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O TRASNO

EDITORIAL

A arte de

pedi~

perdón

Lembrémo-la doutrina máis tradicional cando de pedir
perdón se trata. Primeiro, exame de conciencia. Segundo dor
dos pecados . Terceiro propósito de emenda. Cuarto: . dicir os
pecados. Quinto: Asumí-la penitencia.
Ten a súa s abedori~ ese pentálogo. Pedir perdón, en
condicións, é toda unha arte. Non vale facer unha análise
comenenciuda do pasado, un, digamos, fixen mal, pero a>culpa foi do criado, ou da veciña, ou do can; nin vale desvalorizalo perdón reducíndoo a un mero trámite que evite pasar por un
abrigado transo incial de dolor e de pudor: ou recoñécese o
pecado e dóese un por el, ou nada. Nada de trucos de dicir
fíxenche mal, pero ti tampouco es manco; ou fíxenche mal,
pero inmediatamente saca-lo currículo das boas obras que
tamén che fixen en compensación; ... que as saque o ofendido,
se lle prouguer.E non vale pedir perdón polo pasado coa man
esquerda, mentres repetímo-la historia coa dereita no presente
que vivimos. Etc .. , etc.
A lgrexa Católica, que leva séculos de especialización en .
administra-lo perdón desbordante e inadministrable do DeusPai-pródigo, acaba de dar un exemplo de cómo non se debe
pedir perdón. Sentimos ter que dicilo así, pero comprendémola desilusión dos xudeus <liante dun documento vaticano sobre
holocausto que non di o que debería dicir, que non se atén á
aquela tradición ca~ólica de como se debe pedir perdón ..
.Empezando porque o exame de conciencia que realiza a'
xerarquía vaticana está enfocado a pedir algo parecido ó perdón, per non polo que fixo, e sobre todo polo que deixaron
de facer e dici -lo papas PioXI e XII, senón polo
c 1 p rtam nt d cri tián -enténdese laicos e laicas bautiza s · n capacidad de deci ión obre a orientación da lgrexa.
dicir, que facend un malabarismo "imperdoable" cando se
pid perdón de de o mesmo cume xerárquico dunha instituci n piramidal que non admite ningún tipo de mecanismo democrático á hora de orienta-la acción pastoral, culpabilízase
6 cri tiáns de base, laméntase o pronazis que foron ou o cegos
que e tiveron e ¡chámase ó -¿seu?-arrepentimento ! ·
Textualmente, despois de cita-la traxectoria antinazi de
varios cardeais e bispos alemáns, comeza o mea culpa convertido nun súa culpa: "Convén preguntarse se a
persecución .... non foi facilitada polos prexuíws antixudeus
dalgúns cristiáns"; ¿Ofreceron os cristiáns toda a asistencia
posible ós perseguidos? ..... Moitos si, pero outros non ... "; "Non
podemos saber cantos cristiáns .... constatatron con horror a
desaparición dos seus vec_iños xudeus , pero non tiveron a forza suficiente para ergue-la súa voz de protesta ... ." E para
culminar e ta xoia do xénero súa culpa: "deploramos profundamente os erros e culpas deses fillos e filias da lgrexa".
O camiño era outro. O clásico: non só pararse a pensar o
mal que fixo a institución, personalizada nos seus xerarcas, e
doer e e dicilo abertamente con humildade, senón trazar un
camiño para o pre ente, unha emenda , unha penitencia constructiva para que nunca roáis, tampouco agora, a lgrexa se poña
de parte da maioría poderosa e benpensante en contra de
calquera minoría étnica cultural, ou social. Chámense
chiapaneco horno exuai , ou galegofalantes.
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Daniel López Muñoz

Clan·s clónicos
Un poderoso xornal perto niso da moralidade, que,
.galego cabreado estanos ·cando se trata do asunto de
axudando a descubrir América, · marras, entran a feíto no xogo
de a ver se falas con fulano,
a pólvora e o nivel da nosa clapara que entre mengano.
se política.
Tamén é triste para os
· ¿Alguén non sabía do de
fillos do partido, que ·
propios
Cacharro e Baltar? ... ¿é tan nopoden
ser
preparadísimos
vedoso edistinto do doutras fiprofesionais,
pero que, salpi- ·
guras menores, sobre os que se
cados
por
este
sistema df? todo
tece o poder real que manda en
estarán toda a
para
o
clan,
Galicia? Sen emba'rgo, ata que
vida
baixo
sospeita,
e non paa causa non aparece nos mesarán
nunca
de
ser,
dentro
da
dios, non acaba de ter existencasa, os.fillos de.
cia real. E, daquela, pasa de ser
Unha boa administraun disque disque, a ser un feíto
ción , profesionalizada e
con peso político.
obxectiva, con capacidade de
O peor do asunto este de
dicirlle non ó político cando
que deputacións e concellos se
quere cariear a lei, é algo vital
nutran .de persoal por cousa de
para a xente máis indefensa.
parentesco ou veciñanza, é o
É a diferencia entre ter serviconformismo da xente, o entrar
dores públicos ou servidores
no xogo, como se fose o roáis
do poder. Pon medo isto das
natural e acaído ·ós nousos
administracións clientelistas:
pousos celtas -¡que roáis natua corporación familiar.ral que os do clan se axuden
veciñal, que seica vai formanentr e si!- e, ademais, que
do o PP; ou unh_a eventual
carafio, iso da administracién
corporación ideolóxica que
é un invento moderno , moi
puideren montar o PSOE ou
posteríor ó clan en tódalas
o BNG. E para evitar iso hai
ordes, que non se sabe moi ben
sistemas , máis ou menos
para que serve, así que ... cadaobxectivos, eses que Fraga se
quén se defenda. Por iso, falas
gaba de ter montado na Xunta
coa xente, e non pon en dúbida
con control sindical, ó tempo
que as cousas funcionen así,
que bota un manto de proteccorruptamente. Ninguén se esción corporativa ós seus
candaliza. Maiormente din: tohómes en Lugo e Oúrense.
dos rouban.
O caso é que, nesta políHai, logo, unha demisión
da rebeldía, un renderse ante a
evidencia, un desarme moral. E
levas sorpresas: roáis dun ex-

tica do grelo, recoñecer un
erro segue considerándose
cousa de perdedores. ¡Que
nivel!
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

Na hora do sufrimento
Salmo 12 ¿Deica cando?
Súplica individual, desde a insoportable experiencia
de baleiro e de morte, con profesión final de confianza e
con promesa de canto. Reviste a urxencia de quen se sente
sen folgos, batendo xa coa beira de alá. Pero é o forcexo
dunha vida que non se resigna á súa vaciedade e á súa
, pobreza. As repetidas preguntas: "¿ deica cando?" están
reclamando vigorización desa fraqueza e plenificación dese
baleiro. O nome de Deus suxire todo isto.
A resposta non se demora. E nun momentiño recórrese
o camiño que ten as xeiras da pregunta irresignada, da
petición de vigor vital e de confianza na bondade que dá
plenitude. A suma pobreza e a suma ~iqueza poden estar
moi preto unha da outra. No acontecemento da oración
supérase esa distancia.

2 ¿Deica cando, Señor · me seguirás esquecendo?
¿Deica cando me escondera-la túa cara?
3 ¿Deica cando ·hei levar angustia na alma
pesadume no corazón, o día enteiro?
¿Deica cando me poderá o enemigo?
4 Atende, Señor; respóndeme, meu Deus:
alumea os meus olios, que non adormeza na morte.

5 Que non diga o enemigo: "Puiden con el",
nin se ale.gre o opresor da illiña ruína.
6 Eu confío no teu amor,
o meu corazón relouca coa túa axuda.
Caiitareille ó Señor
polo ben ·que me fixo.

A dolor que nos cobre
Ando á procura de paz e ~on a atopo
busco o sosego e con el non dou batido,
todo me sobra a carón, todo me falta:
días sen luz e noites sen alivio.
As mans alongo en busca estremecida,
levanto a voz berrando a non sei onde,
todo é silencio e medo e pavoría,
ninguén se achega a min, ninguén responde.
A cara fala do mal que levo dentro, .
tan dentro acocha que ignoro a súa morada,
só sei que está, que me envolve, que me come,
ata facerme en min mesma desterrada.
¡Eu que soñaba con brancas amenceres,
con pombas brancas en pólas de loureiro
ollando aleutas as terras do meu corpo
c4eas de froitos ricaces, sobranceiros !
¡Eu que me vía señora de sorrisos,
ama de días e de noites, sen dar renda,
para doarlle, repleta de certezas,
ó cego luces, e ó orfo a. súa tenda !
Aquí me atopo cercada de pobrezas,
escasa en todo e en todo mendicando,
débil o corpo e frouxas as firmezas,
alivio e paz de gracia suspirando.
Véxome irmá dos máis pobres desta terra
pola dor que nos cobre coma un manto,
con eles berro con berro de protesta,
buscando aquí, xa agora, o noso canto.
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A PENEIRA

O PAPORRUBIO, que .nestas
semanas está en
celo, cando están
a aparece-los
primeiros niños
nas paredes que
~,..~~~~ -i:::;;;.....J ternos cerca ou
4
mesmo no ·chan,
1-,.L.;_____;:....----------._ ___. é un paxaro moi
familiar en tódolas comarcas do país e popular na Semana
Santa, porque conta a lenda que ten o seu papo roibo porque
o manchou co sangue de Cristo cando lle quixo saca-las
espiñas da súa coroa na crucifixión.

Alfonso Blanco Torrado

DA-LA VIDA tódolos días
é o horizonte da existencia
de moitas mulleres e
homes,' mesmo ata vertela derradeira gota do seu
~e. Ezequiel
sangue, como o misioneiro
Ezequiel Ramín asasinado
~ ..dQ; ~~·
no Brasil en 1995 por - - - - - - - - - - defende-lo dereito á terra dos campesiños, eomo moitos
compañeiros que, desde asordes relixiosas, ONGs e outras
alternativas, o están a dar todo coma outros tantos Cristos.
Ternos <liante algúns números: ·só no 96 foron asasinados
polo menos 46 misioneiros, froito da súa entrega imitando
a Xesús de N azaré sentenciado a unha morte de cruz.

UNIVERSIDADE E XUSA XV SEMANA DE FILOSOFÍA (días 13-17) é
TIZA SOCIAL é o tema do
a cita cieste tempo de PasForo de Profesores que organiza
\
.
AULA CASlCLAO cua ~onvocada pola Aula
a Universidade da Coruña en
/ ~
DE FILOSOFIA
colaboración coa Fundación
Castelao de Pontevedra.
Labaca e a Delegación de Pas.:
Nesta edición o centro do
Fax 986 85 50 2.0 - Apartado 332
debate vai se-la mesma fitoral Universitaria de Santiago.
UNIVERSIDADE
.__3_6_08_0_P_O_NT_E_V_ED_R_A_-_GA_L_IZA
__ losofía, tan marxinada nos · Son dous días que xiran arredor
DE A CORUÑA
deste tema: o día 22, o profesor
plano de ensino e tan necesaria como instancia crítica nesta
de Electrónica da Universidade de Málaga, Alfonso Gago,
ciedade. A lección final pronunciaraa Javier Muguerza
falará de "Universidade: Novas Tecnoloxías e Xustiza
br "En tomo á idea da razón pública". Son sempre moi
Social" e o día 23, Xulio Lois falará sobre "Doutrina Social ·
·ux tiva
e ión da noite, desde as 8, que inciden en
da Igrexa e Universidade". As conferencias terán lugar ás
t ma d
ctualidade: drogas, feminismo, medios de co8 da tarde na Facultade de Cienéias da Educación.
munic, i n
d mocracia, etc.

<
E
·-w
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Durante cinco
horas se xuntaron corenta. e
tantas persoas
para participar . no
traballo de grupos e na
posterior asemblea. As

aportacións foron interesantes: Xulgouse como moi
negativo . o autoritarismo
eclesiástico -casos
coñecidos- e pedi use · que o
pobo tome · a
palabra e a iniciativa de ir formando · grupos e ·
comunidades libres·.
Rematouse cunha cea
sinxeliña.

OS UNIVERSITA- .O proxecto do ENCORO DO
RIOS están a dar
SELA, que afecta a ám~alas dúas
beiras do Miño, é rexeitado polo
exemplo de xenero.s.idade como voluntarios
gobemo portugués debido á gran
na doazón de sangue . . .desfeita que vai provocar nos recurNas tres universidades
sos naturais da rexión, así que está ... . . -~..... "'"·-'"
a provoca~ la protesta· dos veciños
supe_ran a media europea de <loadores: · 15 2
que ven, por poñer un exemplo,
coino as especies da lamprea, saldoazóns por cada mil
món, angula, etc, están en perigo,
estudiantes .. Así, todos
nosoutros podemo.s
como xa se poderá sentir na Festa
beneficiarnos <leste ben
da Angula no San Telmo de Tui, o día 19. Máis de mil faminecesario. para a saúde de todos. Somos un dos países de
lias traballan na pesca da lamprea e da angula nesta comarca.
Europa máis solidarios neste servicio. Para cubri-las neO proxecto, que xa cumpre 30 anos de espera, é de Penosa e
cesidades diarias dos nosos hospitais farían falla catrocentas
da compañía portuguesa EDP. Na fotografía os pescadores
doazóns cada xomada.
preparan as redes.para a angula.
A VIII MOSTRADO ENCAIXE
O CALVARIO DO LEHENDAKARI
Ardanza; tamén está inzado de riscos
DE BOltILLOS volve a convocarnos en Camariñas (8-12 de abril) e sufrimentos .xa . que está empeñado
con todo un abano de actividades
en racha-la súa imaxinación,
deportivas, folclóricas, e sobre todo
intelixencia e corazón en buscar unha
o que xira arredor desta artesanía
saída para a paz de Euskadi antes das
que se está- a recuperar entre a
eleccións <leste ano. Quere que sexa
mocidade. É de gaba-1~ esforzo
o seu testamento derradeiro. A paz ben
que están a facer por buscar mer- . .vale cambia-las leis se é necesario e
. cadas en to.do o mundo para estas
sempre dentro do consenso democráaplicacións de encaixe dos
tico; estamos ante un político que. sabe
deseñadores galegas, mesmo cun
utiliza-la intelixencia en cada intre, e
certame J?ara os máis novas creadores. Nesta liña o noso . ten unha memoria histórica de todo o L--.....-m.....__ _...__~
país aínda ten moito que anqar para competir fóra cos
problema vasco, e non esquece que son necesarios golpes
productos artesanais, polo abandono que houbo ata ·agora
políticos, porque tampouco a dictadura con toda a súa forza
pola banda das administracións~
. policial puido solucionar nada.
OS ENFERMOS son os
protagonistas de varias
xomadas neste mes pero
están presentes tódolos
días na nosa vida. Hoxe
compartimos esta dedicación cos Misioneiros
dos Enfermos Pobres,
que levan 26 anos entregados a este labor cun
centro en Vigo con máis
de 130 residentes, e que
1 .J~~~--~éir1 acubillan cada día preto
l.
, de 30 transeuntes~ Son
un sinal iluminador de
compromiso cos máis
pobres e m~cesitados da nosa sociedade.

''YO PISARÉ LAS CALLES NUEVAMENTE"
volveu a resoar no noso
Santiago nestes días, pero
aínda soará con máis emoción cando Pablo Milanés
volte ó s .antiago de Chile
o día .9, 25 anos despoi_s
do golpe de estado que
rematou con Salvador
Allende. Esta canción protesta contra a dictadura foi
unha das bandeiras da loita
contra Pinochet e os seus
secuaces. Este creador é o fundador da Nova Traba .Cubana
e deputado da Asemblea Nacional, elixido polo barrio "Los
Sitios" da Habana.
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EFEMERIDADES

· Francisco Carbal/o

Th.omas Merton, un profeta
cisterciense
O próximo me~ de nadal cúmprens~ os 30 anos da
morte de Thomas Merton, 1915-1968. A lectura de A
Montaña dos ·se te círculos, imha das súas obras
fundamentais, alá polos anos cincuenta, produciume
grande impresión e retiven longos parágrafos para o meu
uso habitual. ¿Por que?
· Merton naceu en Francia, ·pero trasl~douse a USA,
exerceu de mestre universitario ata profesar en Getsemaní,
mosteiro cisterciense no céntro de USA. De monxe
escribiu febrilmente poemas e ensaios de ampla difusión.
Merton soubo diferencia-lo accidental do monaquismo
do substancial: a contemplación da creación "desde o ser
de Deus é tomar ante ela as mesmas actitudes de·
misericordia comuñón que Deus tomou" (F. Beltrán).

e

,

Esta aCtitude fundamental ·de Merton en tódolos seus
escritos -e por s~posto na ·súa vida- explica a súa crítica
radical á Cristiandade; tanto na formulación medieval
coma na contrarreforma. O cristianismo logo da súa
helenización, adoptou na Europa medieval e moderna, a
forma de ciistiandade: división total entre leigos e cregos,
dominio -ideolóxico eclesiástico sobre o civil, inquisición ·
da conciencia e excomuñón de toda disidencia e arroma-.
lía, .cruzada contra o Islám . etc. Sen dúbida que a
cristiandade tivo ·días de gloria, difundiu a Fe fóra de
Europa, e moitos fieis levaron unha vida de radicalidade
cristiá. Pero tal forma de cristianismo ten sectores
afastados da predicación e vida de Xesucristo, e hoxe é
incompatible coa "madurez intelectual" da sociedade.
Merton advertiu estas excrecencias da. cristiandade
e denunciou o seu aparato de "sinagoguismo e
xudaización" tan denunciados polos evanxeos. De aí o
seu ·diálogo aberto cos intelectuais, o seu amor compresivo coa pluralidade cultural, a apertura ó ecumenismo,
o esforzo por racha-lo divorcio entre o secular e o
sagrado, a súa "descrición penetrante das paisaxes interiores e exteriores da aliñadón"; en suma, soubo que o
mundo é a auténtica feitura de Deus e que as. institucións
eclesiásticas son mediac~óns, deben selo," de colaboración·
ó camiñar dos seres humanos polas rúas da vida. .
Cómpre que Galicia dialogue con Merton; acaso os
cistercienses que teñen. catro mosteiros acá, poidari
facilita-lo coñecemento <leste profeta do cambio 9s
galegos que o precisamos.
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POLÍTICA

Por Tintxu

Plan de emprego

\Sltla. ~misn:..

Resulta curioso como os
nda a Xunta a voltas chamados empresarios, mesmo os
co_s sindicatos ·e maila máis ·emprendedores, van a remolpatronal, para lograr un. que das subvencións oficiais para
plan de emprego. Como é sabido, a menor iniciativa creadora de
calquera que sexa o método que emprego. Citroen, Zara (INDITEX)
se use para contalos, son uns ou Hipercor, exemplos de empre200.000 galegos os que desexarían sas poderosas ·en plena expansión
atopar un emprego remunerado e creación de · empregos acoden
e que non atopan resposta á súa puntuais á Xunta para que Hes
demanda. Certo é que estes pa- pague os cursos de formación para
rados non están organizados e o seu persoal. Agora ALCOA anda
non se moven, como adoitan tamén facéndolle as beiras á Xunta
facer, c.on bastante roído, noutros para cursos de seguridad~ no
países europeos.
.traballo destinados ás empresas do
grupo INESPAL.

A

.

dadas polo gobemo para
f ~~er fixos ós empregados
son como as armas de
fogo, que as carga o demo,
e calquera día eses
traballadores .van pedir
dereitos sindicais e que
Hes paguen as horas extra
que viñan facendo con
tanto gusto desde sempre,
porque non tiñan outro
remedio.

Ese é realmente o
panorama. Non vale dicir
que se os custos salariais
directos e indirectos están
subindo máis rapidamente ca
noutros países de Europa; o que
vale é comparar cal é o seu nivel
relativo, canto custa por hora o
traballo dun galego con respecto a
un bávaro, un flamenco, un irlandés, un lombardo, un bretón ou un
galés, e que prestacións sociais se
Hes facilitan neses países (facilida. des de comedor, créditos ás
vivendas, axudas ás familias ,
calidade do ensino, etc.)

Queda,· xa que logo, unha
grande marxe de manobra. Pero
xentes coma o citado Ramilo seguen
Pois é o caso que -o presiPois ben, se estas grandes facend.o sempre o papel de avogados
empresas actúan- así, qué se vai
dente da patronal, o ínclito Ramilo,
do <#año, mentres a administración
ten a·fórmula máxica: para acabar agardar das pequenas industrias ou
se limita a un papel meramente
co paro, os que teñen ·emprego han comercios. Xa se sabe o que fan:
secundario. Por iso teñen os sinditraballar a razón de setenta horas de contrato de formación a contrato
catos unha tarefa delicada e difícil,
por semana~ nada de reduci-lo seu .. eventual por seis meses, pasando
tempo de ~aballo a 35 e que outra polo de prácticas. E así ata tres ou_ tentar rompe-lo círculo vicioso e
persoa tome o .relevo. E mentres a catro. anos. E logo, cando o suxeito non deixarse levar pola dinámica
Xunta segue a velas vir, falta de está formado e ten a práctica su- de ruptura e cabreo que os outros
inspiración nunha cuestión que fi~iente, que vaia buscar choio polo participantes no diálogo parecen
impoñer.
mundo adiante, que as facilidades
demanda moita imaxinación.
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ENTREVISTA

Quizais ningún papa mamou sensibilidade para o problema hebreo
coma o actual, que conviviu con nenos xudeus na súa infancia e referiuse
varias veces no seu pontificado ó asunto. Pero non dá atinado e a xente
xudía non. se emociona. Tal sucede cun documento vaticano da Comisión
pontificia para o Ecumenismo ( 16 de marza) pedindo perdón, cheo de
desculpas, escusas e apoloxética, que desagradou nas sinagogas. Roma
quere exculpar á Igrexa e deixa-lo desmando en man dos cristiáns; parece
desmemoriada cando non lembra que ata a reforma litúrxica do Concilio,
o Venres santo rezábase «polos pérfidos xudeus», significando perfidia «mala
fe» e sendo o pérfido o que xura en falso, un enganador. Esta páxina de
reportaxe, pensada para esta Semana santa, cobra así máis actualidade.

Para delimitar
quen é xudeu
non abonda coa
pertenza étnica,
porque hai
conversións ó
xudaísmo.

O pobo de Xesús
Xudaísmo contemporáneo
Hai actualmente no mundo uns 14
xudeu que, logo da
mill ns d xudí
h ah u h l c ust nazi, adquiriron
unha n va identidad que ten coma refer ncia n v Estado de I rael (1948).
N
cul XVIII, ano 1789, había no
mundo un millón e medio de xudeus; en
1939 eran 18 millóns, deles 11 en Europa. A Shoah ou Holocausto eliminou de
5 a 6 millón . Hoxe, dos 14 millóns existente , de 2 a 3 millóns viven na ex-Unión
Soviética, 6 millóns en Estados Unidos,
de 600 a 700 mil en Francia, 450 mil na
Gran Bretaña e uns 350 mil na Arxentina.
O feito de estaren espallados na
diáspora ou dispersión, creou unha
distinción bastante artificial entre xudeus
a kenazis, alemáns, e xudeus sefaidís,
e pañois; e tes co dobre de· membros.
O concepto. de diáspora é clave na
historia de Israel, pois xa deu comezo
no século VIII antes de Cristo e fíxose
definitiva a partir do ano 70 da nosa era,
coa destrucción de Xerusalén.
A partir do xenocidio nazi cambia a
vivencia que o xudeus teñen da úa caua: créa e unha memoria viva que condiciona rexurdimento tanto cultural coma
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relixioso, mentres queda así
mesmo unha Europa culpabilizada pola memoria de
Auswichtz e outros campos de
concentración e de exterminio.
O conflicto cos palestinos, que
son os veciños pobres, faille
pouco favor hoxe á causa xudía.

Ser xudeu hoxe
N esa nova conciencia, na
que se mestura o comunitario,
o cultural e mailo relixioso, a
relixión non 0 é todo. En 1980 Hoxe estímase que hai no mundo 14 miflóns de xudeus._
fariseos, pois desaparece o partido sao 59,3% dos hebreos residentes en París
cerdotal dos saduceos.· Ó redor do ano
respectaban o Iom Kippur ou Día da Ex90 a oración substitúe os sacrificios, que
piación, mentres era un 83% en provinse fai tres veces ó día orientando as
cias. No eido cultural, o idioma hebreo
mans
cara a Xerusalén, e medra a
moderno -o yiddish-_,en Francia, só o fala
interpretación
dos ·libros· sagrados.
o 40%, coexistindo co hebreo-árabe e.
mailo hebreo-español. Soam_ente 1 qe 4
nenos recibe educación específica.
No gueto medieval das xuderías ou
barrios hebreos -é interesante visitar en
Galicia a de Ribadavia-, a definición non
era difícil: unha boa xudía, un bo xudeu
era o .que se. axustaba ó sistema da Leí,
que constaba de 613 mandatos, dos que
365 eran negativos ou prohibicións, 248
positivos. Pero no século XIX, cando o
gueto coñece a súa fin, a Mixnah ou libro das leis xa está ampliada por influencia do racionalismo europeo.
Desque no ano 70 o · emperador
Tito destrúe o templo de Xerusalén, xa
non se pode identificar un bo xudeu,
coma antes, pola tributación dos sacrificios, e tampouco defi nirse polo
sacerdocio. Pilla forza o rabinato: é o
triunfo da Sinagoga, impulsada polos

¿Que xudaísmo?

Hoxe hai xudeus fieis que, sen
embargo, quebranta as leis xudías, e que
na Idade Media serían considerados
malos xudeus. Pero actualmeQte a
fidelidade étnica fai difícil dicir quen é
bo xudeu, porque nón ahonda coa referencia relixiosa. Tamén existe un
xudaísmo reformado e en 1840 naceu
-reflexo dos nacionalismos europeos-, o ·
socialismo xudeu e posteriormente o
sionismo, movemento radical político
en tomo á volta ó monte ·Sión, sobre o
que asenta Xerusalén.
Polo demais; hai hebreos -coma
tamén cristiáns ou musulmáns-' de
tódalas pelaxes: tradicionalistas e ultras,
o mesmo ca reformadores e 'liberais.

)n xudía ___________
Non hai fundamentalismo hebreo, no
~entido de que ningún dos xudaísmos
non adoptan un literalismo bíblico, senón .
que a Biblia é interpretada polo Talmud,
algo vital e dinámico. Outra cousa é o
·
integrismo.
En efecto, dende o século XVIII, os
xudeus eran hebreos, pero algo máis: eran
segregacionistas, e· no século XIX o
xudaísmo dividiuse en faccións. Coexisten hoxe dúas actitudes: a) integracionista, que facía deles, sen deixar de
pertencer_á propia etnia; cidadáns de pleno dereito nos países de orixe; b) o
xudaísmo segregacionista, predominante, botouse á procura da identidade xudía.
Nos· últi.m os 25 anos rexorde este
·xudaísmo segregacionista en forma de
integrismo: rexeitan a relación co mundo que os rodea, en concepción exclusivista da verdade. Unha visión agresiva de Israel, actitude política ultra.

dos que falan as Escrituras cristiás. JeanPaul Sartre afirmaba que xudeu é o que
os demais teñen por tal. Pero non parece
válida esta referencia negativa.
Poderiamos poñer coma punto de
converx~ncia a existencia do novo Estado de Israel, a partir de 1948, pero non
earece suficiente, pois hai xudeus que
son hostís a esta institución política, uns
por motivos políticos e outros relixiosos.
Con todo, quen di Israel di pobo,
pero tamén terra: Eretz Israel. O actual
Estado benefíciase da mística ·da
Xerusalén celeste e universal. Existe a
función org~nica da Terra, sen dualismo:
así coma no peilsamento hebreo non hai
corpo e alma·separados, así Israel e a súa
terra relaciónanse coma corpo e alma,,
perfectamente integrados. Un corpo du- ·
rante dezanove séculos mutilado. ·

A maioría dos xudeus espallados polo mundo rexeitan tal perspectiva integrista. O mesmo sionismo
coñeceu unha corren te· pragmática
que procura a convivencia cos
palestinos. Curiosamente, no país
palestino, os . nenos xudeus e
musulmáns nados no mesmo barrio e
na mesma semana eran considerados
irmáns de leite. Ata o século. XX ·non
había conflictos. Cando morrendo o
século XII, ano 1099, os cruzados
conquistaron Xeru-salén, os xudeus
refuxiáfonse · en países árabes, pois
ambos grupos son semitas: O que suced~ hoxe é que, sendo por exemplo
minoría ós xudeus integristas -tal é o
caso.en Estados Unidos-, sen embar- ·
go o sistema electoral en Israel dálles A saudade da.Terra exprésase con textos simbólicos.
un peso desproporcionado, ós fanáticos e as aparencias enganan. Hai moito
A saudade da Terra expresábase con
xudeu disposto á convivencia cos
xestos simbólicos. Dende o século XIX
palestinos.
en cada casa falta un ladrillo símbolo co
L-~~~~~~~~..=;;

·· Identidade hebrea
Para delimitar quen é xudeu non
ahonda coa pertenza étnica, .porque hai
conversións ó xudaísmo; sempre as
houbo, porque nunca foi relixión pecha,
como algúns pensan: aí están os
prosélitos e mailos temerosos de Deus,

que constrúe un edificio expresa o inacabado da súa propia persoa. Tamén nas
bibliotecas deixaban un espacio baleiro
que sería ocupado cando a biblioteca
fose trasladada a Xerusalén. E cando os
hebreos casan, fenden un vaso
lembrando a Isaías 62: «No cume da
miña ledicia eu sitúo a Xerusalén», evocación das peregrinacións ó templo que

remataban cun saúdo: ¡ata o próximo ano
en Xerusalén !
Polo demais, en Eretz ou Terra de
Israel sempre houbo hebreos: 250.000 na
véspera das Cruzadas, que constituían a
maioría da poboación. Mesmo no século
XVIII, un século antes do nacemento do
sionismo; a ansia do Estado constituía a
mediación simbólica.

Saudade de Fogar
Na antigüidade, e ata 1948, Palestina só fo~ independente durante 80 anos
baixo o rei David e o seu filio Salomón,
e logo 100 anos cos Macabeos. Houbo
dúas rebelións: a do ano 70 da nosa era,
que rematou coa destrucción do templo
polos romanos, e a de 132-135) cando o
revolucionario Simón Bar Kokeba se
revirou e os romanos esmagaron o que
quedaba de país.
Trala Revolución francesa
(1789) os xudeus europeos
convertéronse en cid(!.dáns franceses,
ingleses, alemáns ... ; non así na Europa oriental (Polonia, Rusia ... ). Destes .
últimos, moitos emigran a Europa e a
USA e outros escolleron Palestina: en
1881 refúxianse alí 25.000 xudeus, e
xa había 23.000. O inimigo maior
érano os otomanos (Turquía).
Un xomalista austríaco chamado
Theodor Herzl publica un libro: «Ü
Estado xudeu» (1896). Por aquel
tempo estábase dando en Francia un
escándalo maiúsculo: o xuízo infame
contra .un xudeu inocente chamado
Dreyfus, acusado de alta espionaxe
(1894). Foi un escándalo en todo o
mundo e unha badalada para a
reviviscencia da cuestión xudía;
favoreceu ó sionismo.
A intención era crear un fogar, trala
Primeira Guerra Mundial (1914). Os británicos, protectores do territorio
palestino, chegan a face-la proposta de
crear ese Estado en ¡Uganda! ,
esquecendo o carácter sagrado e emotivo de Palestina para Israel. Toda unha
historia para arrecantalos na distante
África Tan apurados andaban para que o ·
sionismo dese cunha canle política, que
o mesmo Theodor Her zl aceptou a
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proposta. Pero a dirección do movemento
sionista pasou de Alemaña a Londres, capitaneado polo doutor Chaim Weizmann,
de orne rusa, emigrado.
Había a principios <leste século en
Palestina 568.000 árabes musulmáns
(81 %); 74.000 cristiáns (10,5%); 58.000
xudeus (8,5%). Só algo menos do 3% das
terras era de propiedade xudaica. A pesar da declaración de Balfour -documento británico bastante ambiguo, -de 1917-,
de non molestaren ós non xudeus, as
reivindicacións árabe-musulmanas
puxéronse en marcha. E iso que a Declaración para nada falaba de Estado de

70, se detecta antifariseísmo, a fronte
antifarisaica é clara en Mateo, que
arredor dos anos 90 fai dicir ó pobo
xudeu no xuízo de Xesús: «Que o seu
sangue caía sobre nosoutros e sobre os
nosos fillos» (Mt 27 ,25 ), cando, en
realidade, o pobo xudeu non participou
na morte de Xesús, ocupado como estaba pola celebración da Pascua. Polo ano
100, Xoán atribúelle orne satánica á Sinagoga (Xn 8,44 ; Ap 2 ,9 ; 3 ,9).
Raza maldita, pobo deicida. Pero
¿é que posible matai a Deus? Non é
aínda · antisemitismo, senón antixu<laísmo, que prepara unha cruenta. his-

Deus _nova a esta alianza deixou anticuada a primeira; e todo o que se volve antigo
e envellece está próximo a desaparecer».
¿Que significado poden ter estas palabras? Na sinagoga, os rolos da Torah ou
Leí de Moisés estaba cubertos cun pano
precioso; parece que, neste texto, o antigo
non e,, a ali anza -1ogo traduc1"da por tes,, o veo. A carta a H ebreos
tamento-, senon
interpretou mal a Xeremías e está en cantradicción con Paulo, a· quen non o dá
entendido. Cando se escribiu Hebreos
(polos anos 80-90), -xa non existía o culto no templo, destruído no 70, e o autor
utiliza a linguaxe grega da filosofía

Israel. Parece admisible a afirma- - - - - - - - - - - - - . . . . . . - - - - - - - - - - .· platónica: «sombra», «figura».
ción de que odio entre xudeus e
Verbo do texto de Xeremías,
palestinos é unha creación típica do
colonialismo de Occidente, e se en
advirtamos que está nun contexto de
algo son consontes os dous pobos
ruptura culpable. Deus promete a Is- ·
rael, 1· a Israel! algo novo:«<Así será
hoxe inimigos, e na maldición dos
británicos.
a alianza que farei con Israel naquel
tempo futuro. Meterei a miña Leí no
,,
seu peito, escribireina no corazón e
. Unica alianza: dous
eu serei o seu Deus e eles serán o
camiños
meu pobo~> (Xer 31,32-34). EraPer, oalmente, por conviccións
unha ·alianza non envellecida, senón
uméni ·as, nunca falo de Antigo
fendida, e Deus outórgalle o perdón
ou Vc Llo Testamento, senón de L--------------~m:..--....;:::.s.......:__
a Israel. Logo do desterro b~bilónica
71 nak tal -orn prefiren os xudeus
toria de antisemitismo da que aquí non
chegará a restauración: tamén haberá un
refi rfndose ás tres partes da Biblia
podemos dar conta.
novo éxodo, unha alianza aberta, única,
heb~ a: Torah ou Lei (T), Neebim ou
con dous camiños: o xudeu e mailo
Profetas (N) e Ketubim ou Escritos (K).
cristián. (Aconsello a lecturas do libriño
Alianza nunca d errogad a
Como o hebreo non ten vocais, ªprode Norbert Lohfink: La alianza nunca
nuncia aproximada é: 'I'nªK.
Un pobo disque rexeitado por Deus,
derrogada. Reflexiones exegéticas para
seica cunha alianza perecedoU:a, que é
el diálogo entre judíos y cristianos; ediAntigo
ou Vello Testamento, e o Novo
Antixudaísmo
torial Herder, Barcelona, 1992).
Testamento disque seica lle menda a plaO motivo desta decisión persoal
na porque a Igrexa sería o verdadeiro Ismiña procede de que no Testamento
Cambio conciliar
rael. A fundamentación procúran~ ~un
Cristián hai unha corrente antixudaica,
A liturxia reformada tralo Vaticano
texto de Xeremías (31,31-34), que fala ·
concretamente unha fronte antifarisaica,
II realiza unha nova versión da oración
dunha nova alianza, concepto sobre o que
que non provén directamente do xudeu
do Venres santo; que procedía do século
volve o ex-fariseo Paulo en Gálatas 4,24
Xesús de Nazaré, senón das CorimniVII.
· Velaquí a diferencia:
(cfr. 2 Cor 3,14-15). Deuse en falar así
dades cristiás -particularmente a· do
de dúas Alianzas: a Vella e a Nova.
Texto vello (s.VII)
evanxeli ta Mateo-, cando mandaban os
Pero en-toda a Tenak, incluído o proOremos tamén polos pérfidos
fariseos e os cristiáns foron expulsados
feta Xeremías, non aparece nunca a idea
x~deus: «Omnipotente e sempiterno
das sinagogas. No ano 70, destruído o
de antiga alianza. Só unha vez en 2
Deos, que tampouco non rexeita-la
templo constitúese unha Asemblea en
Pero
Paulo
non
elaboCorintios
2,3-14.
perfidia xudía...
Iabné (Iamnia), na costa filistea, vila
ra ningunha contraposición. N el esa
que e constituíu en centro saber xudeu
Novo texto (ano 1969)
comparanza é un concepto auxiliar do
e da úa xurisprudencia, capitaneada
Oremos polos xudeus, ós que Deos
polo f ari eo .
tema paulino do servicio apostólico.
___;,,_J

Se xa en Marcos, o . primeiro
evanxeli ta, que escribe arredor dos anos
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Certo que o autor anónimo da carta
ós Hebreos (8,13), afirma: «Ó chamarlle

falou primeiro, para que progresen no
amor óseo Nome e na fidelidade á súa
Alianza.

O mesmo concilio Vaticano II, na
Declaración «Nostra aetate», sobre as
relacións da Igrexa coas relixións non
cristiás, dedícalle o nº 4 á cuestión xridía,
no que, entre outras·causas, di:
Ó pescuda~lo misterio da lgrexa,
este sagrado Concilio lembra o vencello
coque o pobo do Novo Testamento está
espiritualmente unido coa raza de
Abraham .[... ].
·

Situación actual
Dende 1967, logo ·do Concilio,
estableceuse un debate ecuménico no
·que, malia as pretensións do evanxelista
Mateo, a Igrexa non é o verdaderro Israel. Os xudeus seguen sendo o pobo de
Deus -alianza nunca derrogada-, e a
Igrexa definiuse coma oposición. O antisemitismo ó longo de. 20 séculas -e xa
principiara antes de Cristo-, foi estimu-

ción percibirá que, na medida en que as
comunidades cristiás deixan o espacio
palestino e penetran na área de Roma,
Poncio Pilato vai sendo.exculpado sobre
a responsabilidade da crucifixión de
Xesús, culpa que cae, non sobre os
dirixentes relixiosos senón ~obre o pobo
enteiro.
Non deberiamos rematar sen convidar a unha demorada lectura de tres capítulos da · carta de Paulo ós Romanos: .

A lgrexa ten sempre ante os olios as
palabras do apóstolo Paulo sobre os seus
irmáns de sangue, ós que pertencen a
adopción e mailf;l.gloria, a alianza, a lei,
o culto e as promesas; e tamén os patriarcas, dos que procede Cristo segundo a carne (Rom 9,4-5), fillo da Virxe
. María. Lembra tamén que os apóstolos,
alicerces e piares da lgrexa, naceron do
pobo xudeu, así coma moitísimos
daqueles primeiros discípulos que anunciaron ó mundo o Evanxeo de Cristo.
Como afirma a Sagrada Escritura,
Xerusalén non coñeceu o tempo da súa
visita (cf.Lc 19,42), grande parte dos
xudeus non aceptaron .o Evanxeo e
mesmo non poucos se opuxeron á súa
difusión (cf Rom .11,28). Non obstante,
segundo o Apóstolo, os xudeus son aínda
moi .amados de Deus por mor dos seus
país, porque Deus non se arrepinte dos
seus dons e da súa vocación. A Igrexa,
xunto cos profetas e o mesmo Apóstolo,
agarda o día, que·só Deus coñece, en que
tódolos. pobos han invocar ó Señor cunha
soa voz e ser-vi rano coma un só .home.
Os xudeus atopáronlle dúas lagoas
a este texto: ·a) para·nada fala da Shoah
ou holocausto nazi; b) non fai referencia
ningunha sobre a terra prometida: o novo
Estado de Israel.
A Terra é un elemento básico da esperanza xudía e o sionismo goza de reforencia relixiosa. Con todo, a Santa Sé
recoñeceu, dende 1984, obra do papa
Wojtyla, o dereito a un Estado, aínda que
advirte, xustamente, que existe o problema palestino. Punto negro este dun pobo
que ,padeceu o xenocidio dos nazis e que
está en perigo de repetilo coma verdugo
do pobo palestino.

O Muro. das Lamentacións.

ó

fondo as mesquitas de Xerusalén.

lado por un antixudaísmo do que a Igrexa
é responsable.

Osensible papa Wojtyla, que tivo tan ·
boa convivencia cos xudeus da súa natal
Galitzia polaca, no ano 1980 .afirmou en
Magimc~a, perante un auditorio xudeU
oficial, que a «antiga alianza nunca fora
derrogad~». Pesia esta dedaración do
papa Wojtyla, e que, como dixemos, é o
hispo de Roma que máis falou deles, non
· o ben con bos olios os xudeus, quizais
pofa súa concepción triunfalista . da
Igrexa. Boa mostra desta mestura contradictoria é o texto do pasado 16 de
marzo, da Congregación para o
Ecumenismo, que dá unha de cal e outra
de area.
Hai que preguntarse se a Shoah ou
holocausto sería posible se non a
precedesen 18 séculas de historia dunha
lgrexa que tivo ós xµdeus coma pobo
maldito e que propiciou a lenda do xudeu
errante. Quen lea os evanxeos con _aten-.

do 9 ó 11. Alí aparece o misterio de Israel. Concretamente, nos versículos 2829 do capítulo 11, Paulo afirma: Tocante
ó Evanxeo,son inimigos en proveito vaso,
pero tocante á elección, son amados por
causa dos patriarcas. Pois os dons e
maila chamada dr; Deus son
irrevogables. A alianza é un concepto
hebreo e, nó-los cristiáns, non somos Israel, senón descendentes daqueles xentís
ou nacións que escoitaron o chamamento
do Deus de ]srael, que vivimos da tradición hebrea.
Como lles dixera o papa Pío XI ós
xudéus perseguidos polo nazismo, todos
somos «espirfrualmente semitas·» . Ou
aquela emotiva frase coa que o papa bo
Gtuseppe (Xosé) Roncalli, recibiu un
grupo de xudeus e, dándolles unha
aperta, evocou a acollida q4e o fillo de
Xacob lles dispens~ra ós seus irmáns,
dicíndolles bagoando: «Eu son o voso
irmán Xosé». Causas do pap~ bo, Xoáil
XXIII.
Pepe Chao
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EVANXEO IRIMEGO (12)

Utopía
Mais despois <lestes discursos
Xa teu eu, amigo, vexo,
Dicindo que o Evanxeo
é bastante máis complexo

Non é mensaxe de odio
e niso cadro contigo
Xesús manda perdoar
e aínda amar ó iniririgo

Se é que vós amades a quen vos quere
nada facedes máis do que un pagán;
rezad e por quen vos aldraxa e f ere,
tamén tillo de Deus, e voso irmán.

Que ningún meu discípulo espere
mellor trato que ós profetas fan.
Eu~ Xesús, o Profeta, adiviño
que has pillar este camiño.

1. Había a leí do talión
mandaba vingarse eri quente
arrincando ollo por ollo,
rompendo dente por dente.

2. ¿Non será unha parvada
agardar sempre a vir velas?
¿Se che dan a labazada?
.i Poñer ámbalas meixelas.

3. O segredo des te asunto
non che vos ten outra ciencia
que aprender ben a carreira
que se chaman "non-violencia".

4. Évos carreira de sabios,
de Gandhi a Lutero King, ·
e que eu, no Evanxeo
a X ú lle apren~ín.

5. Así, cando o teu veciño
se alporice e te reña
non lle has quenta-lo forno
botándolle ó lume leña.

6. Nin deixarlle de falar
ás présas nunca ~ecidas:
no eido sementa, e agarda
que medren as margaridas.

7. Poi confesas ser cristián
para eres sal e luz
mái ca un camiño de rosas
has ir camiño da cruz.

8. Non que sexas masoquista
porque ti ben adiviñas
que te moverá o amor
ó irmán, non ás espiñas
1

Sóde-lo sal da terra:
cómprevoslogo
que o sal entre na masa
e faga xogo.
se o sal perde a forza,
hai que tripalo; ·
se o xeito vós perdedes,
¡asunto malo!
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_Sóde-la luz do mundo,
un facho aceso
para ·q ue as p~rsoas teñan
ánimo teso.
o facho non ha estar
baixo da artesa:
que. a vosa vida alome
rib~ da_mesa.

1. Polo tant~, irimego
pra ser cristián máis che val
deixarte de diplomacias
calle-la forza do sal.

2 .. Se non queres ser farol
e .se seres luz prefires,
non presm:nas das túas obras
nin do camiño te vires.

3. E para serche sincero
eu moi ben tampouco sei
e serás se pillas
o "camiño" do Opus Dei.

4. Porque es tes da tecnocracia
con fundamento eu temo
que poñen un cirio a Deus
outro ó diñeiro, que é o demo.

CINE

Rubén Rivas Vida/

O .70 aniversario· do Señor · Osear
Tódolos anos por estas datas o cine supera as revistas
especializadas para invadilo todo. Xomais, emisoras de radio e cadeas de televisión concédenlle o espado e a importanciq que lle negan sistematicamente.. O motivo disto é a
entrega dos premios da Academia das Artes e Ciencias Ci-

nematográficas de Hollywood, máis coñecidos como Osear,
unha cerifnonia vista por 2.000 millóns de telespectadores;
. un acontecemento que se foi convertendo na imaxe do cine
americano e nun~a inmellorable plataforma de lanzamento;
pero non sempre foi así.

A difícil situación productiva na que quedou a industria _europea logo da primeira guerra mundial e os fortes
investimentos de capital confirmaron, na década dos vinte,
a supremacía de Hollywood na economía cinematográfica mundial. Pero o rápido crecemento trouxo consigo
un caos no organigrama empresarial: fronte ós gran~
des soldos das estrelas, que enchían as páxinas dos ·
xomais cos seus escándalos, ·estaban as folgas e
boicots dos traballadores, que poñían en perigo a
realización e amortización das películas.

fora Disney o que utilizase ese nome servrn para
institucionalizalo.

Para tentar poñer freo .a ·esta situación, o
productor e dono da Metro Woldwyn Mayer, Louis
B. Mayer, comeza unha serie de reunións cos seus
colaboradores, .nas que acordan crear unha ins.titución que limpase a imaxe de Hollywood e pu,idese
mediar nos.conflictos laborais. A idea péchase cunha
cea no Hotel Ambassador, o 11 de xaneiro de 1927,
á que asisten trinta e seis personalidades ~e
Hollywood, na súa maioría productores. Alí fúndase
a Academy of Motion J>icture Arts .and Sciences (Aca·demia das Artes e Ciencias Cinematográficas), que
estaría ·presidida polo propio Mayer. O actor Douglas
Fairbanks sería o seu vicepresidente e o que tivo a idea
de instituír uns galardóns, ·os A~ademy Awands, que
premiasen os méritos dos ti-aballadores do ·cine; só faltaba darlles forma.
Cedric Gibbons, director artístico da MGM,
· sería o responsable do deseño: un home espido,
. cunha espada e. subido á unha bobina de
película con buratos representando as cinco
seccións da academia: productores, directores, escritores, actores e técnicos. O seu
nome, Osear, segue a ser un misterio,
fronte á posibilidade de que o nome llo
puxese Sidney Skolsky ou Batte Davis,
hoxe parece aceptado que a madriña foi
a biblioteca.rla da Academia, Margaret
.Herrick, quen, ó ve-la figuriña exclamou:
¡Parece o meu tío Osear!.. Pero o nome non se
oficializaría . ata a cerimonia do 1932-1933, cando Walt
Disney lle chamou así en público. O simple feito de que

A primeira cerimonia, celebrada o 19 de maio de ,1929
no _H otel Hollywood Roosevelt, . non tivo a
espectacularidade que teñen as dos nosos días: non
habí~ xomalistas e asistir.on setenta_ persoas que
repartiron as estatuíñas, en cinco minutos, despois
da cea.
Se a cerimonia cambiou substancialmente,
tamén o fixo o sistema de elección ata chegar .
ó actuai, no que cada grupo elixe as súas
·candidaturas (é dicir, os actores ós actores, os
directores :ós directores ... ), agás a mellor película
na que participan todos. Despois os membros da
Academia escollen a~ súas preferencias en tódolos
campos. A esta regra escapan os documentais, os
curtos · e a mellor película estranxeira que son
escollidos nun pequeno comité á parte. Para asegurar
unha nominación, ade~ais da suposta calidade, é
imprescindible facer unha boa promoción publicitaria
e, en moitas ocasións, convenéer con agasallos ós
membros da Academia.
A posta en escena chea de misterio, simbolizado
mm sobre pechado, á que hoxe estamos acostumados,
foi unha obrigación surxida nos anos 40. Ata daqueI.a
os premios aparecían .publicados nos xomais os días
anteriores á cerimonia, o que facía que ·os
perdedores non fosen á entrega, restándolle
interese ó acontecemento; pero ata finais dos
50 este vicio non desapareceu totalmente,
xa que o Daily Variety publicaba unha
enquisa que anticipaba con bastante precisión os gañadores.
Mohos son os recórds, este .ano
James Cameron ·con Titanic igualóu as
once estatuíñas de Ben-Hur 0\'illiam
Wyller, 1960); e os mitos· que foi crean. do ó longo <lestes 70 anos a noite dos Osear,
unha noite que se soubo adaptar en cada momento e que foi capaz de se converter no mellor escaparate
para os productos cinematográficos estadounidenses.
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CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS

Moedú
Atopábame eu un bo día, ou mellor
<lito unha boa noite nun pub da Coruña
co meu amigo Félix tomando unha
cervexa, ou algo así, o que é seguro é
que era algo con alcohol. O local estaba bastante cheo e ó noso lado estaba
un grupiño de seis persoas, tres mozos
coas súas respectivas (non mirara antes
para eles, sei os que eran polo que pasou
despois), todos alí na barra uns contra
os outros e algún apretándonos a nós.
Chegou un home de color como din os
finos e eufemistas, porque a verdade é
que era negro coma o cu do pote, e
ofreceunos a nós da quincallada que le-·
vaba. Rexeitámola. E seguidamente
ofreceulles a eles. Eu vía e fixábame
porque os tiña de frente. Entre dous
mozos empezaron a vacilar nel. Que se
canto queres por isto, tesme que
rebaixar tanto (ata prezos irrisorios e humillantes), que se sodes uns ladróns,
qu
ch compro, bueno mira, xa o
p n i m llor non. E empre mirando
para rapaza qu rían a gracias <lestes
tarad ·.A min fervíame o angue. Non
paraba d pen ar eu que me gustaría
coñ cer a toda a familia <lestes
e pabiladiños nenos "pijos" de capital
a ver se tiñan entre eles emigrantes que
mira ti por onde, tamén tiveron que ir a
outra terra, a outra cultura a buscar algo
mellor, e se cadra, como agora este negro, eles tiveron que aturar as
humillacións de ·paletos parecidos a
estes. O home negro en cuestión aturou .
todo cun forzado sorriso, pero sen perder nunca a compostura nin as boas
maneiras. Víase que a el o fodería, a
fame e a necesidade e quizais por esta
última aguantaba todo iso, pero a impresión era de que fora o africano o que
fora a colexios de pago e os rapaces listos, os patáns. Marchou de a1í igual que
chegara, boa cara e dicindo sempre que
i coma os parvos. N ós tamén nos
fomos, o Félix non se fixara de nada e
seguía a f alar comigo como se tal cousa,
unha porque el estaba de costas, e outra,
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non é que eu sexa un ho.me espe-.
cialmente sensible, anque para estas cousas son bastante, pero o Félix
non o é nada. O caso é que fomos ó
local seguinte, e, qué curioso, volvíamos· a te-los de antes ó lado, na
barra outra .vez e ó pouco ·t empo
entrou outro vendedor deses (que a
decir verdade tamén os hai a patadas) , e volveu a pa~ ar algo parecido
anque non tan esaxerado coma no
bar anterior. Nós seguimos toman- . ~""-- -,,..,..,.
do a copa e mirando para tódalas rapazas, como é natural, e xa cando .
estabamos a rematar entrou o home
da primera vez, supoño que non se
acordaba que xa nos ofrecera antes,
claro que entre a cantidade de xente
que ver án ·en toda a noite e se
ademais lles pasa coma a nós·, que
todos nos parecen iguais se non os
coñecemos, pois ... O caso foi que
eu, cabreado polo que lles vira facer ---------antes, rexeitei mercarlle nada pero
cando en vez para nós. Cando Moadú
no ton máis amistoso que me saíu,
chegou a cabo deles para ofrecérlle:..la
ofrecinme a invítalo a beber algo_e a
mercancía, rexeitárona, pero debeu ser
conversar. Non esperaba esa reacción
de boas maneiras, porque vin como se-·
porque puxo cara de gran sorpresa, pero
guía cara ós outros posibles clientes cun
aceptou. Pediu unha tónica (con acento
·
bo sorriso.
no i) e x a lle preguntei como se
Pasado un ano, haberá· cousa dun
chamaba, mentres o Félix lle recrimimes, volvía a estar eu na Coruña con
naba por pedí-la tónica soa, vaia, sen
outro bo amigo, Roberto, e entrou un
alcohol. Díxonos que se chamaba
negro
no local onde estabamos nós,
Moadú, e que era do Senegal, de Dakar. .
ben, a verdade é que .entraron un feixe
Que levaba aquí tres anos e aínda non
deles, pero cando. entrou fíxoseme
voltara nunca á casa desde que viñera a
cofü~éido inmediatamente anque sen
España ..Tamén nos contou o seu horasaber quen era aínda, esa sensación
rio, que eu penso europeo. Durmía ~in
que
sempre me cre·a ·malestar. Anque
co horas a anda por aí dende ·as dez da
tamén me veu Moadú inmediatamente
mañá ata as catro ou cinco da noite. En
á cabeza. El tamén quedou mirándome
fin, estivemos con el case media hora e
e encamiñouse cara a min, díxome:
a verdade é que tanto o Félix coma eu
"Ola Andrés", e deume .un forte apredisfrutamos ben, coido que o amigo
tón de man, cun amplo sorriso, quedou
Moadú tampouco o pasou mal porque
mirando para o Robertu-e dixo: Esto
nos deixou chocándonos fortemente a
non
é Félix, verdade. Tom()u de novo
man e cun amplísimo sorriso, pronun-.
outra tónica, e voltamos .a pasar outra
ciando adeus Andrés e adeus Félix (con
media
hora agradable.
acento no i). Tamén observei como os
que antes se burlaran deles, miraban de

Andrés A. González Portela

MULLERES CRISTIÁS GALEGAS

O noso texto de identidade
bres; crea-lo noso espacio e a
nosa · dignificación
como
'
'
mulleres na Igrexa; cultiva-la
nosa espiritualidade desde o
rostro feminino de Deus, a
Ruah, o Espírito de Deus.

Somos un grupo de
mulleres, ·cristiás, galegas,
ternos xa unha.pequena historia
percorrida e estamos abertas a
tódalas que vos queirades unir
nesta andaina conxunta. Busca- ·
mos atoparnos co mellar de nós
mesmas, compartir inquedanzas, 'implicarnos na realidade,
crecer na conciencia da nosa
situación e abrir novas espacios
e novas posibilidades de vivir
e contaxiar esperanza. Queremos facer un camifto liberador
como mulleres, como cristiás
e como galegas creando redes
con outros colectivos .da Igrexa
e .da sociedade ·que marchan
nesta mesma dirección.
Nun primeiro momento, .
tentamos poñerlle palabra expresa ó noso nome. En diferentes encontros compartimos o
que esta triple e única realidade
vai senda para nós, como a
sentimos, como a intuímos, a qué
desafios nos abre. Este Texto é o que
nos identifica como grupo. É o noso
punto de partida e quere ser tamén
a Carta que orienta a longa travesía
que xuhtas queremos facer. ·
Bu.seamos construfrnos como
Mulleres, conscientes de que isto é
unha tarefa. Nacemos sinxelamente
femias e ímonos fá.cendo mulleres a
través dun proces~ cul.t ural
androcéntrico que nos modela:
desenvolve en nós unhas características e, ó mesmo tempo, néganos
outras. Lograrnos como . mulleres
comporta unha actitude na vida decidida e feminista. Supón asumí-la
nosa historia e acadar un espacio de
participación libre e activa na
sociedade e tamén na Igrexa.

Con independencia do noso
lugar de nacemento, sentímonos
mulleres cristiás Galegas. Esta .
realidade comporta para nós un
compromiso activo. Asumí-la
lingua e a cultura de Galicia;
implicarnos no seu proxecto
vivo; descubri-las sementes de
esperanza que precisan medrar
e denuncia-las situacións
inxustas; facer presente o
Evanxeo desde dentro desta
cultura en resposta ós desafíos
de hoxe.
Para avanzar xuntas nesta
triple e única dirección,
propoñemos organizarnos e
facer camiño como grupo nestes
catro aspectos:
Avanzar neste proceso, comporta un cambio de mentalidade ancestral · que abrangue, aínda, moitas
dimensións agachadas que paralizan
o noso ser; cultivar a autonomía e
liberdade persoal; crecer na interdependencia con outras persoas; construí-la nosa identidade desde nós
mesmas; potenciarnos e apoiarnos
mutuamente nesta busca e neste intento.
Querémonos forxar como
mulleres Cristiás. Facer camiño en
comuñón coas demais persoas, conscientes de que Deus nos acompaña;
estar cos olios e os oídos abertos á
realidade; amar e crear, desenvolve..:
la· nosa calidade humana de acompañar e dar vida; levar adiante unha
acción transformadora e de compromiso no mundo desde os máis po-

• Crear espacios de encontro, de
reflexión; de expresión e celebración.
• Buscar e dinamiza-lo noso pa~
pel na lgrexa, dando pasos concretos
na realidade ·a través dun proceso de
acción-reflexión conxunto.
• Ter unha pre$encia pública na
sociedade e na lgrexa galega, na liña
de colaborar e apoiar unha nova
mentalidade liberadora e de denuncia-las situacións que marxinan ou
infravaloran as mulleres por razón
do seu sexo.
• Afondar na nosa Formación
· Teolóxica desde unha perspectiva
feminista e achegamos á loita feminista desde unha visión cristiá.

Mosteiro de Armenteira
Xuño 1997
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O CANTAR DO IRIMEGO

ECONOMÍA

l. Ás veces a nosa xente

Sobresaliente
Chegados a unha idade xamais
me gustaron os exames. Nun exame
é o profesor o que decide qué é o
que hai que saber, e en base a que
criterios eu domino a materia. Así
cando se di que España aprobou o
exame de Maastricht, pregúntame:
¿Quen puxo as preguntas?
Cando era neno pensaba como
neno, e o profesor decidía ,qué debía
saber; de adulto decátome do que
de verdade é importante e intere~
sante saber e preséntome ós exames
que me parecen.
Nos oitenta os gobernantes europeos decidiron pór a tódolos
cidadáns dos seus países en exame,
en continuo exame Data da proba:
1998.

Por iso é curioso ver como
apr hamo (cum laude) un exame
qu n n puidemo elixir, non
puid m
pr para-lo temario, nin
m i t meno preparamos para o
p t que nos tocaría ocupar de
pasalo; de feito, ¿que posto nos toca
ocupar na Europa de Maastricht?

Todo exame leva implícito un
sacrifico: ¿quen se leva sacrificando
en aras de consegui.,.las preciadas e
apreciadas cifras da converxencia?;
de adolescente rebélabame contra
el, por supor que todo aquilo que
estaba facendo non tiña sentido.
Supoño que España atravesa a infancia democrática e, como tal, non
ten capacidade para decidir a qué
exames se debe presentar. Debemos ·
ser guiados cara ó paraíso terreal
aínda que moitos caian no camiño.
Os índices económicos protexen
a política do gobemo. Se antes
vivíamos no mellor dos mundos
posibles, agora España vai ben. A
economía ten eses paradoxos: cunha
saúde envexable, presentamos taxas
de paro e pobreza que asombran ó
resto dos socios do club europeo.
O presidente da Comisión Europea,
J acques Santer comentou · que se
agora non solucionámo-lo tema do
paro, non o faremos xamais.
De tódolos xeitos non sei por
que nos queixamos: sac~os sobre- ·
saliente: somos máis grandes cá
propia Alemaña.

.parece un pobo paifoco
disposto a todo admirar
e vivir tocando o zoco.
2. Refírome á controversia
discutida con afán
que provoca, sen querelo
o finado Valle-Inclán.
3. Gloria das Letras hispanas
para ninguén é noticia
que non é ·escritor galego
anque nacese en Galicia.
4. Discutido don Ramón
cando na lancha, aquel día,
entre Vilagarcía e Pobra, ·
·nacen no medio da Ría.
5. Agora o Centro Dramático
ben cunha mala noticia:
teatro vallinclanesco
quere facer en Galicia.
6. A oposición non ·se opón:
pero di, con moito xeito,
que se o Centro é Galego
a iso non ten dereito.
7. Non están contra o escritor
- nin contra o seu castelán:
mais que o representen outros
é a proposición que fan.
8. Que é galego Valle-Inclán
negalo sería cego:
tamén Torrente e Cela,
mais non escritor galego.
9. Don Camilo, en Iria Flavia
consegue ter un museo
gastando cartos galegos
non do seu peto, eu creo.
10. ¿Pra que serve este dispendio
dun padronés que ten fartos
a tanta xente que intúe
que só vive para os cartos?
11. E a Torrente Ballester,
de Serantes, ferrolán,
agora en Compostela
o seo museo lle fan.
12. Don Gonzalo é un escritor
moi bo, mesmo extraordinario
·
que non escribe en galego
pois· ''non hai vocabulario".
13. Tal dixo, ofendendo o idioma
tan excelente persoa;
que el non saiba galego
súa ignorancia coroa.
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