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EDITORIAL 

Sobre os diversos usos da vara 
·de medir 

O feito de que, como apuntaba o Sr. Freud, don 
Sexismundo, tendamos a esquece-lo desagradable, pode 
considerarse como unha innata tendencia humanizadora, 
un instinto de preparación para o perdón e a tolerancia que, 
felizmente, nos acompaña. Pero iso non é desmemoriarse 
nin pechar os olios ó evidente. 

En Galicia ternos un preside'nte cun pasado, cando me
nos, autoritario. Sen embargo é ben certo que a ascenden
cia franquista de Fraga está moi matizada, a nivel persoal, 
por circunstancia posteriores. Así, a súa reconducción da 
ultradereita cara a posicións constitucionais durante a tran
sición, a súa innegable fortaleza mental, o seu .recente im
pudor para as· emocións automáticas cando pronuncia a 
palabra Galicia, o seu pulo folclórico, o seu esforzo p0r 
elaborar un discurso galeguista de dereita e a súa indepen
dencia de criterio fronte a unha dereita de bigote, máis es
quemática e elemental -véxase o caso Cuba- ... son todos 
factore que fan do presidente un caso p~culiar co que re-
ul ta mái <loado esquecer tempos escuras. 

O que resulta dificilmente dixerible por µnha poboación 
que se foi facendo adulta nunha democracia conquistada, 
arrincada á dereita franquista, é a relectura do espírito da · 
Constitución que reclama un tal Diz Guedes, irresistiblemente 
ascendido en tempo récord desde a nada á máis absoluta 
mediocridade. o espectáculo reiter~do de policías zorregando 
a deputados acreditados, a labregos de rostro curtido ou . a 
intelectuais galegas de contrastada coherencia é o seu único . 
sinal de identidade pública. E, madiá leva, defendida por el 
teirnosamente como xusta e lexítima. 

Para xustificar un inxustificable exceso de celo 
malladar dos guardias, degradados polas súas instruccións 
en simples mamporreiros, di que non pode haber <lúas va
ras de medir fronte á.legalidade. E cita as fontes que usa 
para tal afirmación. Así, segundo el, ten o mesm9 valor 
xurídico e moral un dereito fundamental recollido na Cons
titución, lei de leis, ca un apartado dun artigo dunha 
contestadísima -entre outros polo propio PP daquela. na 
oposición-, leí Orgánica de SeguÍidade cidadá. 

O artigo asinado por el na Voz de Galicia xustificando 
a úa política de defensa de la sociedad e dos trabajado-. 
res ciudadanos manipulados, é toda unha confesión de 
parte na que, como ciudadano gallego, plasma os máis 
burdo tópicos da dereita rexional nun politicamente co
rrecto ca telán. El que nunca tería que manifestarse man a 
man cos que padecen a desorde establecida porque escolleu 
o camiño que escolleu. 

E po to a u a-la mesma vara de medir, mide coa vara 
ó da d reita e malla a vareazos desmedidos ós que se van 
pola outra man. Todo en cambiar de vara. 
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O TRASNO Daniel López Muñoz· 

O totem de Lalalandia · 

Crónica local-ista .. :.E nos 
dixo en castelán: 

"Non hai dereito que c;tgo
ra o Senado e mailo Congreso 
nos veñan con estas. Están ata
cando o cerne da nosa 
identidade. Non a de coruñeses 
e coruñesas, que aí haiche e 
hóuboche de todo, si, moito 
infiltrado, como di ·o Espiña 
ese, e mesmo moito aliado 
solermiño dos ladróns de letras, 
senón a nosa identidade 
lalalela, si, de lalalelos e 
lalalelas de Lalalandia. Porque 
quedamos, os lalalelos sen tó
tem da tribo, ese enorme La 
diferenciador. ¡Aí! ¿Como hei 
vivir sen ti Laíño da miña 
ialma? Ti que es o que nos dis
. tjngue, o que nos dá ·regustiño, 
o que nos queda como perma-
nente lembranza do que fomos 
e puidemos chegar a ser se as 
cousas fosen doutra maneira. . 
¡Tanta autonomía e tanta gaita! 
¿Como marcar. agora as dife
rencias? ¿Como prescindir da 
redondez sonora do la, la, la, 
¿Como cantarche coplas sen o 
ailalelo, ai la la? ¿Que diremos 
Ai, .. a, ... a? 

Quedamos somos, ~on 
Paco á fronte, o Lalalelo Maior, 
desmarcándonos da tendencia 
regional e ndcional. Modas 
perniciosas. Pero se ata a Voz 
nos abandona. Eles si, La Voz
por quí, La voz por acolá. Nós 
polo caravillo, xa nos quitaron 
a capitalidade, e agora queren 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA 

diminuir nunha letra a nosa 
identidade. ¡Nunha letra sobre 
9, que é máis do 11 %! 
¡Gallejos, que son todos uns 
gallejos ! Non coma nós, que 
somos Lalalelos da Coruña 
La. Que é todo unha discrimi
nación, si s'eñor, que ós de 
Ourense lles dan unha letra de 
máis e a nós unha de menos. 
¡Canto resulta que eles perden 
poboación e nós irnos a máis ! 
¡Mira ti que sentido da 
xustiza!· 

E non calquera letra, non. 
Senón o noso L das entrañas. 

¿E que facer agora co 
letreiro famoso feito en. sebe 
de buxo que ó pé d.un 
barquiño saúda os nosos vi
sitantes? ¿ Quen terá valor. 
para .ordenarlle a un 
xardineiro lalalelo que, 
desobedecendo as súas 
·conviccións máis íntimas, 
arrinque o L , que tanto 
traballo levou defender dos 
infiltrados galegos? ¡A resis
tir lalalelos todos! ¡Todos i:;on 
María Pita! ¡Fóra o 
estranxeiro ! ¡ Manifestádevos 
sen temor, que os poderes cj.e
le g ado s simpatizan en 
segredo coa causa Lalalela! 

E disque é por poñelo en 
· galego. En galego, ¡que ho

rror!. Coa cantidade de pala
bras soeces que hai en galego. 
Envexa, moita envexa é o que . 
hai, ailalelo, ~ la la. 
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BOA NOVA Manolo Regal Ledo 

Orar desde a vida (2) 

P rometín no último .número de 
IRIMIA retoma-lo tema de "orar . 

desde a vida·". E aquí estamos de 
novo, meténdolle o dente a unha cues
tión que me abriu un amigo, ó me falar 
das dificultades que ·sentía para orar 
el mesmo desde · a vida. 

Un problema máis 

Xa falamos dalgunha dificultade 
para poder orar desde a vida. Pero 
paréceme. conveniente subliñar outra 
dificultade que eu persoalmente expe
rimento, e coa que, polo que oio, 
tanién outros se enfrontan. · 

Orar desde a vida demanda unha 
fidelidade, unha perseverancia en 
cousas moi simples, pero imprescin
dibles para lle ir sacando gusto ávida, 
coma lugar de posible encontro co 
Deus da vida, que iso en definitiva é 
orar. 

Refírome sobre todo á necesidade · 
de nos parar cada día un tempo, o ne
cesario, para ir reparando no que no 
día fomos . vivindo, as cousas que 
fomos facendo, os encontros que . 
tivemos con persoas, os erros que co
meti.mos, os comportamentos impro
cedentes que tivemos ~os nenos da 
casa, co home, coa muller, a relación 
que establecemos coa xente marxinada 
coa que nos vimos, etc, etc. 

¿Por qué esta fidelidade? 

Unha vez máis fal9 desde a pro
pia experiencia: 

Paréceme tan importante, porque 
no fondo · da nos a formación de 
cristiáns. non hai o convencemento de 
que sexa na vida diaria onde se poida 
da-lo ericontro con Deus. Por iso é 
necesario cultivar fielmente este 
convencemento. 

Tamén me parece importante, por
que, anque non sexamos xente de 
moitos negocios, case todos nós des- · 
envolvemos con moita présa e atafego, 
e parece que non ternos tempo para 
nada, e daquela resulta que deixamos 
de lado o máis importante, aquelo que . 
nos vai axudando a madurar coma 
persoas humanas e coma crentes, que 
a isto vai dirixida a oración. 

Finalmente, tamén me parece im- . 

. portante, porque xeralmente a vida de 
todos nós desenvól vese con moita 
simplicidade, moitos días incluso con 
monotonía, e, se non nos paramos a 
captar e vivi-la orixinalidade de cada 
dfa, facilmente chegamos ó 
convencemento de que nada do que 
vivimos cada día é significativo para 
o noso crecemento persoal. 

Sería unha pena. 
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A PENEIRA 

A CONSTRUCCIÓN DE MINICEN
TRAIS, só en Ourense hai proxecto para 

"' 72, segue preocupando en moitas das nosas 
comarcas, polo que ten de. desfeita dos nosos 

- ríos e dos seus contornos, esmagando a 
vida que corre palas súas veas: deforestación 

:::...11:.1. ........... ..:.-__;~ coa destrucción da flora e da fauna das 
beiras, desfeita da paisaxe con movemento de terras. Non 
hai dereito a que se privatice a auga que é patrimonio de 
cadá comunida~e ou de todos, por un.interese particular nun 
país que non recibe nada a cambio pola enerxía eléctrica que 
exporta. Son moitos os ríos que están ameazados por estas 
minicentrais: desde a comarca do Xurés. que linda con Por
tugal ou o Barbantiño no Carballiño ata o río Lérez. 

41!1-· ~·,· ... l"" .. :; .... ~· .. - .. ..... ·' .·· 1 :-. i' · ,, ~· ~. .. ,, . ... ~ ... 
·, :~;..i . . .~ .. 
fr"~ .. ,, .-·~, º' . • . •'" ' ' 
~r: . . :.; . 
,¡¡;¡ . ·~~· 

I
~· /~~· '.~ 

o ~ . '~. 

O VOLUNTARIADO E 
A PASTORAL DA 
SAÚDE é a chamada do 
XX Cµrsiño desta pastoral 
que vai ter lugar en Viveiro 
os días 25 e 26 de abril. 
Avisamos a tempo para 

que poidamos presenta-las nosas experiencias e ideas sobre 
e te tema. Ser voluntario hoxe, voluntariado e cultura da 
olidariedade, marco · legal ... , serán desenvoltos polo filó

sofo do Centro de Voluntariado Social, Juan M. Almarza. 
O campo do voluntariado cristián.: hospital, parroquia, etc. 
será a aportación do profesor Francisco Sola Pagola da 
Universidade de Barcelona. 

Alfonso Blanco Torrado 

A FESTA DA ÁRBORE, que se celebra .. 
nestas semanas . en moitas das nos as co
marcas, naceu en Catalunya hai agora cen f":!'I""~ 1.1.;t.Ua .. 

anos para dar pulo ás plantacións e 
concienza-la xente da importancia das .___-.-_..;;..;....;;.;....;._____, 
árbores comezando poios máis pequenos. Os nosos pais e 
avós lembran con agarimo aquelas festas, moitas veces con
·vocadas polas escolas, sobre todo antes da guerra civil, onde 
había plantacións, aprendizaxe e recitado de poemas adicados 
ás árbores, etc. Había un obxectivo pedagóxico a prol da 
natureza: "plantando e sementando inspíranse ós rapaces ideas 
xenerosas de traballo, de paz e de amor a todo o criado", 
escribiu o inventor desta celebración Puig Valls. Na fotogra
fía a Festa da Árbore de febreiro de 1997 en Saiáns de Vigo. 

A MULLER TRABALLADORA ten 
unha presencia moi forte nas 
explotacións gandeiras e agrícolas do 
noso país, preto dun corenta por cento . 
delas teñen as mulleres como titulares, 
pero son as máis .pequenas e algunhas 
cos días contados, polo que as grandes 
decisións da economía campesiña están · 
nas mans de ho~es, non así o traballo. 
Tamén é mínima a afiliación das mulleres 
nos sindicatos do sector. A cotización _________ __. 

á seguridade social tampouco existe para máis da metade 
das mulleres que traballan no agro, estando cubertas as súas 
prestacións á mercé doutros membros da familia. 



MANS UNIDAS centra a 
campaña deste ano no comer
cio xusto e solidario. Entre 
nós hai mostras desta teima. 
Hoxe visitámo-fa tenda soli
daria Arao da rúa Elduayen de 
Vigo que está a vender coma 
outras das nosas cidades pro- · 
duetos feítos nos países me
nos desenvolvidos, sempre sen 

a presión dos . intermediarios e adquiridos por organizacións 
que traballan por un comercio xusto mercando directamente 
ós · artesáns e cooperativas; cada compra vai sempre acom
pañada dunha explicación sobre o destino da colaboración 
económica que se está a facer. Os responsables de Vigo 
están a traballar por un proxecto en Chiapas. 

A GASTRONO
MÍA enche de vida 
e creatividade este 

5..1itli1i~· ciclo de Entroido: 
tódalas comarcas ri
valizan . en ofrece
~os mellores pratos 
típicos deste tempo, 
e inultiplícanse as 
feiras e festas para 
facer chegar ó mer
cado os productos 

do noso agro, así no Carbhlliño celebran a IV Festa da 
Cachucha, o domillgo de Entroido, e non esquecen nada 
xa que teñen organizadas visitas guiadas á vil'1., acompa
ñadas das típicas , chárangas e comparsas. 

CHILE, cando se van 
cumpri-los vintecinco anos 
do golpe de Estado (1973), 
segue a enxerga-lo seu per
fil democrático con moito 
tino, dado o poder que 
aínda ten xente coma 
Pinochet e outros paladíns 
da extrema dereita e mesmo 

~~~~~~:::~~~~:_J nazis, responsables todos 
eles da desaparición e morte c:te centos de opositores dos 
que non se. sabe nada. Non existe liberdade real para 

· desenmascarar tódolos resortes dunha dictadura que aínda 
hoxe mantén os seus fíos, polo que "pintadas" coma esta 
manteñen a súa mensaxe, por exemplo contra a "Colonia 
Dignidad" de marca ·nazi, na que perderon a vida e a pista 
moitas persoas nos tempos da dictadura. 

A ILUSTRACIÓN NA LI
TERATURA INFANTIL 
é o tema das Xomadas de 
Literatura infantil e 
xuvenil que teñen lugar 
as dúas derradeiras fins 
de semana deste mes na 
Aula de Cultura da Caixa 
en Santiago. Este eido 
da creación está a axudar 
a que esta literatura · teña 
tanto pulo no noso país, sobre , 
todo entre os lectores, gracias ó labor de ilustradores como 
Miguelanxo Prado, Xaquín Marín, X. Balboa ... , ou de 
escritores como Agustín Femández Paz, Xabier P. Docampo, 
Gloria Casalderrei ... 

AS·MANS BLANCAS E 
ERGUIDAS CONTRA 
ETA son unha marea cada 
volta máis grande nas rúas 
de moitos pobos. Todo un 

. símbolo da·loita dos máis 
novos pola .tolerancia, que 1,1.Ajct<fu¡.~ 
naceu hai agora dous anos s.;..\ =--~i.¡¡:; 

despois do · asasinato do profesor Tomás e Valiente (o l 4-
II-96). Mesmo pasan.da política mesquiña dalg'úns partidos 
que se perden tódolos días en liortas que non axudan a 
facer país. Esta mocidade quere dunha vez o respecto a 
todos, polo que loitan contra a violencia das rúas de Euskadi 
como contra a ·que xenran noutros recantos os grupos 
rapados de nal:is. Na fotografía o creador do símbolo das 
mans blancas, Adrián González Lipiani. 

O OURIZO 
CACHEIRO foi 
elexido como ani
mai do ano polos 

. ecoloxistas de 
Anabam no 
Baixo Miño; 
coma no ano 
chinés, tódolos 
exercicios escollen un animal para que se multiplique así 
a súa defensa e sensibilidade cara a el. O ourizo está decote 
en risco de atropelo, xa que se moven lentamente polas 
noites e moitos sucumben nas estradas ( tamén víctimas da 
contaminación dos pesticidas), polo que se pide máis 
atención a estes animais cando se cruzan no noso camiño. 
Están a descender entre nós a pesar de que non rexeitan 
a nosa compañía. Está protexido pola lei. 
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~~ GALE:RIA~ 
~ARGADE:LO~ 

4(e 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 • 55 78 41 
Fax: 982 • 55 78 04 

4fe O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Teléfs.: 981 • 62 09 37 I 62 02 00 
Fax: 981 • 62 38 04 

4fe Rúa Nova, 16 
157~ SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 • 58 19 05 
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 • 310 48 30 
Fax.: 91 • 310 48 30 

4fe Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 • 37 09 26 
Fax: 988 • 37 09 28 

4fe Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 • 35 37 14 
Fax: 981 • 35 37 16 

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

4fe Dr. Cadaval, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 • 22 00 50 · 
Fax: 986 • 22 04 74 

4fe Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 • 421 67 08 
Fax.: 95 • 421 67 08 

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

4fe Ollva, 24 . 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf.: 986 • 85 25 84 
Fax: 986 • 85 79 18 
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OPINIÓN 

As razóns _dunha complici~ade 
O bispo católico de África do Sur, Sean O'Leary, analizando o 

comportamento da lgrexa na época do aparttheid dí: "O silencio fronte 
á opresión sistemática difundida en tódolos ni veis da sociedade ... é 
quizais o máis grande pecado da lgrexa". 

Onte foron Arxentina e Chile, antonte España, trasantonte a 
Alemaña nazi ... É . case unha constante, hai algunh~ excepción, a 
convivencia entre a xerarquía da Igrexa Católica e as dictaduras de 
dereitas ó longo e ancho do mundo. 

¿A que se debe este case-permanente comportamento xerarquico? 

Hai diversas razóns, cito algunhas que me parecen importantes. 

Unha delas é a ·actitude "política" da xerarquía ante o poder. A 
diplomacia vaticana foxe do enfrontamento e procura elil todo momento 
boas relacións, sobre todo cos gobernos que aínda · que sexan 
manifestamente tiránicos, se amosan externamente, de maneira hipó- · 
crita, coma católicos. 

Outra razón é de tipo sociolóxico pois a "clase" dos bispos 
relaciónase . de modo natural cos dirixentes políticos e económicos dos 
Estados e das dióceses, é dicir, que se relaciona habitualmente coas 
persoas da súa mesma clase social. 

Apuntamos tamén á práctica pastoral. Dado que hai afastamento 
da xerarquía respecto do pobo, esta descoñece, en parte, a situación 
real dos oprimidos, pois sempre a ve a través da información dos 
opresores para os cales todo está normal, todo vai ben. 

lsta separación impídelle asemade coñece-la análise que, dende o 
punto de vista evanxélico, fan as pérsoas que están soportando a 
opresión, cando este punto de vista é, precisamente, o máis ver_dadeiro. 

E preciso superar esta case-permanente traizón da xerarquía 
respecto do pobo de Deus mediante unha relación fraterna intraeclesial, 
para que se poida facer mínimamente manifesto o Reino de. Deus. 

Agustín Bueno R. 



POLÍTICA 

.• 

Na vida di~ria don cidadán 
atópa:µse a miúdo conflictos 

de dereitos e · deberes, ou enfron
tamentos no exetcicio dos dereitos 
duns cos outros. Para resolver 
esa.s situacións, o Estado demo
crático de dereito ten establecidas 
determinadas canles e confía a 
.autoridades div~rsas responsabi
lidades legalmente reguladas. Isto 
dáse nos ámbitos ·máis variados,. 
desde un partido de .fútbol ata un 
referendo, pasando pola · actua~ . 
ción don simple alcalde,. un xuíz 
de paz ou º11: maxistrado. 

En todos estes cas<?.~ hai ~nha 
persoa ou un conxunto delas que 
teñen · que decidir, pero sempre en 
aplicación dunha norma previamen
te fixada, da que non poden saír, 
mesmo se lles parece desaxeitada en 
si ou que os actos realizados ó seu 
abeiro non teñen sentldo. Por iso, 
cando exercen esa función 
xurisdicional que lles é atribuída 
teñen que deixar de lado as súas 
opinións coma persoas · ou memhros 
dun grupo (político, sindical, 
-relixioso, etc.). 

Vén ·· isto a · conto da reiterada · 
propensión á verborrea demostrada 
polo delegado do Goberno en 
Galicia. Resulta dificilmente com
prensible o ·uso que fai · da forza 
pública contra calquera manjfesta-

. ción porque entenda que vulnera · a 
. legalidade vixente (recórdese o caso 
da carga en Miño contra paisanos 
da Fraga do Eume, en presencia do 
señor Fraga,. feito . üefinido .Polo 
ínclito Diz como desprazamento da 
masa mamfestante). En todo caso 
seguramente os triburiais terán que 
dar unha resposta, ante as denuncias 
presentadas a raíz da tractorada. 

Lei e Dereitos 

Pero o que non hai por. onde 
coller é o exceso verbal da mesma 
autoridade pública: antes e de·spois· 
de cada unha destas manifestacións 
fártase de . insinuar ou manifestar · 
claramente que este ou aquel acto 
son de por si ilegais, aínda que ben 
sabe que non son tal e que non os 
pode prohibir sen máis. ¿Que poden 
ser inopor'tunos ou despropor-

. cionados, segundo a opinión persoal 
do señor Diz ou a consideración 
política do PP? Xa o dixemos noutra 
ocasión nesta páxina: que se pro
nuncie quen teña que facelo a título 

Por Tintxu 

persoal ou político, pero unha 
autoridade coma un delegado do 
goberno ten que respecta-las 
opinións de tódolos cidadáns e gru
pós, se quere ser así mesmo 
respectada e recoñecida como tal. 

Por iso foi moi interesante a 
manifestación celebrada o día de San 
Vakntín en Santiago, par~ poñer de 
manifesto que os . dereitos 
fundamentais -e o de manifestación 
é un deles-, teñen que ser respectados 
na democracia, aínda que o seu 
exercicio poida non gustar ás auto
ridades nun momento concreto. 
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DOCUMENTOS ___________ A bocina ~ 

Pedro Casa/daligá, bispo de Sao Félix de Araguaio. 

lrmá e irmáns: Esta carta sae 
nga cargada. Como corresponde a 

unha e pecie de manifesto de Xubileo 
bimilenario. Entre soños e berros. Por
que o xúbilo do Xubileo non pode ser 
cínico <liante da crúá. realidade e t~n que 
ser "máis que un xubileo light", para ser 
cristián. 

Algúns eren que xa é hora de 
muda-los nosos paradigmas. E ata lles 
parece que os mártires estorban, nesa 
memoria postmodema e postmilitante. 
Na onda da df'.cepción, amigos e inimigos 
veñen lanzando tres preguntas 
provocadoras: ¿que queda do socialis
mo?, ¿que queda da teoloxía da libera
ción?, ¿que queda da opción polos 
pobres? Espero que non nos acabemos 
preguntando qué queda do Evanxeo ... 

Moitos congresos, manifestos e re
vistas véñense preguntando tanto polo 
futuro da esquerda como pola misi9n da 
lgrexa hox~. En todo caso, ó Evanxeo · 
e á esquerda posiblemente lles toque · 
e tar empre na oposición. 

O certo é que o neoliberalismo, o 
mercado total, 'a xeopolítica do · caos'', 

o horror económico" están aí, 
e ganando o mundo. Os heroicos 
zapati ta convocaron un "Encentro 
univ r al pola humanidade e contra o 
neolib rali mo'. E o propio Papa tivo 
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Carta · pastoral de 

Pedro Casaldáliga, próximo xa. á súa xubUación como· hispo ó estar 
a punto de cumpri-los .75 anos, acaba de publica-la cartq pastoral 
que extractamos~ preparando o ano xubilar do 2000. ¿Non botamos 
de menos algo semellarite como preparación do máis próximo A.no 
Santo Compostelán de 1999? 

a coraxe de defini-la lgrexa, nesta hora, 
como "a conciencia dos novos pobres . 
do neoliberalismo", precisamente. 

A conxuntura é así 

A conxuntura continúa sendo ten
sa, inxusta, demasiado digna <leste "sé
culo cniel";. un sombrío final do milenio 
das descubertás e das luces e da técnica. 
Ocasión histórica de exame de concien
cia e de conversión radical. 

Escalmo algúns datos e algunhas 
revelacións. 

A pobreza absoluta castiga 1,3 . 
billóns de persoas, que viven (?) con 
menos dun dólar por día. 

Máis da metade dos empregos 
latino-americanos non. teñen contrato. 

A fame é hoxe, máis ca nunca, "a 
bomba silenciosa", . e a . máis mortal. 

O 18 % da humanidade consome o 
80% de toda a enerxía dispoñible. 

O Primeiro Mundo inviste nos paí
ses en vías de desenvolvemento uns 50 
billóns de dólares por ano, mais obtén 
un lucro superior a 500 billóns, sen 
conta-los xuros da débeda. 

A suma total da débeda externa 
da América Latma é de 650 billóns de 
dólares. 

. A emigración érgriese cada vez 
máis coma "un pesadelo errante", coma · 
unha especie de . guerra mundial, de 
desesperación por un lado e de obce
cación, por outro. "Ninguén pode co
locar fronteira á nosa fame", protesta 
Brahin, un dos poucos sobreviventes do 
naufraxio dunha patera no estreito de 
Xibraltar, ocotrido o pasado 16 de 
setembro. 

"A fa me é hoxe a bomba silenciosa". 

A discriminación da muller con
tinúa en alza alarmante neste final de . · 
século supostamen:te democrátieo. Ese 
muro non caeu. 

Desde o inicio desta década final., 
África vén sendo condenada á inexis
tencia. 

Os nosos réximes están quedando 
todos "globalitarios"; pero -o certo é 
que a penas 200 megacorporacións 
·transnacionais controlan a cuarta parte 
da actividade económica do planeta. 

A mundialización da economía de 
mercado privatizada está acabando, a 
nivel mundial, coas regras ~ ~oñquistas 
do contrato social, alertan os técnicos. 
A revista SIC, dos xesuítas de Venezue
la, no seu n~mero de setembro-outubro 
úl~imo, denunciaba "o implacable 
desmantelamento · ·nos foros 
internacioilais, e particularmente no 
da~ Nacións Unidas, de todo · o que se 
construíra neis 20 anos anteriores. 
Deixouse de falar de xustiza. Deixouse 
de falar de solidariedade. Deixouse de 
falar de deberes". 



fo xubileo 
Pedro Casaldáliga 

Imponse unha mudanza de 
mundo 

"Facer un mundo onde caiban 
tódolos mundos", . como pide o 
·subcomandante Marcos; "distribuí-la . 
terra", como pide o documento do Pon:
tificio Consello de Xustiza e Paz. Ata 
mesmo o director xeral do FMI, Michel 
Candessus, confesa: "Pasamos dun 
fundamentalismo ·do Estado a un 
fundamentalismo do mercado". 

'Grandes desafíos se, lle presentan ó 
novo milenio. Para que se fagan efec
tivos os dereitos humanos e os a penas 
incipientes dereitos dos pobos; nas 
relacións interculturais e interreliXiosas; 
·na economía; no tespecto. efic&z á 
ecoloxía; na distribució.o. equitativa das 
responsabilidades e das riquezas; na 
reformulación dos organismos mundiais 
que constitúen o · gobemo de facto do 
mundo ... 

É hora <:le revisar, de facer exame 
de conciencia e de pedir perdón; mais 
con propósito de emenda. Foi noticia 
best-seller o libro de L. Accatoli "Todos 
os mea culpa de Xoán Paulo II": o Papa 
pide. perd~n 94 veces. Non falta quen 
malicie, definindo esta petición como un 
"rrzea culpa pola metade", se se repiten 
na actualidade xestos dictatoriais ou 
inmisericordes, ou se estigmatiza irres
. ponsablemente o Consello ·Mundial das 
Igrexas e a Teoloxía da Liberación. Non 
se trata de esperar so.o anos para pedir 
perdón. O cardeal PrÍmatesta~ a meirande ' 
autoridade eclesiástica da Arxentina 
durante .a · dictadura. militar, fechando o 

' camiñÓ para· calquera posible escusa dos 
seus irmáns ·no episcopado, rompeu con 
esta confesión pública: "ninguén. de riós 
pode ·afirmar. que descoñecía o que 
estaba acontecendo". 

E está · crecendo un mundo 
alternativo · 

No medio des ta noite neo liberal, 
están rain.pendo inoitas estrelas de 
creatividade alternativas, no mundo 

"Facer un mundo onde caiban tódolos mundos". 

enteiro. Como réplica de vida a 'un . 
sistema de marte que non pode se-lo 
destino da humanidade. Fronte ó anun
ciado "fin da historia", nós queremos 
anuncia-la fin do ri.eoliberalismo: por
que Deus é Deus ·e a Humanidade é filia 

"Nós queremos anuncia-la fin do neo/iberalismo". 

súa. Soñamos porque. vi.vimos: "cando 
xa non se · soña, estase morto", <licia 
Freud. E, coma cristiáns en xubileo, 
soñamos . xa para este mundo de terra 
e ·de historia, porque Deus o fixo súa 
terra e historia ·súa: "a ·verdadeira causa 
das nasas desgracias debémola de bus
car na desencamación do Verb_o", pro
clamaba Bemanós. 

¿E a Igrexa? 

A Igrexa -as lgrexa,. a lgrexa de 
Xesús-, · vai celebrar loxicamente, cun 
solemne xubileo, o ano 2000 da encar
nación de Deos en Xesús de Nazaré. 

Diante da conxuntura-estructura do 
mundo traxicamente neoliberalizado, e 
na esperanza dese outro murido 
emerxente, alternativo; sentindo a lgrexa 
dividida, contradictoria e bastante 
anquilosada . nas súas estructuras, debe
mos preguntar: ¿que se lle pide á Igrexa? 
¿como· queremos que s~xa a · lgrexa do 
terceiro milenio, unha. e plural ,' 
participativa e fiel ós tempos do Reino? 

O mestre teólogo Rahner dividía a 
historia da Igrexa en tres grandes épo
cas: 1) o breve período do xudeu
cristianismo; 2) o período da Igrexa no 
ámbito cultural do helenismo e da ci
vilización europea; e 3) este período . 
noso, que se ·abre co Vaticano II, e que 

· ten -ou debe ~er- como espacio vital da 
Igrexa o mundo enteiro: "a Igrexa no 
mundo, co mundo e para o mundo, cos 
seus diversos pobos e culturas, as súas 
pluriformes estructuras políticas, as súas 
diversas cosmovisións , relixións e 
confesións" (Norbert Greinacher). 

O ano de gracia que a coma 
bíblico do jobel anunciaba cada sete 
anos para Israel, coma ocasión sagrada 
para cancela-las súas débedas sociais, 
coma respiro· para ~ terra e liberdade 
para os escravos, fqi proclamado por 
Xesús, no seu primeiro discurso públi
co, como un tempo universal e defini
tivo de gracia, como a Boa Nova da 
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Liberación. O xubileo é, pois, un tempo 
de kairós -hora de Deus na nosa hora 
humana- para cancelar débedas; tamén _ 
as débedas da Igrexa; e un tempo forte 
de conversión persoal e comunitaria, 
social e relixiosa. A non ser que se 
pretenda un xubileo light, un simple 
grande festival de aniversario. 

A lgrexa, as lgrexas -esta Igrexa _de 
Igrexas que · tamén somos . nós-, ¿está 
disposta a se converter nesta hora 
xubilar?; ¿ou está só disposta a lánzar 
algúns novos documentos e a programar 
algunhas novas celebracións?; ¿eremos 
de verdade que Xesús proclamou un 
xubileo definitivo e permanenté que 
non ten por que esperar ó ano 2000? 

Alguén xa se preguntou "en que 
medida o cri stiani smo axuda á 
humanidade a saír mellor do século 
XX" (L. Boff). Porque a Igrexa non é 
para i; é para o Reino, e ha de estar· ó 

rvici do mundo -violento e pobre-, 
como o seu mestre Xesús, que "non veu 
para ser servido, senón para servir" (Mt. 
20,28). 

Con millóns de irmáns e irmás 
dunha mesma fe e/ou dunha mesma 
humanidade, e auscultando os sinais dos 
tempos e a convocatoria do Reino, eu 
permítome gritar, coa bucina do xubileo, 
tres grandes soños inaprazables: · 

l. Servir ó Reino, servindo á 
Humanidade, a partir da opción 
polos pobres: 

a) denunciando sistematicamente a 
iniquidade do neoliberalismo coma mer
cado total, sistema de exclusión, idola
tría do lucro, ecocidio descontrolado; . 

b) loitando permanentemente pola 
abolición da débeda externa e polo 
pagamento da débeda social acumulada 
contra a vida e a dignidade do pobo; 

e) reivindicando consecuentemen
te a reforma radical das institucións 
internacionai (ONU, FMI, BM G-7 ... ), 
qu hoxe non erven á Humanidade 
como tal e priman os países. acumula
dor e e plota~ores . 
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d) dialogando .efectivamente as di
versas culturas entre si, as diversas 
rexións, as diferentes nacións ou etnias, 
sempre · en actitude de respecto pola 
alteridade· complementaria e en pé de 
igualdade de . dereitos e deberes. 

11. Vivir de f eito o ecumenismo . 

a) pasando do ecumenismo das 
intencións, discúrsos e xestos ó 
recoñecemento mutuo das igrexas coma 
a lgrexa unha e plural de Xesús; 

b) superando certas disquisicións 
doutrinais que arrastran unha carga cul
tlitál ou filosófica, e unhas anibicións 
históricas que nada teñen que ver co · 
Evanxeo; 

e) recoñecendo "un só bautismo" 
e comungando xuntos na ·mesma euca
ristía; 

d) servindo profeticamente- na 
diaconía da "xustiza, a paz e a 
integridade da creación"; 

e) dialogando tamén, macroecume
nicamente, con tódalas relixións, a partir 
da fe nun só Deus e nunha soa familia 
humana, dentro dun espírito de acollida 
e conversión autocrítico e crítico. 

ID. Reforma-la lgrexa Cató
lica nas súas estructuras de po
der, de ministerio e de formula

. ción · doutrinal 

a) facendo "da colexialidade un 
exerGicio de descentralización" e en
contrando "unha forma de exercicio · 

·diferente do Papado" (~ardeal · 
Danneels ), . e renovando eficazmente o 

. actual sistema de nomeamento de bispos, 
qu'e tanto malestar produce na lgrexa; 

b) renunciando o Papa á súa· con
dición ambigua de Xefe . de Estado e 
reforrriulando éonsecuentemente a figu
ra xurídica das nunciatura~; 

e) reformando e multiplicando os 
ministerios para supera-la clericalización 
da Igrexa e a desatencion pastoral á que · 
se ven sometidas millóns de comunida
des no mundo; 

d) recoñecéndonos todos, en 
igU:aldade de bautismo e para o servicio 
do Reino, como Pobo de Deus en Xesús 
Cristo e, por iso mesmo, potenciando a 
participación adulta e libre do laicado 
na Igrexa, e facendo efectiva a igualdade 
da muller na mesma, coa súa participa- . 
ción en tódolos ministerios e pastos de 
decisión;. 

e) inculturando, á luz e na liberdade 
do Espírito, a teofoxía, a liturxia, o 
dereito, toda a pastoral. 

Entre conxecturas e alternativas e 
.soños, envíóvos, pois, esta longa carta, 
cunha aperta fraterna aínda máis longa. 
Continuaremos andando: na conxuntura 
da fidelidade diaria, na alternativa 
senipre nova do Reino, no mesmo soño 
de Deus para a súa creación. ~'Practica

la xustiza, amar con tenrura e camiñar 
humildemente na presencia do ' Señor" · 
é o soño que nos propón· a Palabra pola 
boca do profeta Miqueas (6, 8). 

O jobel do Reino toca o xubileo 

Pedro Casaldáliga 

Entrado o ano de 1998 
Sao Félix do Araguaia, · MT, Brasil . 

.araguaia @ax.apc.org 
http://www.alternex.com. br./-prelazia/prelazia.btm 

http:/www.uca.ni/koinonia/pedro/pedro.htm 



HORIZONTE UNIVERSAL Victorino Pérez Prieto 

Unha nefasta Instrucción 
dunha lgrexa 

vaticana e 
dinámica 

a 
. ,, 

reacc1on 

D e Centroeuropa, onde naceu esa 
corrente que · percorre a Igrexa 

universal nos últimos tempos co nome 
de Somos Igrexa, chegaba a aldrabada 
hai uns meses. A finais de novembro, 
os amigos do movemento (IMW AC) 
falaban abraiados dunha Instrucción 
vaticana que tentaba frea-lo progreso· 
da participación dos leigos nas tarefas 
da lgrexa, · sobre todo no campo 
litúrxico, excesivamente deixado nas 
mans dos clérigos, cada vez máis es
casos. E comentaban a inmediata re
acción nos sectores máis abertos das 
igrexas alemana e austríaca. 

Tratábase da Instrucción sobre 
algunhas cuestións reiativas á co
operación ·dos leigos no . ministerio · 

. dos sacerdotes. Publicada o i 3 de 
novembro, non viu a luz nos medios 
españois ata comezos <leste ano 
(Ecclesia, 17-Y-98). Falaba dos "exce
sos" da participación dos leigos en 
funcións que só corresponden ós pres
bíteros (predicar, da-la comuñón, 
presidi-los consellos parrocfuiais ... ). 
Os "expertos vaticanos" que elabora
ron o documento falaban do tempo 
que Hes levou facela e do ben pensada 
que estaba; pero non é de estrañar que 
o e-mail que nolo facía chegar falase 
contrariamente, de que resultaba un 
documento "incrible". A reacción, 
primeiro en Alemaña e lago por outros 
países europeos, foi m6i forte; os 
primeiros foron o Comité Central do 
Laicado católi~o, pero lago algúns 
bispos e a mesma Conferencia 
Episcopal. "¿Será pecado a partir de 
agora reparti-la comuñón ?" dicían os 
leigos, entre outras preguntas, nun 
volante espallado palas comunidades. 

A reacción episcopal máis forte 
foi a do arcebispo de lnnsbruck (Aus
tria), Reinhold Stecher, que nunha 
carta dirixida ó cardeal-arcebisp~ de 
Múnich, criticaba duramente a Ins-

trucción vaticana, porque non 
recoñecía nos leigos máis que per-
. soas "ás que se tolera a contragusto, 
como un cravo de emerxencia para un 
par de funcións, cando materialmente 
a lgrexa non se pode amañar doutro 
xe~to". "Roma perdeu o rostro de mi
sericordia -di o hispo-, e adoptou o da 
dominación Óstentatoria e dura" no 
seu trato cos leigos e curas casados. 
Máis aínda, afirma o hispo na súa 
carta que "a ditección actual da Igrexa 
da probas dun déficit telóxico e pasto
ral, por moi vergoñento que sexa 
rec;oñecelo". De contado converteuse 
en ex-arcebispo... Pero, tamén 
rapidamente, foron recollidas 5.000 
firmas de .apoio entre os curas de Aus
tria. U nha segunda carta, a mediados 
de xaneiro, era un amplo traballo que 
levaba o expresivo título de "Ensaio 
de resposta ós reproches difundidos 
polos bispos austríacos e outras 
persoas con relación ó meu statement . 
[a carta anterior, datada no 33 domin
go despois de Pentecoste de 1997]". 

Un valioso documento que non 
estaría de máis dar a coñecer á xente 
inqueda da lgrexa galega. Xunto con 
outro documento magnífico du_n hispo 
máis coñecido entre nós, é a nova 
carta de Pedro Casaldáliga "0 cor-

no do xubileo", escrita " ... entre soño 
e berros, porque o xúbilo do Xubileo 
non pode ser cínico ante a dura 
realidade e ha de ser máis que un 
Xubileo light, p"ara ser cristián ... ¿Que 
queda da teoloxía da liberación?, ¿Que 
queda da opción polos pobres? Espe
ro que non rematemos preguntándo
nos que queda do Evanxeo ... " 

Cüma colofón ó nefasto e regre
sivo documento vaticano, soubemos 
tamén de dúas cartas do cardeal 
Ratzinger ós bispos centroeuropeos 
contra os católicos renovadores de 
"Somos lgrexa". Soubemos delas a 
comezos de xaneiro, pero foran envia
das secretamente meses antes. Pídelles 
Ratzinger ós bispos nestas cartas que 
"vixíen de cerca a evolución dos 
grupos que apoian Somos lgrexa e, en 
caso de necesidade, tomen as medidas 
disciplinarias adecuadas ... particular
mente cos sacerdotes", pos to que "as 
esixencias de Somos /grexa son in
compatibles coa doutrina católica e 
están en flagrante ·contradicción coa 
disciplina eclesiástica". iQue terán 
que lle responde-los bispos de todo o 
mundo que están apoiando máis ou 
menos abertamente o movemento, par
ticularmente a media <lucia de bispos 
portugueses? 
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POLAS NOSAS ROMAXES MEDIEVAIS (VI) 
C/odio González Pérez 

San Leuter ou Santo Outel 

Durante séculos a rabia oú hidro
fobia foi unha doenza terrible, para a 
que non había. máis cura· ca deixar 
morrer a quen tivese a desgracia de 
o morder un can doente. Miña · avoa 
-e coma ela, tódolos demais-, de cando 
en vez traía a nova de que andaba 
por algunha das aldeas do arredor 
un can que se dicía que tiña e~te 
mal. Entón todas eran 
precauCións: xa ningúen se atre
vía a saír de noite, e os nenos nin 
sequera sós de día. Págabana 
xustos por pecadores, pois non 
deixaban vivo can que non se 
soubese de certo quen era o seu 
dono. Contaba casos de rapaces 
(do que sempre daba a familia 

u ca a), que despois de 
mordelos, non houbo máis reme
dio ca pechalos nunha corte 
cunha reste de cebolas para que 
roesen nelas e, ó non curar, 
tivesen que deixalos alí morrer 
dando berros e escumando pola 
boca, sen que ninguén se atrevese 
a entrar por medo a contaxiarse. 
Aónda que xa eran casos que lle 
contara súa avoa sendo ela nena, 
non por iso deixaban de encoller 
a calquera ante tal perigo. 

non .está claro a cal deles se celebra, · 
en data que varía segundo a zona, pois 
vai dende o martes de Pentecoste 
(Moraña, Pontevedra), ata o luns 
seguinte ó 15 de setembro (Buxán, 
Rois, A Coruña). 

irracíonais prácticas tillas da ignoran-
. cia, como contrarias á relixión: Non 
vou disc.uti-la crueldade que os santos 
esixen par·a face-lo milagre [ ... ] O que 
como católico teñu que crer é que 
Deus, para face-lo milagre por inter

cesión dos citados santos, non 
precisa máis que da oración e da 
fe. De inmediato respondeulle o 
hispo de Lugo prohibindo o libro 
e acusándoo de que chama su-

. perstición a moito que, lonxe de -
selo, se atopa aprobado, 
recoñecido e pr-acticado pola 
lgrexa [ ... ]. O tempo deulle a 
razón ó · primeiro e actualmente 
estas prácticas, nas que tamén 
.tomaban parte os cregos da 
freguesía, xa nin os máis vellos 
se lembran delas. 

Malia a que xa é unha doenza 
moi rara, San Leuter en Galicia 
aínda . ten moitos devotos, que 

. ]> • .,_-...,._..,....,,. __ , . acuden unha vez ó ano ás igrexas 
ou capelas onde se venera a súa 
imaxe, entre .as que sobresae na 
"terra de Santiago" a de Buxán 
no concello de Rois, que segue 
·contando con moita 
concorrencia, aínda que nada Se 
semella á de hai só trinta anos, 

Por sorte agora non sucede lgrexa de Buxán (Rois), onde se venera a Santo Outel. 
' cando eran centos de persoas as 
que alí chegaban, procedentes de . 

isto, dende que se xeralizou a 
vacinación dos cans, aínda que tamén 
a poden colle-los gatos e outros 
amma1s. 

Avogoso da rabia 

Os nosos devanceiros procuraron 
un anto para cada doenza, e a cura
ción da rabia encomendáronlla a 
Leuter, Outel Eutelo, Aleute, 
Alauterio Eleuterio, ... , que adoita ter 
empre ós seus pés un can, como 
ímbolo do terrible mal. No santoral 

católico figuran varios benaventurados 
con e te nome, entre os que se con tan . 
un papa e un hispo, pero en Galicia 
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As xentes acudíán a el para que 
as arredase de animal adoecido, por-· 

.. que logo · case non existfan 
posibilidade de curación. N algúns 
sitios era espantoso o qu~ lles facían 
a estes pobres desgraciados, aínda 
que moitas veces o can estivese san, 
pero . . . ¡o medo!: levábanos ata ª· 

. igrexa onde se v.eneraba o santo, 
entón o sancristán metía no lume a 
chave da porta e así candente 
esp.etáballa na testa, facéndolle unha 
cruz. No ano 1895 o médico lugués . 
Xesús Rodríguez López, denunciou 
no seu libro Supersticiones de Galicia 
y preocupaciones vulgares estas 

toda a Amaía, dos concellos de. 
Rois, Dodro, Padrón, Rianxo, ... Aínda 
que n:as últimas décadas por influxo 
da igrexa se estendeu o nome de San 
Eleuterio, os vellos aínda lle seguen 
chamando Santo Outel. 

O xograr Lopo · 

O amigo e mestre Xosé Filgueira 
Valverde descubriu no arquivo da ca
tedral de Lugo uns documentos de 
entre os anos 1191 e 1251, nos que 
aparee~ un tal Lupus Cantor, que 
puidera corresponder co .xograr Lopo 
que figura nos cancioneiros medievais. 
De ser certo, o Sar Leuter que nomea 



. ' 

en varias das súas cantigas quizais se 
atopaba preto desta cidade, entre os 
que está o da parroquia de Miraz, no 
concello de Friol, que era un dos . 
sitios onde se practicaba o de poñe
la chave candente na testa do enfer-. 
mo . . 

Ante a falta de probas témonos 
que conformar con supoñer que Lopo 
naceu en Galicia, que foi un . gran · 
poeta e que debeu pasa-la súa exis
tencia facendo disfrutar ós demais por 
non dispor dÜutros medios para vivir, 

· ~· pois o feito de que nos cancionerios. 
non cónste máis que o nome, indica. 
que era de condición social moi baixa. 
os apógrafos italianos de comezos do . 
século XVI atribúenlle tres cantigas 
de amor e oito de amigo. 

En catro das últimas menciona 
unha ermida adicada a San Leuter, da 
que actualmente non se coñece a 
situación. Preto delá vivía unha moza 
namorada á que súa nai non deixaba 
ir á romaxe do santo, onde agardaba 
por ela o seu amigo: 

Por Deus vos rogo, madre, que mi digades 

que vos meref i, que mi tanto guardades 

rd'ir a San Leuter Jalar con me[ u] amigo . 

Fazede-mi ora quanto mal poderdes, 

ca non me guardaredes, pero quiserdes, 

d'ir a San Leuter Jalar con me[ u] amigo. 

Nunca vos fiz ren que non devess 'a Jazer 

e guardades-me tanto que non ei poder 

d'ir a San Leuter Jalar con me[ u] amigo1
• 

Algunha vez convenceu á nai para 
que lle permitise acudir á cita, pero, 
como sucede de cote entre os 
namorados, de cando en vez enf ádanse 
por cousas miúdas, · que axiña se . 
esquencen. Un ·día a moza chegou 
ante o altar de San Leuter a contarlle 
que o seu amigo estaba asañado, e que 
ela non o merecía porque non tivera 
culpa: 

Disseron-m 'agora do m~u namorado 

que seJoi sanhud'e sen o meu mandado: 

e porque s 'assanhou agora o meu amigo? 

Sabe:.o San Leuter, a que eu muito roguei, 

que non mereci por que o sanhud'ei: 

e porque s 'assanhou agora o meu amigo? 

Non lho merefi eu nunca, pois Joi nada, 

ma'dr', e fui un dia p9r el mal julgada: 

e porque s 'assanhou agora o meu amigo ?2
• 

Esta vez, Santo Outel ou San 
Leuter esquenceríase de aliviar ós 
mortais do terrible mal da rabia, e 
infundiría no corazón dos namorados 
mutua confianza e comprensión. 

Notas ó pé: 
1 Cancioneiro da Vaticana, 858 ; Cancioneiro 
ga Biblioteca Nacional de Lisboa, 1259. 
2 CV, 859; CBN, 1254. 
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG,100) 
Xosé Chao Rego 

O rei' sabio (1 Re 3) · 

· Curiosa coincidencia: no século X da nosa era 
en España un rú santo -Fernando III-, tivo un 
filio sabio: Afonso X. Dous mil anos antes, no 
século X a. C. ó san(o rei David sucedeuno o seu 
filio sabiQ, Salomón. O texto enxalza a magnifi
cencia deste afortunado herdeiro: 

'Salomón emparentou co· faraón, rei de Exipto, casan:
do coa súa filia. Levouna á cidade de David nientres 
acababa de construí-lo seu pazo, o templo do Señor e 
os muros de Xerusalén. (1) 

Os .vellos pastores deberon de quedar a~raiados 
polo inicio da actuación de Salomón, o Magní- · 
fico: 

20 pobo ofrecía sacrificios nos altares dos outeiros, 
pois daquela aínda non se construíra o templo para o 
nome do Señor. 3Salomón amaba a El-Señor, seguindo 
as normas de seu pai David. Pero fornecía sacrificios e 
queimaba incenso nos altares dos outeirós. 40 rei foise 
a Gabaón, para ofrecer alí sacrificios, pois aquel era o 
outeiro 'principal. Encol d? seu altar ofrecen Salomón un milleiro de holocaustos. (2) 

Faltáballe a Salomón a confirmación divina, como . era habitual en Oriente: 
unha especie de rito de incubamento ou nacemento divino por medio dun soño: 

5En Gabaón apareceulle Deos, no soño da noite, a · Salomón, e díxolle: -»Pídeme o 
que queiras». 6Salomón respondeulle: -»Ti trataches con moita bondade ó teu servo 
David, meu pai; e el portouse diante túa con lealdade, con xustiza e ,con rectitude 
de corazón~ Ti conservácheslle o teu favor, concedéndolie un filio, que hoxe senta no 
seu trono». 

Vaise da-la transición do reí' santo ó rei sabio: 
7 Agora, Señor , meu Deos, fixeches que o teu servo reinase despois de meu pai DaVid,' 
sendo eu un rapaz pequeno, que non sabe nin conducirse. 80 teu servo atópase no · 
medio deste pQbo escollido por ti, un pobo grande e numeroso, que non se pode 
contar nin estimar. 9Concédelle, pois, ó teu servo un corazón escoitador, que saiba 
gobernar ben o teu pobo e distingui-lo ben e o inal. ¿ Quen, se non, podería gobernar 
este pobo tan grande? (3) 

Meu dito, meu Jeito: 

'ºÓ Señor pareceulle ben que Salomón pedise aquilo. ''E díxolle: -»Xa que pediches· 
isto e non pediches para ti mesmo vida longa, nin riquezas, nin a vida dos teus 
inimigos, senón que pediches acerto para ben gobernar, 12vouche concede-lo que 
pediches: unha mente sabia e intelixente, coma non a houbo antes de ti nin a haberá 
tampouco despois. 13E dareiche tamén o que non pediches: riqueza e gloria, coma 
non as tivo rei ningún. 14Se vas polos meus camiños e gárda-los meus preceptos e os 
meus mandamentos, como fixo teu pai David, dareiche unha longa vida». ( 4) 

Entendíase en Oriente que a sabedoría era atributo dos reis: 
15Espertou Salomón e viu que tivera un soño. Volveu p~ra Xerusalén e presentouse · 
diante da Arca da Alianza do Señor. Ofrecen holocaustos e sacrificios de comuñón, 
e convidou ó banquete a tódolos seos servidores. · 

E xa ó labor, o primeiro acto de goberno sabio: a decisión salomónica. Dúas 
prostitutas conviven e teñen cadanseu filio; un deles morre e a nai suplántao 
polo filio vivo. Acoden ó xuízo de EZ:-Rei, que manda partir pola metade o filio 
vivo, ó que a nai se opón mentres a outra lle parece ben. Unha Zenda bastante 
simple que posteriormente recollen os folclores de varios pobos. 

[ ••• ] 
28lsrael enteiro coñeceu a sentencia de Salomón, e colléronlle moito respecto, 

vendo que Deos lle dera sabedoría para administrar xustiza. (5) 
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1 A pesar da decadencia de Exipto, di
vidido en dous reinos, casar cunha filla 
do faraón era unha boa operación di
plomática que debeu de deixar 
abraiados ós israelitas, que tiveran dous 
reis -Xaúl e Salomón-, de pouco luxo. 
Pero tal casamento era unha hipoteca, 
pois a raíña consorte entraba con dereito 
a darlles cultos ós seus deuses no 
mesmo corazón da fe iavista: Xerusalén. 
AXiña Salomón poñerá en marcha un 
centraiismo que elimine tódolos san
tuarios e centre o culto en Xerúsalén, e 
organizará ·o Estado ó .xeito dos 
exipcios. Sen inimigos exteriores, li
quidados os interiores, tampouco o 
Norte tiña forza para se opoñer ó cen
tralismo <leste rei do Sur, pois xa David 
minguara. a forza do exército do Norte. 
2 Hai coma un principio de crítica, pois 
os «lugares altos» eran outeiros .onde 
se celebraba un culto sincretista, é dicir, 
mesturaban o iavismo' ou culto a lavé 
cos cultos ós deuses e deusas cananeas: 
os .baales e mailas astartés.A falta de 
santuario central, Gabaón, probable 
santuario central do Norte, ofrecía a 
vantaxe· de que alí estaba a Tenda da 
Xuntanza do deserto. 
3 Logo de herdar do rei guerreiro David 
un imperio político, con amplas 
fronteiras e ben fomecido de ouro, prata 
e bronce Salomón -nome de entroniza
ción dp rapaz ·que antes se chamaba 
Ieidías-, que pode facer referencia á 
paz, Xalóm en hebreo, amósase coma 
rei pacífico disposto a gobernar ben: 
pero a súa corte precisou de moitos 
gastos e os conseguintes abusos. 
4 Non cabe que o autor des te relato 
.tenlle lei a Salomón, un rei non tan 
exemplar e que, a pesar de que o texto 
o fai infiel de vello, xa principiou 
facendo pactos políticos que consti
tuían un perigo para a fe de Israel, polo 
·dereito que tiñan as mulleres 
estranxeiras de traer canda elas os pro
pios cultos relixiosos. 
5 Parece que Salomón foi un rei odiado 
polo seu pobo ó que levou á decadencia 
económica e á desunión. Os séculos 
posteriores crearon a imaxe lendaria 
que debeu de irs·e formando na 
imaxinación popular nos tempos en que, 
sen rei, a crema e nata de Israel estaban 
no desterro e devecían polo retomo e 
pola restauración da monarquía. 



ECOLOXÍA 

A Serra do Faro 
Agora que as letras galegas honran ós tróbadores 

medievais, érguese no corazón da Galiza un mundo 
cantado xa no século XIII polo trobador Xohan de 
Requeixo (Fun eu Madre en romaria, a Faro co meu 
amigo e del veño namorada, por canto falou. conmigo ... ). 
Trátase da Serrado Faro onde moitas veces a agresión 
continuada fica desvirtuando a súa importancia ecolóxica. 

Lamentablemente escoilida por certo partido político 
para celebrar a súa fe.sta anual, ó longo do ano o Faro 
é algo máis cas verbas baleiras e enchentas duns cantos 
polít~cos no seu cumio. 

A vella Serra acolle xa poucos lobos que empreñaron 
de historias e lendas as comarcas de Rodeiro, Oseira, 
Chantada ... máis ben ·hoxe viaxa ·á montaña vella entre 
outra fauna de obxectos diversos · restos de vehículos 
estragados, vellos ~lectrodomésticos, rodas, latas, bote
llas e sobre todo, moita mala conciencia. 

O faro berra · na súa dor e lembrando as verbas do 
vello .trobador chama ás portas da Galicia pra namorala 
e nese namoro facer que as súas xent.es sementen a 
esperanza para un mundo onde os carballo~, as lebres, 
o falcón ou a curuxa volvan con sorte a ollar dende o 
seu curmo os mil ríos da nación galega .. 

En ruta polo Faro 

. Achegámonos ata o cop.cello lugués de Chantada, den
de aló a pé ou en bici camiñaremos pola estrada vella de · 
Lalín atopando a 3 km a esquerda a estrada Oseira-Cea, 
catro .quilómetros despois coll~mo-lo desvío á dereita cara 
a Requeixo dende onde parte un camiño forestal de 6 km. 
ata o cumio da Serra onde se atopa a pequena ermida. 

Para volver atoparérno-la pista que baixa cara ó 
concello pontevedrés de Rodeiro, onde ó remate da · 
mesma poderemos escoller se viaxar cara a terras de 
Oseira, ó vello mosteiro, ou benretoma-lo p.oso punto de 
orixe a través das terras •de Rodeiro ria estrada C-533. 

No Faro podemos gozar dunha das paisaxes máis 
fermosas· do interior da Galiza ollando as catro provincias 
galegas e un ~en fin de soutos, carballeiras, fragas onde o 
eucalipto aínda (e agard~mos que por sempre) é alleo. 

Mais sempre que acudamos ó monte debémolo facer 
con todo tipo de precaucións á hora de evitar calquera 
posible agresión ó confomo, deixando a serra tal ou 
mellar que antes da nosa chegada. 

Anxo Moure - Xevale Ecoloxía. 

CARTAS 

Agresión espiscopal 
a unha humilde familia 

Na parroquia de Bretaña, provincia de Lugo, no ano 
95, faleceu Josefa Seivane Ramos. Deixou o seu capital 
en testamento ó Bispado de Mondoñedo-Ferrol. 

Os irmáns, presentaron no Bispado as partillas feitas 
no ano .74 polo Sr. Rubio, letrado do Yrida, na altura da 
Concentración Parcelaria. Esta división foi ac~ptada por 
tódolos irmáns. Non se chegou a firmar, pois entre· el~s non 
había problemas. Pero cada un dispuxo das súas leiras. Dúas 
parcelas foron vendidas ós veciños e ó se xubilaren foron 
alugando as súas leiras. Os veciños coñecen as leiras dos 
irmáns. A mesma Josefa alugou a .maior parte da súa 
propiédade a Socovesa, e cobrou a renda. Despois vendeu 
esta leira a · un veciño en escritura privada, dándolle nese 
acto 1.450.000 ptas. e o resto de 450.000 ptas. cando fosen 
ó. notario. Non chegaron a face-la escritura pública. 

O Bispado non dá por válidas estas partillas, quere facer 
· novas partillas e puxo en preito esta propiedade que ten 
pouco valor, pero que molesta gravemente a uns labregos 
xubilados e enfermos. 

Un destes irmáns, entrevistouse por dúas veces co Bispo 
Gea Escolano, que en principio aceptaba as partillas feitas , 
iogo . despois, dixo que era mellor en diñeiro. O Bisp·ado 
puxo un perito que taxou moi· alto, e os irmáns un perito 
que taxou máis baixo. 

O Bispado pedía en diñeiro a parte de Josefa, sen 
descanta-lo· diñeiro arriba mencionado da leira vendida. É 
preciso engadir que despois da morte de Josefa o Cura de 
Bretaña retirou da súa conta na Caixa Galicia máis de dous 
millóns (:le" pesetas. Pensamos que parte dese diñeiro foi da 
súa leira vendida. Se agora se volve a partir e esta leira ven
dida °Ile toca a outra irmán, qlJeda roubado. Nunha palabra 
collen os cartos e mais queren a parte de Josefa. Íntegra, ou 
unha leira igual, libre de. problemas. 

Non foi posible o diálogo, pois o Bispo, ultimamente 
envía unha carta na que di que non se mete en nada. A 
Administración Diocesana non responde ás ofertas que 
formula a familia para chegar a un acordo. Así levamos 
tres anos, e agora a defenderse nun preito de partillas 
xudidais presentado en Mondoñedo polo Bispado, que 
realmente é un verdadeiro atropelo. 

Estaban dúas mozas a rifar e unha díxolle á outra: 
"Vouche dicir o que ninguén che dixo nunca: Es unha 
muller honrada". E tamén eu termino. A Admirustración 
Diocesana é honrada e agradecida. 

Ferrol 30-1-98 

Responsable. Domingo Seivane Ramois. C/ Poeta Pérez Parallé 

Torres de Santa Cruz. Bloque 1 - 1º-.A- 15401 - FerroJ. Tf. 357705. 
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DESDE LISBOA 

Expo 98: A Festa dos Oceanos 

A ideia de Portugal se candidatar a 
organizac;ao de urna grande exposic;ao 
internacional nasceu em 1989, tendo 
dado os primeiros passos na reuni~o da 
Comiss~o Executiva da Comissao Na
cional para as Comemorac;oes dos 
Descobrimentos Portugueses. Localiza
da no denominado Parque Expo 98, em 
Cabo Ruivo (zona ribeirinha de Lisboa), 
a última exposic;ao do século XX 
disponibilizará, aos milhares de visitan
tes que se avizinham, urna oferta cultu
ral diversificada. 

Este evento, autentico ponto de 
encontro de diferentes civilizac;oes, terá 
por cenário os oceanos, tanto mais que 
1998 foi declarado, por iniciativa de 
P rtugal junto da Comissao 
Oceanográfica Intergobernamental, Ano 
Internacional dos Oceanos. ~retende-se, 
com este iniciativa, sensibilizar a 
opiniao pública mundial para a 
preservac;ao e gestao dos recursos . 
oceamcos, que sao, afirial, património 
de toda a Humanidade. N este funbito, 
destaca-se o Pavilhao do Conhecimento 
dos Mares, o qual dará a cGnhecer a 
relac;ao do Homero com o mar ao longo 
dos séculas, num cenário de grande 
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expressividade em que nao faltará 
tecnologia audiovisual. 

A exposic;ao de Lisboa será um . 
acontecimento de ·extraordinaria 
dimensao a ~ível internacional, 
constituindo urna soberana 
oportunidade de Portugal se· afirmar no 
Mundo como nac;ao · evoluída, 
possuidora de excelentes capacidades 
criativas que urge aproveitar. Para o 
efeito, foram mobilizados alguns . dos 
maiores vultos da intelectualidade por
tuguesa: historiadores, cientistas 
(nomeadamente, oceanógrafos ), artistas 
plásticos, ·técnicos de construc;ao, 
paisagistas, arquitectos· e ambientalistas, 
entre outros, tem contribuído, com 
empenho e dedicac;ao, para dar forma a 
este evento. 

É nosso firme desejo que a Expo 98 
constitua um espac;o de salutar convívio, 
mas também de reflexao, em que os di
ferentes saberes e ~xperiencias . se 

. cruzem mim objectivo coinum: a 
preservac;ao dos oceanos enguanto fop.te 
de vida e espac;o de convergencia 
.multirracial, de que todos os 
intervenientes,· e nao apenas os Portu
gueses, se possam orgulhar. 

Rui Ferro 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. O p~rsonaxe de moda 
irimegos, aí o tedes: 
chámase don Juan Miguel 
e apelídase Diz Guedes. 

2. O seu físico retrato 
non fai falla, así o creo: 
é un mangallón Zumosol 
e ademais, ahondo feo. 

3. Non se sabe.por que é 
Delegado do Gobemo; 
quizais porque ten as chaves 
da entrada no averno. 

4. O entusiasmo inquisidor 
faino un. pequeno Luzbel 
que deixa nun posto grande 
ó mesmo García -Sabell. 

5. Coa súa voz afrautada 
e .a mirada de terror, 

... Breogán queira que axiña 
cesen a este tal señor. 

6. Cada vez que abre a boca 
arrota unha ameaza: 
dá a inipresión que o señoriño 

. está sempre a ir de caza. 

7. A medida que el actúa 
medra entre · nós o pasmo: 
reprimindo ós galegos 
parece. que ·ten o orgasmo. . 

8. Claro que pra este naziño 
todiños somos iguais: 
tanto Des zosca ós labregos 
coma ós intelectuais. 

9. Poneos gal egos dubidan 
de que foi unha pasada 
a éarga da policía 
por mor dunha tractorada. 

10. Por mandato' do s~ñor 
tamén a poli reparte 
labazadas e porrazos 
ós do Museo da Arte. 

11. Ousado é o· Irimego 
en. tomaio. a el de coña: 
non fará caso ningún(he) 
porqµe u~ falta a vergoña. 

12. O malo é que o Diz Gµedes 
a quen fascista proclanio, 
el non actúa de seo · 
porque é ·a voz .do seu amo. 

13. Graciñas, don Juan Miguel 
que esta Galicia dá noxo 
e vostede é o Enviado 
que a limpa de tanto roxo. 




