
nacemento do sistema parroquial: un
deles é a decadencia das cidades e a volta
a unha economía rural, que vai durar durante a primeira Idade Media, ata que no ·
écul XI reapareza a economía urbana e
a loita contra o feudalismo. De e xeito, o
número de igrexa rurai medra e b hispo
vai perdendo relevancia, ata que volva a
imp ra-la cidade.
A orix da parroquia ten moito que
a idea de territorio e de eñor pro-
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Distingamos entre oficio e beneficio.
Anteriormente, existía o oficio. A idea de
gracia divina era moi ab_stracta e a xente
necesitou concretala: xa non era a
gratuidade de Deus, senón unha especie
de mercadoría sobrenatural que ía
vencellada á misa e ós sacramentos, sendo
intermediario o crego, que pasou a vivir
do seu oficio; naceron os chamados
«dereitos de estola»: percibían retribución
polos bautizos, matrimonio, ·funerais, e
nalgures .mesmo pola confesión.
Axiña se disociou o oficio do beneficio: ·dereito _perpetuo este a percibi-los
froitos dos bens eclesiásticos consagrados a Deus por mor ~fo oficio espiritual.
O beneficiario empezou a P.eTcibir
dezmos e oblatas independentemente do
oficio ou servicio prestado. E nesas andamos.

Pero h~i misa única -a episcopal-, e o
hispo é quen bautiza e quen preside a reconciliación dos penitentes.
En rigor, a parroquia coma. tal non
nace ata o século V; é interesante saber
por que e como naceu. Antes <liso existe
practicamente unha soa organización: a
dióce e.

recursos, polos séculos XI e XII aparece
a idea de beneficio.

Parroquialización da lgrexa

Henar Román nunha celebración parroquial.

Non ·nos apuremos aínda a falar de
parroquia no mesmo sentido que hoxe a
palabra ten. O primordial non era a
territorialización da Igrexa, senón algo
máis simple: que esa pequena igrex::i, ás
veces humilde oratorio, tivese tei:reos pro-·
pios e ingresos económicos. O territorio
era moi indefinido e non existía aínda
unha estructura xurídica parroquial.

A idea de beneficio ·
No século VIII, época carolinxia ou
do emperador Carlomagno-, a
cristiandade xa está constituí~a por unha
rede parroqui~l. Como os funcionarios
eclesiásticos necesitaban vivir _de algo, e
a mesma igrexa parroquial precisaba de

Aparece o señor cura, ese personaxe
mediador que, ademais, vai mediar en
exclusiva, por vía xurídica, é dicit, de ter
el o dereito único das funcións sagradas:
só el terá a xurisdicción para presidir
casamentos, que se han realizar no seu .
territorio, ademais do resto das funcións
cúlticas, incluída a confesión. Cando no
século XII aparezan as Ordes
Mendicantes -maiormente franciscanos e
dominicos-, que dependen directamente
do papa e poden eles absolver pecados,
algo novo sucede· na Igrexa.
Pero ela xa está parroquializada, ata
o punto de que bo cristián pasa a ser sinónimo de bo parroquiano, entendendo
por tal o fregués que «lle vai» á misa ó
señor abade e cumpre con el debidamente en tódolos sentidos.
A territorialización parroquial chega
a tal extremo, que esa organización es-

trictamente rural, con territorio ben deslindado que permita a delimitación de
funcións verbo dos outros cregos da
«táboa» ou adláteres para que as ovellas
alinden na leira do propio pastor. Organización rural que se lles aplica ás cidades,
onde tales límites non existen. ¿Cantos
urbanitas saben a que parroquia pertencen
e por que han casar nun determinado tem- ·
plo? Cadaquén irá á misa onde lle cadre e
os templos serán simples estacións de servicio en función da comodidade ou do
·confort espiritual.

O caso galego
Hai quen afirma que a parroquia está
moi ben asentada en Galicia porque procede do século VI, dos tempos dos suevos.
Teño as miñas dúbidas, porque a división
e~lesiástica que daquela aparece non é
parroquial, senón comarcal. En cambio
calculo que a verdadeira significación vén
da Reforma gregoriana.
O papa Gregario VII emprende _unha
reforma da Igrexa da que forma parte principal a chamada loita das investiduras:
unha disputa co emperador para ver quen
gaña o dereito a investir, é dicir, poñérllela vestimenta sagrada, sinal de dominio,
ós bispos. Gañou o papa a lgrexa terá
· ·
aínda máis poder feudal.

e

Mentres en. Europa enteira a loita era
palas mitras, en Galicia, máis humilde, a
investidura que se disputaba era a das parroquias. De tal reforma deitou, penso eu,
a importancia actual da par;roquia galega,
sen par no mundo, pois non é só nin principalmente unha organización eclesiástica limitada ó templo, senón unha concepción social vencellada a un territorio, pero
da que o representante máximo é o señor
abade. Mentres un castelán dirá «yo soy
del pueblo de Carvajosa», o galega ha
dicir que el é da parroquia de Santaballa.
O poder económico da Igrexa en Galicia
é. o máis alto de Europa; exceptuados os
Estados Pontificios.

Outramente hoxe
Non vou porfiar no poder cio señor
cura ou abade nin na importancia da parroquia ..Cómprenos verificar, sen embargo, que existen varias razóns palas que a
parroquia galega principia a devalar: unha

delas é a migración e outra a escaseza de
clero. Os medios de locomoción permiten saír da parroquia e esta pode quedar
baleira as fins de semana, cando non a
perpetuidade.
Pero hai algo máis: as parroquias padecen unha dobre servidume: por unha
parte, están case que exclusivamente centradas no culto relixioso e no templo; pola
outra, constitúen un tipo de organización
basicamente primaria, na que-a xente se
coñece e leva control de todo. Estamos
ante esa relación dos grupos primarios no
que as relacións son cara a cara.
As parroquias son conservadoras por
necesidade. A xente quere ser bautizada
na parroquia, ser .nela enterrada, lugar de
identificación e non de anoniillato. Existe
un centro umbilical -lugar ónde se xuntan
simbolicamente ceo, terra e infemo ou
abismo- , que funciona coma embigo: ese
triángulo onfálico formado polo adro, lu-.
gar profano ou <liante do «fanum» ou sagrado, que representa o mundo natural; o
templo que xa constitúe un super-mundo;
o cemiterio, significativo do inframundo.
E con frecuencia están tan xuntos que son
a mesma causa, porque as campas do
cemiterio espállanse polo adro. Pero
cuestións coma a atención de enfermos,
que levaba tanto tempo e consola, xa non
adoita ser factible, porque a xente pasa do
sanatorio ó tanatorio.
Por outra parte, parece urxente unha
comarcalización de Galicia, non só administrativa, senón tamén eclesial.As parroquias seguen senda necesarias, pero a primacía do culto fomece poucas oportunidades _para a evanxelización ou rllisión,
·amén de ser, como dixemos, un espacio
primario controlado.
Os tempos_son chegados de ir creando cristianías de ámbito comarcal que non
loiten coritra a parroquia, senón que a
completen din~mizando servicio da
Igrexa. Hai supera-la parroquialización da
Igrexa, lugar de cumprimento relixioso e
de mantenza elemental da fe; ámbito de
socialización da pertenza á Igrexa. Resulta
urxente a comarcalización pastoral.

o

Unha síndrome chamada Henar
Hoxe mesmo (4.XI.97) o xomal ma-

Algúns conflictos como o de San Xu'sto reflicten a
crise da concepción tradicional da parroquia.

drileño «El País» dedícalle a derradeira
páxina a esa labrega militante nacionali ta, promotora do mundo rural, que e
chama Henar Román e ten 37 anos, un
home e unha filla; preside en Labrada
unha comunidade parroquial. Estudiou
Maxisterio ·e goza dun gran prestixio na
comarca de Abadín.
Falan tan ben _de Henar que, se vas
visitala, seguro que che ofrecerá un codelo
de pan fresco quizais amasado e cocido
por ela, e un vaso de viño. O sorprendente é que o pan eucarístico que ela ofrece
os domingos -sen viño-, ten que ser reseso,
consagrado por un crego e gardado na
despensa chamada sagrario.
O porqué de que Henar non poida
facer memoria de Xesús Cristo eucarístico
e padecer esa dependencia dun home seica
consagrado, ándano a explicar dende
Roma, pero non o dámos entendido. Nin
hoxe é viable que cada parroquia teña un
cura e nin sequera sería rendible. Pero
poderíase ata par un pobo que procure
unha Henar ou un Jorge, que esa é a gracia do seu home, que presida a eucaristía;
persoa escollida polos fregueses e a quen
o hispo lle impoña as mans, aínda que non
for para sempre, «eternamente». Dentro
duns anos, este conxunto de síntomas canónicos patolóxicos -a síndrome Henar-,
hanos facer sorrir.
Pepe Chao
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Con Mario, na súa

ENTREVISTA

A comezos do mes de setembro tiven a
oportunidadf! de convivir Uns días con Mario e a
súa familia, na súa comunidade ·de Lázaro Cárdenas, no concello de Altamirano, unha das zonas de
- Mario, un ano e medio
" despois de nos visitar en Galicia ti
e máis Chayito, cóntanos cómo
segue a situación en Chiapas.
r

Se~ue

igual; no" sentido político
porque o goberno non tén vontade
para · dar solución ás demandas dos
indíxenas. Os acordos de San Andrés
que firmara o goberno co Exército
Zapa~ista de Liberación Nacional
están no papel, pero non hai nada
n<;>s feítos.

máis conflicto do Estado de Chiapas. Alí recordamos momentos pasádos en Galicia uns meses an~
tes, e tamén lle dedicamos un tempo a Irimia,
tempo que agora compartimos ·con todos v.ós.

Estamos vivindo unha guerra de
baixa intensidade. Queren provocar
unha guerra entre irmáns indíxenas.

-E o

pobo~ ..

- Seguimos loitando. O bo que
ternos o pobo é que se~uimos cunha

E aínda_se agravou a situación
porque o goberno buscou unha
e tratexia militar tanto na ~ona norte m na zonas de confli~to de
Chiapa .
Os soldados estannos metendo
alcol, prostitución e drogas nas comunidades. Para impedí-la nos a
organización non nos deixan saír
das nosas comunidades e así en ·
certas zonas hai falta de alimentos
e de medicamentos por non poder
ir mercalos. ~ tamén nos perseguen
con encarceramentos, roubos e
asaltos ás comunidades, torturas ...
e o medo que nos están metendo
cos helicópteros militares voando
polas noites por riba das casas ...
dalgunha comunidade tiveron que ·
fuxir para a montaña por. medo ós
ataques militares.
Outra estratexia . son os grupos
paramilitares como «Paz y Justicia»,
os «Chinchulines» ou os «Guardas
Blanca »,que están actuando moi respaldado polo goberno.
E logo que o goberno do PRI dá
preferencia á xente del, dándolle
apoio económicos en forma de .
proxecto e de pen as (comidas, medicamento e cou a de primeira
n ce idade) e a í v ai creando
di i ión en~e nó .
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que foi cando o EZLN dixo «aquí
estamos», están traballando as terras
os nosos irmáns. Porque como
dicimos: aterra é de quen a traballa.
Rescatámo-las terra.s ·do val onde hai
auga. Agora as mulleres, os homes e
os ·nenos chegamos a onde hai auga e
a auga é a vida. Estamos sementando
· «frijoles», café, plátano, millo ...
Levabamos xestionando esas terras
co goberno desde hai 30 · anos e
nada. Soñabamos con ter un
pouquiño de auga para toda a
comunidade e nunca era posible ..
Agora 50 familias marcharon para
·o val e fixeron un novo poboado
·que lle chamamos «Nueva Revolución».
. Este esfo_rzo que fixemos non o
irnos deixar. É noso; dos
campesiños, e non irnos permitir
que volvan, os donos das facendas.
Eles viven lonxe, a uns 40 ou 50
quilómetros. Nós querémo-las
· terras para vivir. Antes as mellores
terra:s e as mellores augas eran para
as vacas .4os ricos. Agora son para
. nós, os ser~s humanos.

grande esperanza. Os indíxenas buscamos seguir unidos para esixir que a
nosa pobreza se solucione pola vía
pacífica. Por parte do pobo hai unha
gran forza, unha resistencia. O pobo
Jmnca vai baixa-la cabeza, nin
tampouco dicir «non irnos seguir
loitando». A forza vese en homes e
mulleres que querémo-la xustiza.
A felicidade para nós é froito da
loita. Vouche poñer un exemplo: na
miña comunidade de Lázaro Cárdenas as grandes facendas estaban acaparando as terras; e agora desde o 94,

- Neste sentido, fálanos un
pouco do Congr.eso de constitución da Fronte .ZapaÚsta de ·Liberación Nacional e da marcha
do 16 de setembro en pleno Méxi.;
co capital ..
- É unha grande marcha. Das zonas de conflicto vai un representante
de cada comunidade indíxena
z4patista. Un total de 1.111 representantes: homes, mulleres e nenos. Non
podemos ir máís xente porque
economicamente está difícil. A
comunidade escolle un tepresentante
seu, con voz e voto no Congreso. A
marcha e o Congreso . son unha espe.:
ranza para que s.e re.solvan os problemas. o diálogo está difícil porque
non hai vontade por parte do goberno.

terrade~hiapas~~~~~~~N ós non queremos un poder; queremos que se recoñezan os dereitos
indíxenas e. a autonomía dos nosos
pobos e que iso garanta a educación
e .a saúde e unha vida digna en todo
para nós.

- Cando falas de autonomía dos
pobos indíxenas ¿que queres dicir?
- Queremos dicir que os pobos
ternos que te-lo noso propio . gobemo e que dentro de cada
comunidade local haxa un gobemo
propio.
Son as nosas formas · propias e
autónomas de gobemo que queremos que nos respecten.
Nesta zona da selva lacandona
demostramos unha grande resistencia nas anteriores eleccións de xullo:
a maioría dos censados non votamos porque así o decidimos nas
comunidades, ·e foi para opoñemos
ó gobemo. Un 70% non votou.
indíx~nas

Outro traballo importante que tén
moita relación . con todo is to é o .
Sínodo da nosa diócese. Pareceunos
importante mirar e revisa-lo traballo
feito ata agora e consultámolo nas
comunidades, se vían ben celebrar un
Sínodo, e as comunidades vírop.o
ben. E entón iniciouse o Sínodo, xa
no ano 95 foi a apertura, que é cómo
sermos a lgrexa máis campesiña e
indíxena, con cara propia tzeltal, chol,
-tojola-bal, ... aquí, coa nosa cultura e
· os nosos ministerios ~ ritos e símbolos.
A evanxelización, a catequese e

N ós queremos unha verdadeira
demócracia, porque tanto as autoridades do Estado como .as do
Concello nunca as escolleu o pobo.

·- Mario, ti es catequista da túa
comunidade e participas moito na
túa diócese de San Cristóbal
¿Cómo está vivindo toda esta si. tuación a lgrexa de Chiapas?
- Nós, como lgrexa que somos,
non podemos separamos de todas
estas demandas. Acompañamos estas loitas con xomadas de oración
e xexúns e participamos en todo o
que podemos. tanto o noso hispo
Tatic Samuel como Raúl e tam.én
moitos catequistas están sendo difamados e perseguidos. Ata chegaron
a atentar contra as súas vidas. Esta
Igrexa é moi perseguida polos poderosos. Pero se quedamos calados l).ÓS,
a situación vai ser aínda máis difícil.
Non queremos morrer de fame e
queremos respecto para os nosos
dereitos e a riosa dignidade.
A participación da Igtexa nesta
hora de conflicto é sobre todo a da
reconciliación, porque houbo e hai
moitas divisións provocadas.

a liturxia foi outro dos temas que
reflexionamos e acabamos de traballar
o de cómo acompaña-la lgrexa ó
pobo nas loitas, na organización cara
unha vida mellor. Aínda non rematamos; fáltano-lo último tema que é o
da organización e estructura
diocesana.

vida; xa cando era neno, na doutrina,
vendo os Mandamentos da Lei de
Deus .. E cando lía a pasaxe da Palabra: «Ü que queira seguirme, tome a
súa cruz, néguese a si mesmo e
sígame ... ». para min toma-fa cruz non
é fácil, non é tomar un madeiro; foi
ir descubrindo que na vida hai moito
sufrimento, moitos abusos, e que no
traballo profético ternos que
denuncialo; e tamén anunciar o bo
que hai, claro. .
O que me fixo ser catequista
como compromiso foi ve-lo modo de
Xesús. E tamén - me axudaron os
encontros con outros irmáns da
Igrexa, e ver cantos pobres hai con
case nada e uns poucos ricos con
todo. É o meu corazón tomou forza
cando sentín cómo os ricos criticaban o noso traballo. Descubri-lo
sentido do sacramento do bautismo
axudoume a ser unha persoa entregada ó pobo.
Sinto no meu corazón que o
traballo máis grande é aprender a
amamos e a perdoamos. Así a
lgrexa vai te-la súa forza. Así hai
moita persecución. Pero nós estamos unidos ó noso ~ispo, ó Papa,
á Igrexa Universal. Agora levo xa
uns 18 anos traballando na lgrexa
coma catequista, anque toda a vida
lin o Evanxeo; é un foco que me
guía para saber construí-lo
verdadeiro Reino de Deus, esa casa
para todos.

- ¿Unha palabra para re-matar?
- Si, dárvo-las gracias porque os
medios de comunicación buscan calala miseria dos indíxenas e a nosa
loita. O gobemo manipula. E parte da
nosa forza sodes vós, que escoitádela nosa palabra e propagádela.

- Es un home dunha grande fe,
Mario. Cóntanos algo dela, de cómo
che naceu; de como che goi medrando ...

Gracias e tamén moitos saúdos á
xente de Galicia que nos tratou tan
ben cando estivemos alí.

- A fe sempre influíu na miña

Tereixa Ledo
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG,95)

Loita fratricida polo trono (11 s~muéI,'15)
Abxalom asasinara ó seu irmán
Amnón por seducir á súa media irmá Tamar, que tamén era
irmá de Abxalom. Dáse a
sospeitosa casualidade de que
Amnón era o vinculeiro oufillo
maior de David, presunto
herdeiro do trono. Abxalom tivo
que fuxir, pero mercé á boa
estratexia de Ioab, sobriño de
David e asasinadó posteriormente por Salomón, David
permitiulle retornar a Xerusalén, pero levaba dous anos A sucesión ó trono de David semella unha danza
sen recibilo.
macabra da morte.
'Despois diso Abxalom íixose cun carro e cabalos e con cincuenta -homes que o escoltaban. 2Abxalom erguíase cedo e púñase á entrada da cidade. Dirixfase a tódolos que
ían ó tribuna~ do rei cun preito e preguntáballes: -»¿Ti de que cidade es?». E el
respondíalle: -»0 teu servo é dunha das tribos de Israel». 3Entón dicíalle Abxalom: »Mira, a túa causa é boa e xusta, pero de parte do rei non hai quen te atenda>> .. (l)
Ab.xalom prepara. un golpe de Estado congraciándose cos israelitas do Norte,
antes independentes e non tiñan que baixar a amañar asuntos a Xerusalén. Cansos .
da centralización, sentíronse afagados por Abxalom, que pretende presentarse co ·
prestixioso título de xuíz, coma os líderes_de antano cando aínda non existía a
monarquía.
4

Despois seguía dicindo: -»¡Quen me dera ser eu o :míz deste .país!. A tódolos ·que
viñesen onda mio con preitos e con causas, fatíalles pronto xustiza». 5E cando alguén
se lle achegaba e o saudaba, el tendíalle a man, agarrábao e abrazábao. 6Deste xeito
era como trataba Abxalom Ós israelitas que acudían ó tribunal do rei, gañando, con
iso, o corazón de todo Israel.
Lago de.4 anos de preparación demagóxica da revolta, Abxalom solicita do rei
David permiso para cumprir cunha promesafacendo un sacrificio en Hebrón. ( 2)
1
9
[ ••• ] 0 rei díxolle: -»Vai en paz». E el colleu e foise a .Hebrón. ºAbxalom mandou
mensaxeiros por tódalas fribos de Israel con esta consigna: -»Cando oiáde.. lo son da
trompeta, proclamarle:.¡Abxalom reina en Hebrón!».
O vello rei toma a determinación de fuxir; por evitar maiores males. Hai xente
que se mantén fiel á súa persoa:

e

[ ... ]23Toda a xente choraba a berros. O rei pasou o torrente Cedrón pasaron todos
con el, camiño do deserto. 24Ía tamén Sadoc e con el tódolos levitas. Levaban a arca .
da alianza do Señor e puxérona onda Abiatar, ata que acabou de saír da cidade a
xente toda. (3)
Os sacerdotes Sadoc e Abiatar quedaban en Xerusalén coma espías de David,
para avisáreno para un posible retorno:
25

0 rei mandoulle a Sadoc: -»Devolve a arca de Deus para a cidade. Se o .Señor me
dispensa o seu favor, fará que poida volver e permitirame ve-la arca e a súa morada.
6
- Pero se El me di que non son do seu agrado, aquí me ten, que faga comigo o que lle
pareza».
Talmente cama un Nazareno, o rei David ascende polo monte das Oliveiras, nunha
especie de Xetsemaní:
·

[...]David subía chorando pola costa das Oliveiras, coa cabeza cuberta e os pés descalzos. Toda a súa xente cubrira a cabeza e subía tamén chorando. (4)
Aínda nos agardan sorpresas maiores na ascensión de Salomón ó trono.
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1

Estamos no documento da Historia
da sucesión ó trono, ·que vai dende o
.capítulo 9 do Libro II de Samuel ata
o 20, e tamén inclúe os capítulos 1 e
. 2 do Libro Idos Reis. Toda unhahistoria argallada polos escribas do rei
Salomón para centrarse na súa figura e xustifica-lo inxustificable do seu
sanguiñento ascenso.·Ó trono.
2

David fora un gran rei, que ampliara as fronteiras de Israel, pero a súa
corte precisou de impostos e
trabucos, requi.sas e. outros abusos
que leva consigo toda centralización
. política. Abxalom traballa con ese
presuposto e organiza o seu .golpe
precisamente en Hebrón, onde David fora proclamado rei antes de
escoller Xerusalén coma cidade propia.
·

3

A lexitimidade davídica queda clara: o sacerdote Sadoc -de quen tomará séculos depois nome º ·partido .
sacerdotal dos saduceos, que
argallan a morte de Xesús de N azaré' e o sacerdote Abiatar,. queren fuxir
con David, portando aArca de Deus.
4

Ímorios achegando á truculenta historia do triunfo de Salomón, A
calquera lector inxenuo da Biblia
poderá paréc'erlle todo natural. O autor do relato, da corte salomónica,
artella unha liña de lexitimidade entre Xaúl e Salomón a través de David. A cousa non foi tan simple: 3
irmáns maiores ca Salomón e 2
_curm~s foron asasinados pata que ·
non se convertesen en competidores.
o escriba disimulou moi ' ben os
motivos da morte. Mesmo dá a impresión de que Salomón fixo escribila ·saga dos patriarcas en función da
súa dobre necesidade de lexitimar
tanto a súa tráxica ascensión ó trono
coma a de xustificar que o Sur, Xudá
e mais Xerusalén, dominen as tribos
do Norte, de maior imporancia histórica e de máis ·exquisita tradición
federal e de independencia.

CINE

Rubén Rivas Vida/

Para ver

Para recordar

Para traballar

Dúas Rapazas de Hoxe
Career Girls
(Mike. Leigh, 1997)

Cousas que nunca che dixen
Cosas que nunca te dije
(Isabel Coixet, 1995)

Terra e Liberdade
Land and frÚdom
(Ken Loach, 1994)

Tendo como referencia o cine social
.dos 70 e a longa tradició~ documentalista
inglesa, as produccións británicas estanse
a converter no fenómeno cinematográfico ·máis interesante dos nosos días. A directores de recoñecido prestixio coma Ken
Loach ou Stephefl: Frears estase sumando
agora unha nova xeración que prescinde
de calquera intención intelectual para 'centrarse na realidade social do seu país.
·

Cousas que nunca che dixen, que acaba de ser posto á venda en vídeo pola
distribuidora Filmax, é, sobre todo, amaterialización do empeño dunha directora
por sacar adiante unha idea na que levaba .
traballando dende o. ano 1992. Obrigada,
ante a negativa dos productores españoles
de respaldar economicamente o seu guión,
a buscar financiación noutro lugar, Isabel
Coixet désprazouse a unha pequena vila
de Oregón para poder facer realidade o seu
proxecto. Ali, e en só catro semanas de
rodaxe, Coixet foi quen de articular unha
historia, chea de humor e melancolía, sobre algo tan sinxelo pero ó mesmo tempo
tan difícil' como a felicidade.

No ano 1994 o director británico Ken
Loach abandonou os barrios marxinais
londinenses e os temas socio-políticos máis
candentes da realidade inglesa para ofrecemos unha visión novidosa e insólita da
Guerra Civil española.

Sen lugar a dúbidas un dos principais
responsables <leste espertar foi Mike Leigh
e o seu füme Segredos e mentiras (gañador
o ano pasado de tres premios no Festival
de Cannes, entre eles a Palma de Ouro, e
nominado para cinco estatuiñas na noite
dos Óscar). Agora, un ano despois, acaba
de chegar ás nosas pantallas a súa última
película: Dúas mozas de hoxe.
Mantendo. a liña dramática e o estudio
psicolóxico da anterior cinta Leigh
lévanos ó reencontro en Londres de dúas
amigas que compartiron piso cando eran
estudiantes na Escola Politécnia. Mercé
a utilización do flash-back (salto a~ás no
tempo) e a coincidencia das dúas rapazas
con vellos amantes iremos coñecendo o
seu presente a vez que reconstruimo-lo
seu pasado.
A película, igual que sucedera en
Naked con David Thewlis ou en Segredos
e mentira~ con Brenda Blethyn, gárdanos
unha das acostumadas sorpresas de Leigh:
a presencia dun novo rostro, neste caso é
o de Lynda Steadman coñecida no 'Reino
Unido polos seus traballos televisivos.

O filme, que arranca co abandono amoroso_que sofre a súa protagonistaAnn, vai
facendo un percorrido por unha serie de
personaxes moi diferentes entre si pero que
están a vi vi-la mesma situación ca ela. Dá
igual que sexa un transexual, un vendedor
de casas que atende ó Teléfono da Esperanza ou un pai de familia: todos comparten a soidade e o sufrimento do desamor.

Ambientada nuns escenarios grises e
anódinos que reforzan a soidade dos seus
protagonistas Cousas que nunca che dixen.
cqnfigúrase como unha película de autor
(Isabel Coixet ademais da dirección é responsable do argumento, do guión e dunha
parte da súa producción) na liña do que
hoxe entendemos por cine independente
americano.

Escapando das <lúas liñas polas que se
moveron as reflexións cinematográficas
sobre a contenda do 36 (a triunfalista que
~e fixo durante o réxime franquista e a da
transición e democracia empeñada en
reivindica-la razón para a facción republicana), Loach preséntano-los conflictos que
se dan dentro do exército roxo, facendo
especial fincapé na distinta concepción que
dentro del se ten do feito revolucionario.
Mentres que para trotskistas e anarquistas
é unha realidade que ha de ir parella á victoria na guerra, comunistas e socialistas
consideran que a victoria é o primeiro, e
logo dende o poder poderase face-la revolución.

a

Estructurada como un longo flash-back
e tendo como fío conductor da historia a
Kim, unha moza que reconstrúe gracias a
cartas, fotos e recortes de xomais que atopa
nunha vella maleta a experiencia do seu
avó como brigadista internacional nas filas do POUM, Terra e liberdade .
converteuse nun dos mellores testemuños
cinematográficos para a análise da Guerra
Civil e nun dos filmes máis indicados p~a
servir de apoio a calquera experiencia docente sobre este tema.
Descritores: Guerra Civil española.

Para non perder: Úous dos acontecementos· cinematográficos máis interesantes do ano en Galicia: o Festival Cine
Europa, que ó longo do mes de novembro se desenvolve en Santiago e o Festival de Cine de Ourense, que. abrirá as súas
portas o 19 deste mesmo mes.
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DENDE MADRID

Rosa e Anxo

.

Galicia en. ·Madrid
Hai un barrio de Madrid que case
ten Galicia enteira representada nos ·
nomes das súas rúas, (fora un constructor galego que lle <lera por aí) sen
normativizar claro está," «Isla de
Arosa», «Ginzo de Limia», e así
outros. Habería que tratar o tema a
nivel administrativo e dicirlles ós
munícipes que se vaian poñendo ó día,que xa non _existen tales nomes, que
non hai tal «Isla de Aros a» senon «Illa
de Arousa». Aínda que aproveitemos
estes tempos florescentes de Galicia
nos medios dubidamos que estean polo
labor. Non estaría mal intentalo.

Algo novo pasa

Resulta que neste mes estivo presente Galicia en Madrid como ata ago- ·
ra, podemos · afirmar sen medo a
trabucarnps, nunca en.dexamais
estivera. Non houbo un xornal que
non a mencionase tódolos días.
Análises políticos, sociais, ec~nómi
cos, algúns ben certeiros outros coma
sempre tópicos. A radio, a TV. Pero,
·¿que é. o que pasou? A resposta é ben
fácil -din-: as eleccións autonómicas.
Pero esas tamén as houbo hai catro
anos. Si, pero os medios de comunicación hoxe están roáis ó pé da nova, do
Ademais de ha?er moitos galegas
acontecer do país. Si, tamén é certo,
por e ta zona, pois a c.ada paso sor- . pero de pasar desapercibidas as
prendo a algún da terriña cun «bos
elección,s pasadas a. estar na punteira
día .», e 6 quío queiro de Lourenzá xa
de todos los medios ... non valen estas
ano por estes rueiros madrileños
razóns para explicar esta avalancha de
moita xente coñece Galicia pola.fartur~
novas e as páxinas dos xornais e proda mariscadas, polo bo xantar, pola
gramas de Radio e TV que lle adicaron.
choiva no mes de agosto, pola auga
A noticia xa ·non era Fraga senón
fría das praias, polo Pedrafita ou a
Beiras, non era Galicia senón a medra
Canda, que fan que esta terra sexa · do nacionalismo galego, xa non era o
doutro ~undo afastado, que non é a
acontecemento tópico e curioso senón
carreiriña dun can o que nos ·separa,
a concfoncia dos galegos por
non son catro ou cinco horas como o
autovalorarse, por sentírense donos do
sur ou levante, a terra cántabra astuseu país. Tanto foi o medo por esta
riana ou o País Basco. Para ir a Galicia
medranza que o PP e o PSOE intentan
haivos roáis dunha carreiriña dun can.
reforma-la lei electoral para evÚar que
Xa no tempq· do goberno do ·PSOE
os nacion.alistas · teñan presencia no
cando as autovías estaban a andar
Parlamento de Madrid.
déronse conta de que había no proxe~t~
Ó comezo só unhas notas liquidaun «escollo» (non do verbo escoller),
ban
a noticia das eleccións de Galicia
un atranco do Pedrafita, aínda que
os
contertulianos
de Onda Cero no~
nesa parroquia este partido teña
deixaban de ligar ó Bloque con
maioría. ·
herribatasuna, facer comentarios
Os do PP de Madrid téñenlle a
churrusqueiros do~ nacionalistas e
Galicia un cariño especial por ~er un
facerll~s propaganda ó PSOE e ás
baluarte ~o seu partido; os de PSOE
dereitas. Un pouco máis serio resultou
co~o terra ancestral e atrasada que
o Gabilondo da Ser. Pero en cando os
hai que modernizar, para eles unha
inquéritos empezaron a da-la súa ~u
«re ión» que non condicionaba para
bida descomunal mudaron as tornas.
nada a política central. E desta maneira
é:o unha vi ión moi limitada e parcial que o madrileño teñen de
Galicia é un mundo
Galicia. Pero a cou a é como é. Era.
É xusto que fagamos unha referenP rque e te ano cambiou.
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cia especial ó xornal, nada proclive na
defensá dos nacionalismos, El País.
Durante a campaña houbo días, con
máis infonµació.n sen dúbida que
.calquera xornal de Galicia, no que
aparecían varias páxinas coa información de dous ou tres correspondentes
e as colaboracións diari~s de Suso de
Toro, Carlos Casares,. pero sobre todo
hai que mencionar a Manuel Rivas.
Graeias, amigó por esa pluma qüe
estivo nesfos tempos coma o carro do

país de Manuel María musicado por
Fuxan os Ventos, cheo de facenda que
cantaba por páxinas e páxinas do
devandito xornal. «Non entenden o ·
éxito do BNG, porque ignoran a historia», «Nas primeiras eleccións os
abstencionistas eran ·máis cós votantes, agora superan a media españoia»,
«Ti dis que Galícia é pequena, Galicia .
é un inundo».
·
¿En Madrid seguirán ignorando
económica, so·cial e políticamente
Galicia?. Nas próximas eleccións
verémolo.

CARTAS

Vicenta faise presente
¡Olai meus amigos!

Xa hai 4 anos que descubrín a revista
Irimia; inmediatamente subscribinme a
ela e dende entón son irimega, de todo
· corazón. Pero polas circunstancias nunca puiden participar en ningunha das
cousas que organizades, nin sequera nas
Romaxes, e ben que o sinto. Quixera,
alomenos, ter algúns dos medallóns conmemorativos, sobre todo dos dous últimos anos, que me gustan moito. ¿Non

poderiades mandarme sequera este último?
Tampouco fun quen de órganizar un
grupo de reflexión teolóxica, anque o
intentei. Pedinvos por teléfono o libro
que usabade á primeira, pern non me
chegaron, nin ningunha explicación ó
respecto; supoño que teriades poucos e
se esgotarían. Sígoo desexando.
Vivo bastante illada e sen coche;
¿non poderiades con máis frecuencia

ofertarnos cousas das que falades na
revista? Gustaríame moito, por exemplo,
consegui-lo libro de Manolo Regal "No
nome do Pai", do que falades no último
número. Anque desprazándome a Viveiro
( 16 kms) e encargándollelo a unhas
monxas que teñen unha pequena libraría
relixiosa, supoño que me faría con el.
Máis nada. U nha aperta e moitísimo
ánimo.
Vicenta (Lago-Xove, outubro 1997)

Nova misiva de Chayito
Parroquia de St° Domingo.
Comitán.
Chiapas-México.
Estimaqos irmáns e irmás do Cosal:
Reciban un fraternal saúdo cariñoso,
desexándolles moita alegría:e ánimo nos
seus ~raballos, que realizan cada día pensando nos máis pobres do terceiro mll:ndo, nos. que máis necesitan.

Outro gran problema é a guerra, que
é a peor morte que lle pode acontecer ós
pobres. Non houbo respostas por parte
do gobemo, nada cumpriu dos acordos
que. saíron dos diálogos, todo quedou en
puras palabras, mentres medraban a
morte, a fama, os desaloxos de familias
por enfrontamentos con xentes armadas
do gobemo, encerceramentos, violación
de mµlleres ... E tamén engaños con
proxectos para que a xenté se pelexe, se
divida e se maten entre eles, é unha
maneira de enfeblecer e quitar forza á
súa unidade.

Despois do meu curto saúdo quero
agradecedles moitísimo a gran axuda
económica que nos mandaron. Recibina
por Tereixa . Ledo Regal en agosto.
Vannos servir estes cartos para o traballo ·
E tamén amezas contra a Igrexa porcos grupos das Mulleres na Saúde e na
que está a denunciar toda esta morte que
Alfabetización, para a comida dos curse está a vivir, por ter dous bis pos que
sos e un porico de material. Xa viñamos
están a falar da verdade do sufrimento
buscando recursos económicos para elas,
dos pobres, camiñando na liña da procura da paz, esixindo que se cump!an os
para a súa educación, porque .a inuller
aquí é amáis oprimida; a analfabeta, por iso o noso traballo
estámolo dedicando bastante
cara á muller.
Pero a pobreza está co~ todos. · Medrou moiio, e as
enfermedidades, a escaseza de
alimentos, a alza de prezos de
cousas _básicas e os cultivos secos por falta de choiva, que non
vai a haber colleita o ano ·que
vén en todo o estado de Chiapas.·

acordos asinados. E cando se fala desto
hai aínda máis represión contra a lgrexa
e desquítanse poñendo máis represión
contra os indíxenas e campesiños.
A Conai seguíu esixindo ó goberno
que cuinpra os seus acordos, os que se
asinarnn hai 7 meses e están en suspenso
os diálogos e nada se ten cumprido.
Irmáns e irmás, hai moito que platicar, pero sería longo, porque o
sufrimento é demasiado, é desesperante, .
pero as esperanzas dos pobres non se
acaban, seguen loitando e esixindo vida
para os pobos e os dereitos que lles
corresponden como mexicanos.
Ben irmáns e irmás. Gracias pola súa ·
gran axuda. Deus lles pague e lles dea
moita forza e saúde nos seus traballos e
lles manteña sempre unidos na forza do
Señor Xesús. Saúdos a tódolos
compañeiros que compoñen o
Cosal ós que coñecimos cando
es ti vemos nesa fermosa terra
de Galicia. Unha apreta a todos. Son os desexos de quen
vos lembra con agarimo.
Respectuosamente a súa
amiga e ir~á
María Rosario Gómez
López ( Chayito)

ATENCIÓN: O día 15 <leste mes_"Sábado Bíblico" en Bastavales, de· 11 a 2,30. Análise dos
textos da Paixón.

' HORIZONTE UNIVERSAL

Victorino Pérez Prieto

''Somos lgrexa''
O movemento «Somos Igrexa» era unha expresióu dun antigo desexo· de cambio na
Igrexa católica. É un signo de confianza que despqis de dous anos xa se poida falar dos pasos ·
que se deron, de menor a maior. Hoxe pódese falar xa de movemento, no sentido de que os
seus membros participan en distintas organizacións eclesiais, nas que deron xa testemuño
de novas iniciativas. Deséxovos para o futuro pacieneia e forza, así como recordarvos que
« O. . cambio» é posible. (Christa Nickels, MdB. Portavoz de política eclesial de «Üs
Verdes»).
Un millóri e medio de firmas é o segundo éxito que conseguiu o movem,ent~ «Somos
Igrexa» e o segundo obxectivo máis importa,nte: o feito de que moita xente da Igrexa catc.füca
expresou a súa opinión a favor de cambios en cinco puntos fundamentais da súa vida. !So
non vai posibilita-la aparición dunha Igrexa nova, pero alimenta a esperanza de que na
Igrexa católica aínda son posibles os cambios, en contraposición ós ventos involucionistas
dos últimos a110s. Pero o máis importante é que a xente se poña en pé diga o que quere e
·
o _que xa ·non pode soportar máis:{Michael Steiner. Bonn).

Tamén algúns bispos manifestaron un apoio máis ou menos forte:
Non ternos temor ante manifestos coma os de «Somos Igrexa». Ó contrario,Íelicitámon.os
cando se discute na Igrexa e mesmo cando se loita nela. Isto é necesario. (Mons.
Lehemann. Presidente da Conferencia Episcopal Alemana).
A revitalización do catolicismo debe apoiarse hoxe nun intento de analiza-la actual
situación da Igrexa cunha ollada fresca, unha mente aberta e corazóns dispostos ó cambio.
Ist significa tratar os desacordos na Igrexa cun espírito renovado de diálogo» (Cardenal
J. Bernardin, de Chicago).
Alédome moito da d·imensión internacional do voso movemento e maniféstovos a miña
lidari dade. Gracias pola vosa teimosía en manifestarvos nos lugares simbólicos,
privile iando os novos espacios ·de comunicación. Gracias por chama-la atención dos mozos
que teñen problemas coa institución eclesial, e que desexan máis vivir o Evanxeo hoxe que
reformar as estructuras da nosa Igrexa. Que o alento de Deus vos acompañe novoso camiño.
(Jacques Gaillot. Bispo de Partenia). ·
Aos/as participantes do Incontro Internazionale del Popolo di Dio: reunidos en Roma
ou unidos no Mundo, cun abrazo fraterno de comunión eclesial.
Somos seguidores/as da Palabra que se fixo carne e historia. Cremos. na Boa Notica da
filiación/fraternidade/sororidade universais. Sentímonos -todos, todas-, responsables pola
acollida, celebración, anuncio e construcción do Reino de Deus aquí nesta Terra humana e
di vi.na, coa esperanza da súa plenitude na Patria definitiva ..
O Concilio Vaticano devolveunos, luminosa e e.sixente, a gran premisa fundamental da
nosa condición cristiá: Somos, todas, todos, en primeiro lugar e antes de calquera
·ministerio específico, Pobo de Deus .en Cristo. Sigamos fieis a esa conciencia, a esa misión.
. O mundo pide, hoxe roáis que nunca, á Igrexa de Xesús; un testemuño de verdade, de
liberdade no Espírito, de igualdade fraterna, de 'esperanzada aiegría. Un verdadeiro Xubileo
de conversión, de testemuño e de misión. Lévano-lo Espírito do Resucitado.
Somos a Igrexa testemuña desa Presencia y desa N vidade.
Irmán e compañero de camiñada, Pedro Casaldáliga, hispo de Sao Félix do Araguaia,
Mato Grosso, Brasil.

A MEMORIA DO PAÍS

20 anos do ·Museo do
Pobo Galego
Na foto , o mestres da galeguidadeAnto.nio Fragua e Isaac Díaz Pardo, nos actos de
conme-moración dos 20 ano do Museo do
Pobo Galego. Ele simbolizan o tránsito, a
xeración ponte gracias á cal "os novos" se
fixeron cargo de dar futuro 6 noso pasado,
con realidade tan vizo a e e peran-zadoras
coma o Mu eo.
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O CANTAR DO IRIMEGO
l. Con admirado respecto
o Irimego quer falar
dunha gran muller labrega:
.a súa gracia é Henar.

2. Henar Román é labrega
que postj.e boa cultura
pois·estudiou Maxisterio
e agora é medio cura.
3. En Labrada de Abadín
celebra ela media misa
pois se non é sacerdote
é vice-sacerdotisa.
4. Non é cousa de alarmarse;
que ninguén se chame a engano,
pois ten permiso do bispo
monseñor Gea Escolano:
5. Loitadora polo pobo
Henar é nacionalista
de ·esquerdas, e tal ~estura
a algunha xente despista.
6. Non adoita nesta terra
que é fogar de Breogán
que unha gran líder do pobo
reparta o sagrado Pan.

7. . Pero ·o que máis nos sorprende
e que haxa quen non vexa
a contradicción enorme
na que cae a nosa Igrexa.

8. Henar amasa a fariña,
· coce pra fillos e o home:
na casa pan fresco e viño,
na igrexa reseso come.
9. Non dá entendido, por torpe,
o rimador irimego
que o pan que ela reparte
deba consagralo o crego . .

iO. Iso da consagración
. seica é poder masculino;
cómpre moita intelixencia
pra entender tal desatino.
11. Que.disimule Henar
se non entendo o misterio:
¿por que ela non exerce ·
totalmente o tninisterio?
12. Que todo quede a medias
évos un bo estropicio
mais ela non é culpable
pois realiza un servicio.
13. Que o seu home Jorge e fillos
a animen e fagan caso
é conveniente, pois ela,
está dando un bo paso.
14. E a ti, nosa Henar, adiante
coa promoción da labrega
pois no asunto da Muller
a lgrexa aínda está cega.

