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EDITORIAL 

Foto conseguida 
A foto de Fraga nunha rolda de prensa en Armenteira 

cunha preciosa cruz monástica xusto enriba da súa 
cabeza, é o mellor resumo dos o,bx.ectivos perseguidos 
e acadados no retiro prepascual do seu gobemo. Non 
andemos á procura doutros resultados. O inventario de 
proxectos xa é de segunda man. Tratábase basicamente 
dunha cuestión simbólica, é dicir, en contra do que se 
adoita opinar, moito máis i.niportante en política ca 
calquera proxecto técnico. 

Aínda está ben encistado no pensamento colectivo 
<leste país a idea das <lúas marxes inseparables na forma 
cie concibi-lo mundo. Na marxe dereita danse a man o 
poder histórico, a relixión, o conservadorismo. Na outra 
marxe, a esquerda política dáse, de maneira supostamente 
natural, a man coa irrelixión. Fraga entendeu, consciente 
ou inconscientemente ·pero con total acerto, que esa 
radical separación lle beneficia. E, bo xogador de 
dominó, sabe leva-la man. 

Hai dúas maneiras de ser conselleiro e gaña-lo 
xubileo, retirarse, ou ir á misa nun mosteiro. Unha é 
con enxebreza e liberdade de espírito, discretamente, 
p rque a un lle reina, porque un actúa en consecuencia 
c q u cr . Maneira re pectable desde os tempos máis 
an tigo , xa daquela cando aquel home bo de N azaré, o 
qu na foto aparece na cruz enriba da cabeza de Fraga, 
cen uraba ós que facían penitencia con toques de 
fanfarria e á vista de todo o mundo. A outra maneira, 
é entrar no xogo -tan infantil- de ir e facer estas causas 
porque as manda o Presidente, porque os de dereita 
ternos que ir de católicos, porque dá votos e inspira con
fianza, porque obtémo-la bendición -e abofé que si-, da 
xerarquía eclesiástica. É dicir, por estratexia electoral. 

A estratexia en cuestión pode facerlle moito ben ó 
PP pero é penoso o resultado para a Igrexa e, sobre todo, 
para o que debía representar. Hai que insistir unha vez 
máis no carácter non confesional do naso Estado e na 
necesidade de que a Igrexa, sen ningún medo, se 
reconcilie coa secularidade, coa sociedade plural, coa 
situación na que aparecen diafanamente separados o 
poder gobernante e o poder simbólico que· unha 
comunidade crente representa. 

Chegado ese nivel de madure.za poderían darse 
ituación felizmente auténticas e naturais, como que 

todo un conselleiro, pasto nesa tesitura, se negase a entrar 
no xogo nacionalcatólico, precisamente por respecto a 
i me mo e a úa crenzas íntimas, libres e. persoais. 

Ou que un abade recomendase con amable enerxía que, 
para acto político dun gobemo concreto, se buscase 
un lugar mái indicado. 
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O TRASNO Daniel López Muñoz 

N azionalismos 
Desde o cambio do cam

bio no gobemo central e nas 
altas esferas dos entes públi
cos da radio e televisión 
chamadas nacionais, hai unha 
obsesión co tema de descali
fica-lo nacionalismo periféri
co. Gastan prodigamente mi
nutos e máis minutos. en 
demonizar -a ser posible, que 
sempre o é por desgracia, coa 
ETA de fondo-, o gran proble
ma grap.depatrio:. esa manía 
vasca, catalana e galega de es
tar na Europa do próximo 
rllilenio como nacionalidades 
recoñe-cidas, poderes propios 
e posibilidades de dar un fu
turo ó noso pasado. 

Evidentemete, o de ETA, 
é unha trampa macabra. É o 
·gran argumento. Pero resulta 
ben pouco fino. Tan pouco 
intelixente como o seda, ep. 
dirección oposta, insinuar que 
tódolos que. se senten priorita- · 
· riamente españois -e non prio
ritariamente cousas raras-, es
tán facendo o caldo gordo ós 
ultrasur, eses hazionalistas 
españois que, con bandeiras de 
pita choca, e racismo a esga
lla, porlían unha semana si e 
óutra tamén en encirra-los 
baixos instintos do españolis
mo cañí, supostamente cerca
do e humillado polos que nos 
empeñamos en falar en . 
estraños dialectos autóctonos 
que disque carecen do estatu
to' de linguas universais. 

EDITA: Empresa periodística A 'IRIMIA 

Non sei visto desde 
outras periferias, pero desde · 
esta, tan bretemosa, non se 
mira nada claro o da opre-
s 10 n dos nacionalistas 
autóctonos sobre os pobres 
unionistas marxinados e dis
criminados polo rolete 
galeguista. Máis ben parece 
cousa de broma. E non fai fa
lla enumerar situacións; é 
todo un ambientazo, un 
cadro clínico completo. 

Ten .que ver coa alerxia 
que padecen os mesmos 
profesionais daqueles me
dios, mesmo os mello.res e 
máis acreditados. Resulta 
correcto botarse unha parra
fada en inglés -Tercer Milenio
ou mesmo en alemán -Clá
sicos populares- pero queda
ría incorrecto que un presen-

. tador falase ·en catalán cun 
oínte, ou que un oínte se ma-

. nifestase en galego. Feriría as 
sensibilidades do público es
pañol. ¡Que abuso! Nacional 
si, e uninacional. Radio 
Uninaeional de España. 

Mentres, os nazionalis
tas, con z, dun e doutro lado 
viven de rendas de· tanto 
prexuízo, de tanta alerxia e 
de tanta incapacidade de 
acepta-la diferencia coma 
unha riqueza a potenciar e a 
asegurar. Non a esmagar nin 
a conservar en cloroformo, 
ben pechadiña. 
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BOA NOVA 

Cando falan as ciencias 

Fieis na escoita 

vánsenos cara a estas realidades 
que nos amosan a súa presencia. 

O comentario sobre todo isto 
abundaba tamén en comprobar, con 
pena, que entre nós, . a xente da 
Igrexa, moitas veces ignoraba esta 

Manolo Regal Ledo 

de se desenvolver que as ciencias 
humanas van descubrindo como 
básicas de todo para garantir unhas 
relacións humanas de calidade. En 
xeral estas maneiras acentúan a 
relación desde a escoita, desde a 

Era un comentario que o outro 
día faciamos entre varios ainigos ós 
que nos une, entre outras cousas, 
o desexo, coido que sincero, . de 
traballar para que a forma de vivir 
e de se presentar da Igrexa -

.--~~~~~~~~~~~~~~~~~---. 

empatía, desde o posiciona
mento da igualdade, desde a 
vontade de non señorear sobre 
ninguén, senón de facerse a 
carón de cadaquén coma un 
aprendiz que escoita. 

a forma polo tanto de comu-
nicar Evanxeo- estea · á altura 

· -~-~"".....,Qo;wl' 

dos tempos que vivimos. 

O comentario abundaba en 
amosar como na actualidade 
algunhas ciencias máis ben de 
corte humanista -psicoloxía, 
pedagoxía, ciencias sociais, 
etc.- desenvolvían unhas acti
tudes nos que as practicaban, 
que tiñan un sabor claramente 
evanxélico. Pénsese, por 
exemplo, no talante da persoa 
que realiza unha boa relación 
de axuda conforme ás 
esixencias da psicoloxía huma
nista, ou pénsese, por exemplo 
tamén, nos comportamentos 
prácticos demandados pola teo
ría sistémica para o 
acompañamento familiar. 

Sinais do espírito 

É un claro sinal da presencia do 
~spírito este avance humano a partir 
do desenvolvemento ·científico que 
se dá entre nós. Como en tempos 
xa máis antigos, foi unha presencia 
do Espírito a aparición dentro das 
nosas sociedades do feito 'democrá
tico. Cando dicimos crer no Espírito 
creador de Deus no medio da 
humanidade, os olios e o corazón 

presencia do Espírito de · Deus no 
medio dos avances científicos, 
mentres, iso si, confesaba a súa 
presencia misteriosa nas cele
bracións litúrxicas. Chegaba parar
se a ver como se desenvolvía aquel 
hispo na súa visita pastoral, como 
falaba ·aquel crego cando tiña que 

falar, ou como exercía a caridade 
aquel cristián de a pé que frecuen
taba a Igrexa: ignórase a maneira 

¿Igrexa diferente? 

O triste é que, cando 
adoitamos facer isto -que é 
desoír ó Espírito _de Deus vivo 
na vida-, ás veces apelamos ó · 

mesmo Espírito, ou ó mesmo 
Evanxeo, · ou á doutrina da 
Igrexa para sustenta-lo noso 
comportamento tan pouco es
piritual. ¿Será.por iso polo que, 

entre outras éousas, terá tan . 
pouco eco a Igrexa que todos 
facemos entre colectividades 
que en xeral se van movendo 

máis ou menos con arreglo ó que 
vai sendo talante común das nosas 
xeracións? "A Igrexa é diferente", 
parece se-la resposta práctica que 
nos queda por dar. ¿É tan diferente 
niso na que a queremos facer di
ferente?, ¿ ou a súa diferencia vai 

por outros camiños de maior acen
tuación e afondamento do que é 
verdadeiramente humano e cons
tructor de humanidade, de persoas 
sas, libres, ben relacionadas?. 
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OS EDUCADORES POLA 
PAZ celebran o seu XII 
Encontro os días 24, 25 e 26 
<leste mes en Garés en colabo
ración co colectivo portugués 
e Nova Escola Galega, cun 
amplo programa de activida
des que Xirarán ó redor da 
educación para o desenvolve
mento. Para máis información: 
o seu apartado de correos en 
Vigo, número 577, ou o De
partamento de Pedagoxía da 

Universidade da Coruña (981-167153) que tamén colabora. 

A VISITA DO PRESIDENTE DO BRASIL.a San
tiago ó remate <leste mes, lémbrano-lo 2º cabodano 
do asasinato de 19 labregos o 17 de abril de 1996 
pola policía (xa son máis de 1.700 os campesiños 
mortos des te xeito nestes. 20 arios). O problema do 

agro brasileiro non fai máis que medrar pola política neoliberal 
d eu pre idente Cardoso, e que nestes días vai ser apoiada, 
unha vez mái , polos düixentes de Madrid e Santiago, nunha 
liñ d privatización que crean máis miseria entre os máis 
p br , traballadores e labregos. A pesar da loita <lestes, por 
x mplo do Movemento dos Sem Terra, a ~dministración 
egue a alimentar e acocha-la cobiza das multinacionais que 

e tán a sementar miseria e fame. E mentres tanto despareceron 
mái de 50.000 km2 da selva amazónica só en tres anos. 

Alfonso Blanco Torrado 

A ESCOLA . e a ~;::::::::::~ 
RECTORAL son dous 
espacios moi ,ligados á 
memoria colectiva · das 
nosas parroquias rurais, e L....----""ic;...._---------' 

comézase a nota-lo fermoso traballo de recuperalas para 
novas tarefas, así en Vilar dos Santos a escola é un albergue 
que ofrece un abano de actividades: turismo en natureza, 
educación ambiental, actividades deportivas, etc., e a 
rectoral é un museo etnográfico dos oficios e traballos 
agrícolas: liño, mallas, construcción de carros e arados ... 
Ademais dos obradoiros, o lugar é un bo punto de partida 
para facer excursións pola Lirnia~ hai alugamento para 
individuos e grupos, e está aberto todo o ano. 

A XUNTA SEGUE 
ADICA.NDO 
POUCOS CARTOS Ó 
TERCEIRO MUNDO 
e, segundo a Fundación 
Paz e Solidariedade, é a 
entidade pública que FUNDACIÓN PAZ E SOLIDARIEDADE 

menos aporta, menos ca 
algúns concellos como o dé Vitoria ou Sevilla. Só un 0,01 % 
dos seus orzamentos, setenta veces menos có 0,7% que 
aconsella a ONU, aínda que neste caso referidos ó Producto 

. Interior Bruto. E xa que a Xunta administra os cartos de to
dos, hai que proclamar que a meirande parte dos cidadáns 
estarían máis satisfeitos con que fose máis xenerosa. 

. . 

< 
XIII Asemblea de Crentes Galegos 

-
= -w -
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• . O día 25 terá lugar no Monte do Gozo en Santiago. 

• O tema a tratar este ano é o do Paro~ Analizaranse as 
situacións ·que o paro está provocando e as posibles 
accións . a levar a cabo. 

,, 
• As 10,30 da mañá será a acollida e ás 11 iniciarase 

o traballo que rematará sobre as 6 da tarde. 



os CONTRATOS 
TEMPORAIS entre nós: 
un 33,7%, seguen a 
triplica~lo nivel da Unión 
Europea. Esta· precarie
dade no emprego é un 
horizonte cargado de 
nubeiros para moitas das 
nosas familias, a pesar 
das declaracións ·triunfa
listas dos políticos do mo
mento. Son as pequenas 

empresas do sector de servicios as que máis están a dar 
traballo, sobre todo a homes de máis de 25 anos e cun 
nivel académico bruxo, polo que seguen sendo as mulleres 
e os máis novos os que mái& padecen o lategazo do paro. 

URXE A REVISIÓN DO PROCESO 
DO FUSILAMENTO . DE JULIÁN 
GRIMAU un 20 de abril de hai trinta 
e cinco anos, xa que foi unha das 
falsificacións máis arrepiantes e que 
merece ser aclarada dunha vez. Desde as 
xustificacións cheas de falsidade; sobre 
todo desde o Ministerio de Información 
e . Turismo que dirixía Fraga Iribarne, e 

que lixou- a súa vida digna, ata a estratax.ema de Franco e 
. os seus ministros, que detiveron naquel intre unha lei por 
un mes, que xa non permitiría a condena a morte <leste 
dirixente do Partido Comunista de España, ou a demostra
ción posterior de como un dos membros do tribunal militar 
non era avogado. Por certo, o avogado defensor de Grimau 
foi o galego Amandino Rodríguez · Armada. 

O conflicto de KOSOVO é 
responsabilidade, polo menos de toda 

,.._~•lll• ..,., Europa, que non fixo caso das 

SERBIA . 

• Prístina 

reivindicacións xustas dos 2 millóns 
de albaneses, que viñan pedindo máis 
liberdades e a recuperación do seu -
autogobemo, e ent~etense en chiscar 
de ollos ó autoritario e violento 
Milosevic, ~agora xa é tarde ... , este 
suprimiu a autonomía de Kosovo no 
1990, que era semellante á dun Esta

...._ __ ____.=-____;..;;.;;..;;~ do dentro da Federación lugoslava, 
impoñendo o estado de excepción e privándoos das liberdades 
máis elementais. E as c.p.amadas democracias seguían facendo 
oídos xordos a esta situación cada día máis explosiva, xa que 
o presidente da nova lugoslavia está a impo~e-la súa repre
sión nun país cheo de n}iseria e necesidade. 

A CONTA ATRÁS PARA O 
REFERENDO NO SÁHARA xa 
comezou, e isto pode ser unha de 
aire fresco na rexión, sobre todo 
en Marrocos, agora afogado pola 
represión que está a manter no 
.Sáhara ~ no seu país. É un dos 
países máis -endebedados do 
mundo e o paro non fai máis ca medrar, mentres sostén 
no Sáhara 160.000 soldados e máis de 100.000 funciona
rios, e no seu afán por somete-la poboación sahariana, gasta 
cada ano máis de 250 · millóns de dólares. A sangria 
económica vai unida á represión, son máis de 200 os 
desaparecidos dos que Rabat se desentende, entre eles o 
pai do nacionalismo saharaui, Mohamed Basiri, que aparece 
na fotografía e do que non se sabe nada desde 1970. 

A FESTA DO LIBRO E .O MES DE MAIO 
fannos lembra-la ' ~Oración a Nosa Señora dos 
Bos Libros" do Gerardo Diego de "Anxos de 

. Compostela", traducida por Filgueira 
Valverde: "¡Nosa Señora dos Bos Libros,/ 
Santa María Nena con Santa Ana!/ ¡Quen 
coma Ti, adeprendese na Escritura / profecía 
sinxela tronco e rama, / Flor de sabencia, Ave 
María pura! /Ave cantada, ave que voa, ave 
fai niño /no máis inxel do corazón do libro. / ~~~~~J 
¡Santa María le por nós ! / O treno, o salmo e a cantiga / le 
por nós, Santa María, / agora e na hora que bendita sea/ e no 
Libro das Horas se recrea". Lembramos <lúas imaxes desta 
'orientación, a Virxe ensinando a escribir ó Neno Xesús, en 
San Francisco de Betanzos (S. XVI) e a desta ilustración, no 
Museo de Pontevedra, de finais do XV. 

MARÍA XESÚS CASTRO 
MOIRÓN, a violinista do 
grupo A Quenlla, deixounos 
o pasado 27 de marxo, víc
tima dun accidente de tráfico. 
Viña participando con 
nosoutros en moitas activida
des, como a Romaxe, e agora 
s~gue agasallándonos· coa súa 
música doutro xeito, desde 
Deus, e se xa antes o' son do 
seu violín nos erguía e nos 
chamaba á xenerosidade e a 
aprender a comparti-lo que un 
sabía, agora as súas melodías 
convídann~s a sentirnos máis solidarios. Gracias pola túa 
arte que segue rebordando vida. 
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SOMOS IGREXA 

Entrevista a Valentín Arias 

No xornal lugués «El Progreso» 
(27./.98) aparece11- unha entrevista 
co irimego Valentín Arias, que en 
titulares afirma: «Humana e progre
sista: Trescentos católicos de Lugo 
apoian o movemento que admite o 
sacerdocio feminino e mailo matri
monio dos cregos. Formularán á 
Jgrexa unha maior apertura e avan
ces sociais». Malia a simplificación 
que adoitan face-los medios de co
municación, resúltanos interesante 
que estas cousas cheguen ó pobo. 
Velaquí o texto completo: 

O movemento mundial Somos 
Igrexa, favorable a unha lgrexa 
mái humana e progresista, 

nta xa no municipio de 
Lu g cunhas 
tre centa inaturas de 
re paldo para o docu
mento no que concre
tan as súas aspiracións, 
que será presentado este 
ano á xerarquía católica. 
O movemento iniciouse hai 
tres anos en Austria, mentres 
que a recollida de sinaturas 
principiou en setembro. De momen
to, respáldao o dez por cento de 
católicos europeos. O colectivo Irimia 
-que asume a proposta-, explicou, a 
través do seu voceíro en Lugo, 
Valentín Arias, que «esperamos 
acada-lo 25 por cento». 

Reivindicacións 

Entre as reivindicacións de So
mo Igrexa, salientan as que atinxen 
ó acerdocio, no que piden tanto o 
carácter opcional do , celibato, o que 
upón que os cregos poderían casar, 

coma o dereito das mulleres a se 
incorporaren a el. 
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Valentín Arias rexeitou as 
alegacións favorables ó celibato que 
indican que a súa atención á 
comunidade católica [por parte dos 
cregos casados] sería menor. Arias 
entende que «a atención pode ser 
maior, porque vai estar máis . no 

mundo e coñecer melllor os proble
mas das familias». 

É. favorable a que sexan os pro
pios fieis os que sosteñan o cura da 
súa parroquia «atendéndoo segundo 
as súas necesidades, sen descartar 
que teña outro traballo no caso de 
que non se poidan cubrir». Somos 
Igrexa solicita, así mesmo, «a copar
ticipación e codecisión en tódolos 
ámbitos eclesiais e a apertura do 
diaconado permanente ás mulleres. 

Gal ego 

Arias afirma que «as misas que 
se celebran en galego no concelllo de 
Lugo representan un dous por cento 

. do total», o que para el é un reflexo 
do sistemático uso · do castelán que 
fai a Igrexa galega, á que· o 
movemento que propugna a través de 
Irimia opón a proposta de que «toda 
a vida eclesial deberá facerse utili
zando a propia lingua e a· riqueza 
cultural de cada pobo». 

Somos /grexa considera que debe 
superarse «O abismo entre clero e 
laicado», '""así coma «a coparticipa- . 

ción e codecisión das igrexas 
locai·s na designación de 

bispos». Consideran 
· que os bispos galegos 

deben ser galegos 
porque entenden que 
coñecerán mellor a 
comunidade á que 

serven. 

Cuestións varias 

Somos lgrexa p~opugna que 
. a sexualidade se valore coma parte 
integrante das persoas, que. concreta · 
nun «sexo formado e responsable», 
segundo Valentín Arias. Neste senso 
considera que a homosexualidade u 
o uso de anticonceptivos son «opcións 
persoais». 

Partidarios da indisolulibilidade 
do matrimonio, non rexeitan a 
posibilidade do divorcio, «porque o · 
matrimonio deixa de ter sentido cando 
non hai amor». 

O colectivo Somos lgrexa pide 
·tamén «menos condenas globais» en 
cuestións coma a homosexualidade 
ou as relacións prematrimoniais. 



POLÍTICA Por Tintxu 

Vagar e lecer 

A Semana Santa e Pas
cua viñan sendo un tempo 
entrañable para todos_. O 
traballo do campo, .. do 
obradoiro, da fábrica ou da 
oficina víase ralentizado e, 
na medida das súas crenzas, 
os cidadáns dedicaban un 
tempo ó cultivo do seu 
espírito. Os días de vagar 
convertíanse nun lecer espe
cial, un dedicarse a outras 
ocupacións. Rompían así o 
ritmo e maila · rutina e 
supoñían un auténtico des
canso. 

Desde que hai un par de 
decenios empezamos a entrar 
no mundo do consumo, as 

cousas cambiaron moito. L-----------------....,.....-------------
Agora do que se trata é de ver 
a ·cantos quilómetros . de distancia podemos vfaxar 
neses catro ou cinco días, ou se mesmo somos quen 
de . completar cun viaducto unha semana enteira de 
nove días (contando, claro está, os sábados e domingos 

· do principio e d_o final). 

Este é un andazo que se comunica a toda a 
sociedade. Dicíanq días pasados os responsables das 
axencias de viaxe: o que se leva é ir pasar estes días 
ó Caribe, ós Estados Unidos, no peor dos casos ás 
Canarias ou a Europa. O mesmo senso tiñan as queixas 
dos .donos de hbteis e restaurantes das nosas zünas ·de 
praias (fundamentalmente os de_ Sanxenxo): non hai 
dereito a dicir nos medios de comunicación que está 
chovendo e vai frío; así a xente non virá ós nosos 
establecementos. 

Ou sexa, que non se concibe outro xeito de vagar 
e lecer que non sexa o de xuntarse nas· vilas e praias 
de moda e tumbarse . ó sol. De feito, por moito que 
oficialmente digan outra cousa, os responsables da 
nosa política turística non actúan doutro xeito e non 

son quen de promover. outra maneira de ocupar estes 
días· de repouso nunha época ·coma abril, onde o que 
menos se pode garantir é o sol. 

Pero é que os nosos persoeiros van aínda máis 
lonxe: aí ternos a Aznar e compaña de miróns nas má~s 
variadas procesións de Semana Santa. En vez de 
marcar outra liña ·diferente, súmanse ó rabaño que 
toma estas celebracións coma un espectáculo, 
quitándolles todo o sentido que poida ter para. os. 
parroquianos do lugar. Ou sexa, unha vez máis, algo 
tan íntimo como . pode se-la relixiosidade popular, 
témola convertida en espectáculo. 

Por iso resulta moito máis reconfortante comprobar 
cómo milleiros de urbanícolas do noso país (e algúns 
de fóra) aproveitan estas festas para retomar contacto 
coas súas raiceiras. Ben é certo que frecuentemente 
a razón <leste proceder ten máis que ver coa economía, 
pero non quita que pode da-la oportunidade para 
desentoxicarse de verdade, para descubrir no vagar 
unha verdadeira fonte de lecer. Que medre. 
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DOCUMENTO --------Cuba: ¿Do ti~ 
UNHA VIAXE MODÉLICA 

J osep M. Alcañiz _ 
en Saó, revista dos cristiáns valencianos 

O Papa acabou gañándolle ó rei Xoán Carlos a particu
lar carreira que manteñen: en definitiva, f oi Xoán Paulo II o 
primeiro dos dous en visitar tódolos países iberoamericanos, 
gracias áforza case que sobrenatural que demostra á súa avan
zada idade. Mercé tamén á diplomacia, ou á falta dela, que 
demostra o goberno de José María Aznar, capaz de trunca-las 
relacións coa Habana por un asunto trivial e de non telas 
recuperado a tempo para dar comeza con bo pé-o ano cente
nario da perda da illa por parte do imperio español. 

¿Quefoi da viaxe do Papa a Cuba? Máis 
·aló da imaxe pública, os medios de comuni
cación españois, maiormente a televisión es
tatal, <!éron unha noticia distorsionada do 
evento, e mesmo subliñaron unh~ parte dos · 
discursos pontificios, aqueles que 
des/ avo re cían o goberno revolucionario e fa
vo re cían a visión estadounidense. Agora pa
rece que a viaxe vai tendo resultados, e un 

Un bo exemplo de diplomacia 

En cambio, a visita de Karol Wojtyla 
foi un exemplo de relacións 
internacionais ben levadas. Dun xeito 
case que. milagreiro, conseguiu que to
dos estivesen contentos coa súa viaxe a 
Cuba. A Fidel Castro forneceulle un ac
ccs mediático ó mundo, especialmente 
ás t lcvisión norteamericanas; a Clinton, 
unha auré la d tolerancia e un xeito de 
s distanciar d fundamentalistas repu
blican . O exilio cubano recibiu con 
satisfacción as críticas do Papa ó totali
tari mo; a militancia comunista, o 
recoñecemento dunha das figuras 
senlleiras do século XX. 

Europa atopou un precedente e un 
patrocinador . da súa política de 
achegamento crítico ó réxime cubano e 
só España, pola mala cabeza dos respon
sables políticos, tomou en conta as re
primendas de Castro por culpa das 
falcatruadas da colonización. 

Unhas crític_as que caeron moi mal 
no goberno, como amosan as palabras 
dun alto cargo contra frei Bartolomé de 
las Casas polo feíto de que abriu, hai catro 
séculos, a vía da crítica contra a actua
ción dos conquistadores. O as do xefe de 
informativos da televisión oficial, Ernesto 
Sáenz de Buruaga, que loou o discurso 
de chegada do Papa e condenou o de 
Fidel nun ca o claro de confusión entre 
a información e a opinión ou, nesta 
conxuntura, « er máis papista có Papa». 

Éxito total 

A viaxe de Xoán Paulo II pódese 
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considerar, polo tanto, un éxito total, pre
cisamente porque todos tiraron proveito 
e ninguén non resultou perdedor. O prin
cipal resultado foi, dende o meu pun_to 
de vista, a instauración dun novo clima 
de relacións que a medio prazo pode 
comportar grandes cambios e que de
maneira inmediata xa produciu froitos 
espectaculares. 

Non se pode cualificar outramente o 
discurso de Fidel, días despois de que o 
Papa deixase a illa, no que amosaba a 
súa comprensión e solidariedade con Bill. 
Clinton perante os ataques que está a re
cibir pola súa suposta relación con 
Mónica Lewinsky. O mesmiño se pode· 
dicir da iniciativa legal patrocinada por 
un grupo de congresistas para que os Es
tados Unidos enterren o bloqueo de 
Cuba. Aínda que a . saúde delicada de 
Xoán Paulo II non lle permitise facer 
moitas máis cousas, dificilmente atoparía 
un acontecemento máis grato do seu pon
tificado ca esta viaxe. 

Malia as interferencias 

E todo isto, a pesar de que a cober
tura periodística da xira cubana do Papa 
se viu reducida, sobre todo nos Estados 
Unidos, polo"escándalo Lewinsky, ó que 
facían referencia máis insistente. A pe
nas aterrando na illa, os primeiros espa
das das cadeas de televisión tiveron que 
facer novamente as maletas e tornar a 
Washington para se dedicaren á petrina 
presidencial. 

Moitos españois cambarían de bo 
grado os interrogatorios de Mariano Ru-

bio por algunha argallada de saias do pre-· 
. sidente do goberno, e penso que moitos 

norteamericanos non aceptarían o tra
to. Non podo imaxma-lo efecto que cau
saría aló. un vídeo coma o de Pedro J. 
Ramírez, pero queda claro que este se
ñor non dirixiría endexamais un xomal. 
Aló, en cambio, os nosos presuntos 
corruptos, coma agora Mario Conde ou 
Javier de la Rosa, serían considerados 
imaxinativos homes d_e negocios. 

Razón pola 
que é difícil xul
gar cos criterios 
dun país as con
ductas sociais 
doutro, pero xa 
non resulta tan 
ousado poñer de 

. manifosto as 
contradiccións 
internas. Os 
mesmos norte
americanos que 
se escandalizan 
da presunta con-
ducta sexual,, de Dobre moral 

Clinton, pídenlle 
ó gobernador George Bush jr. que non . 
amose clemencia con Karla Faye Tucker 
( executada finalmente na mañanciña do 
4 de febreiro); condena o aborto polo que 
supón de ataque á vida, e no seu 
apaixonamento, poñen bombas nos cen
tros de planificación familiar, bombas 
que custaron máis dunha vida. 

·Resulta unha miguiña desvergoñado 
que, logo disto, queiran dar leccións de 
moral, democracia ou o que for ó .resto 
do mundo, Cuba incluída. 



• 
~1a pascual? 

deles é a intención do goberno de Clinton de 
ir afrouxando o embargo, aínda principian
do por unha axuda humanitaria que non re
sulta satisfactoria ós revolucionarios cubanos. 
Pero a mentalidade da xente de a pé estado-: 
unidense. parece que vai cambiando. Irimia 
traduce aquí dous artigo$, do catalán e do 
castelán, que nos parecen merecentes·de aten
ción pola súa visión ponderada e crítica. 

UNHA CLARA MENSAXE 
Michele de Schiena • Maxistrado de Brindis-Italia 

Na revista Frontera (Pastoral Misionera) 

A visita do Papa a Cuba f oi motivo de confusión para os 
santóns do capitalismo sen regras e sen «límites» que se 
deixaron levar de vellos medos e novas pesadelos. Protagonis-

. tas e mentores do «pensamento único» triunfante buliron, con 
acrobacias lóxicas e ambigüidade de ling.uaxe, a atribuír á 
viaxe do Pontífice unha forza derrubadora do· réxime castrista 
cando, en re.alidade, temían e continúan a temer que esta viaxe 
salientase e dése vigor ás razóns dunha experiencia política 
que, alén de insuficiencias e tamén erras, se inspira nos valo
res da xustiza e' de solidariedade social á vez que é un sinal 
inequívoco de contradicción nun mundo amplamente domina-

O soño revolucionario 

Tense repetido mil veces que trala vi~ 
sita do papa, Cuba non sería a mesma ca 
antes, dando a tal afirmación un claro sen
tido anticastrista para exorcizaren o temor 
de que a experiencia revolucionaria da illa 
caribeña abríndose ó «suplemento da 
alma>> da mensaxe evanxélica, poida ali
mentarse ·mellor da cultura dos dereitos 
humanos, avance na dirección dunha de

mocracia plura
lista ·e partici
pativa e estea en 
mellares condi
cións de se pro
poñer no escena
rio internacional 
coma punto de 
referencia crible · 
polos pobos e 
persoas que non 
aceptan a dicta
dura económica 
do capitalismo e 
recoñecen no 
«soño» daquel , 
Ché Guevara 

quen, segundo Wojtyla, puxo a súa vida 
ó servicio dos pobres. 

Consigna á mocidade cubana 

Con maior propiedade, malia os 
esconxuros de tantos «ben pensantes», 
isto é o que pode suceder e o que dalgúll 
xeito auspicio~ o mesmo Pontífice, ó ex
hortar ós xoves cubanos a non deixárense 
seq~cir polos cantos das sereas de Miami 
e a . se comprometeren na Igrexa, na 
sociedade e nas «estructuras decisorias da 

. do pala idolatría do proveito e do mercado. 

nación» para construír na illa o seu pro
pio fµturo e · non se someteren ós ídolos 
da sociedade de consumo co seu resplan
dor fatuo», posto que «quen idealiza o 
estranxeiro e se deixa seducir do mate
rialismo desenfreado, perde as súas pro
pias raíces e alléase». 

Dous· nomes para a historia 
Están por verse os froitos do 

«encontro histórico» <lestes dous homes 
que, de xeito dabondo diverso, son a voz 
das dúas grandes instancias de esperanza 
e de liberación donoso tempo: unha delas, 
política, que tivo e ten no movemento dos 
traballadores e dos marxin:ados o seu 
motor histórico; e a outra, relixiosa, que 
tivo e ten na palabra de Cristo e nas súas 
secuelas a propia razón de ser e maila súa 
forza. 

A prinieira, baseada nas razóns da · 
persoa humana para liberala da servidume 
e da inxustiza dos humanos; a segunda, 
fundada nas razóns dun Deus, non 
ameazador nin distante, que se fai huma
no entre os humanos ·para liberalos das 
inxustizas e das servidumes que padecen 
nas súas conciencias e son causa de 
sufrimento moral e social. 

Con cadanseus erros 
Certamente, ten habido erros, 

traxedias e traizóns na experiencia histó
rica destas dúas grandes instancias e es
peranzas, pero elas son as únicas capaces 
de abrir camiño para a superación das 
preocupacións, desigualdades e violencia 
dun mundo no que, como repetiu o papa, 
«os ricos son cada vez máis ricos e os 
pobres sempre máis pobres». 

Dadas as cruciais cuestións que for
mulan á atención da humanidade e polo 
interese qu~ os move, Wojtyla e Castro 
aparecen con V'erdadeira grandeza, e no 
seu encontro sempre se amosa máis 
mesquiña e nostálxica a política estado
unidense que, patria e faro do 
neoliberalismo, reafirma con leguleio ci
nismo a lóxica perversa do embargo, 
baixo a guía dun Presidente penosamen
te atrapado por conflictos de sexo e de 
mentiras. 

En resumo 

Fidel Castro, na súa benvida ó pontí
fice, dixo que o seu País comparte a «fe
liz idea» do papa a respecto de que «a 
distribución da riqueza e a solidariedade 
entre seres humanos e pobos debe ser 
globalizan te». · 

Xoán Paulo II, ó concluí-la súa visi
ta, condenou sen apelación «o 
neoliberalisnio capitalista, que subordina 
a persoa humana e condiciona o 
desenvolvemento dos pobos á forza cega 
do mercado», denunciando as novas for
mas de escravitude, xa que «con frecuen
cia selles impoñen ás nacións programas 
económicos insostibles coma condición 
para recibire~ novas axudas. 

É unha mensaxe que anima ós que 
loitan, baixo distintas bandeiras, contra a 
inxustiza e mailos abusos; son palabras 
que combaten a resignación e formula ás 
conciencias as razóns dos pobres «de 
.espírito» e «de pan» que enchen cada vez 
máis tódalas rúas do mundo. 
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POLAS NOSAS ROMAXES MEDIEVAIS (VIII) Clodio González Pérez 

Santa María ou Santiago .· de Vigo: 

Quizais nunca se saiba con certeza a cal das dúas· 
parroquias viguesas ~e r~fire Martín ou Martiño Codax. 
Tanto unha coma a outra xa existían dende moito antes 
de que nacese o noso xograr pois, por dar unha única nota 
histórica, o 1 de decembro de 1136 Afonso VII donou a 
de Santiago ó hispo tudense e a de Santa María ó seu cabido. 

O tempo de Santiago ficaba no lugar do Roupeiro, que 
actualmente forma parte da cidade (Areal, rúa Porto~ 

prolongación M~qués de Valadares, ... ). En data que se 
descoñece foi trocado por outro situado máis lonxe do mar, 
case na aba do monte do Castro, no lugar da Areosa (agora 
rúa Bolivia). Por último, volveu a baixar de novo, a 
aproximarse ó mar, cando se construiu o actual na rúa 
García Barbón a comezos deste século. Do primeiro 
consérvase no Museo Arqueolóxico Nacional de Madrid 
uriha preciosa imaxe do Salvador: Afermo.sa efixie emparenta 
coa de Santiago das P~aterías e case non que por debaixo 
en me tría e primor, superando ó Santo André do mesmo 
conxunto [ ... ] É evidente a súa procedencia, incluso na . 
data sobre as columnas de San Paio (de Antealtares). Poi 
1 br d n éculo XII, quizais entte os anos 1073 e 1~09 t. 

O de Santa María segue no mesmo sitio onde xa estaba 
cando o coñeceu Martín Codax: no medio do caserío que 
éculos despois habían de protexe-las murallas, a poucos 

metros do mar, sobre os cantís da Pedra e da Laxe, contra 
os que antano batían as ondas. Nada queda da igrexa que 
exi tía no século XIII que, logo de sufrir moitas reformas 
e engadidos, rematou por ser destruída ó ergue-la actual 
de estilo neoclásico a comezos do XIX, desaparecendo 
tamén a v~lla oliveira que había n_o adro, da que é neta 
a que agora medra no paseo de Alfonso XII, que figura 
no brasón da cidade xunto cun castelo. No museo provincial 
de Pontevedra consérvase un preCioso tímpano coa Anun
ciación e a Adoración dos Reis Magos, que estaba sobre 
a porta principal do antigo templo. Tal vez fose a este adro 
onde quería i-la doncela a contempla-lo mar, unhas veces 
mar salido e outras mar levado, por ficar nun rochedo 
situado entre as praias do Areal e do Berbés, con amplo 
panorama sobre a ría, aínda que outros _ilustres investiga
dore (entre os que se con ta o finado amigo Xosé María 
Álvarez Blázquez), defenden que era 6 de Santiago: 

Mia yrmana fremosa, treides com.igo 
a la ygreia· de Vig ', u é o mar salido: 

E miraremos las ondas! 
Mia irmana fremosa treides de grado 

a la greia de Vigo, u é o mar levado: 
E miraremos las ondas!2 
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V/GO: ·a praia do Area/, e á dereita a igrexa de Santa María (Litografía de 
Osterberger, 1868). 

Martín Codax 
Suponse que a súa exis_tencia transcorreu no século XIII, 

contra a primeira metade, coincidindo co reinado de 
~ernand6 ID 6 Santo (1217-1252); que para algúns estu
diosos da nosa literatura medieval poidera se-lo monarca 
que se nomea na cantiga que en:peza Mandad' ei c¡omigo, 
na que a doncela se aleda de que o "amigo" tome· vivo 
e san da guerra. Pero isto non é máis que unha suposición, 
sen máis base documental que estes versos, que non teñen 
porque se referir . a un feit9 real: 

Ca ven san' e vivo 
e del rei, amigo: 

E irei, madr' madr', a Vigo! 

Ca ven viv' e sano 
e del reí privado: 

E irei, madr', a Vigo!3 

O corpus codacián que se coñece actualmente redúcese 
a sete cantigas, nas que en seis figura o topónimo Vigo, 
o que deu ·lugar xa dende o descubrimento dos apógrafos 

· italianos no século pasado, a que se tivese por_ natural desta 
agora populosa cidade, que daquela non eran máis que dúas 
humildes freguesías de labregos e pescadores. 



Día de festa 
Tanto que fose a romaxe de Santiago (o 25 de xullo), 

·como a de Santa María (o 15 de agosto), a ámbalas dúas 
acodirían os máis dos veciños dos arredores, asistindo 
primeiro ós actos relixiosos, e logo a pasar unhas horas 
de lecer danzando ou . vendo como o facían os outros ó son 
da gaita e do tamboril. A protagonista de . Martín Codax 
quizais non residise en ningunha das dúas freguesías 
viguesa~, tendo en canta o que di na cantiga en que se 
laia de que o "amigo" non saiba que fora soa a Vigo: 

Ay Deus, se sab' ora meu amigo 
· com 'eu . senneira estou en Vigo! 

E vou namorada! 

Ben podía ser de Lavadores, Bauzas, Freixeiro (da que 
a parroquia de Santiago foi anexo en tempos pasados), 
Coruxo, Valadares, ... 

Poi no sagrado (o adro ou campo da festa situado a 
carón da igrexa) de Vigo, onde a nosa doncela coñeceu o 
amor por primeira vez. Segundo se deduce da cantiga, antes 
nunca estivera namorada, pero un 25 de xullo ou un 15 
de agosto, chegou ata ela o mozo ideal, aquel co que soñaba 
dende ·nena e, namorada, baiolu unha e outra vez ata a 
noitiña, _ata que o sol desapareceu na boca da ría por detrás 
das illas Cíes: 

Eno sagrado en Vigo,~ 

Baylava corpo velido: 
Amor ei! 

. En Vigo, no sagrado, 
baylava corpo delgado: 

Amor ei! 

Baylava corpo delgado, 
que nunca ouver' qmado: 

Amor ei! 

Bailava corpo velido, 
que nunca ouver' amigo: 

-Amor ei! 

Que nunca ouver' amigo, 
ergas no sagrad', en Vigo: 

Amor ei! . 

Que nunca ouver' amado, 
ergas en Vigo, no sagrado: 

Amor ei!4 

Esta é a única cantiga da que non se coñece a melodía 
orixinal, pois a das sei_s restantes figura no pergamento 
"Vindel", descuberto o ano 1914, e actualmente na biblio
teca Pierpont Morgan de New York. Neste aspecto, Martín 
Codax é o máis afortunado de tódolos · nasos poetas 
medievais. 

Notas ó pé: 
1 Sánchez Cantón, F.J.: "El Salvador de Santiago de Vigo", 

Museo de Pontevedra, I, 1942, pp. 72-75. 
2 Pernameo "Vindel", 3; _Cancioneiro da Biblioteca do 

Vaticano, 886; Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, 
1.280. Treides comigo = vinde canda min ou comigo. 

3 PV, 2; CV, 885; CBN, 1.279. 
4 PV, 6; CV, 889; CBN, 1.283. Velido: belo, garrido; Amor 

ei! = Teño amor; Ouver' = tivera; Ergas = agás. 
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ECOLOXÍA Anxo Maure 

Ecoloxism.os e ecoloxistas 

Moitas veces mídese a ~~~~m~~~ 
calidade de vida dun pobo, 
dun país, dunha nación, polos 
recursos económicos, palas in
dustrias, polo nivel de consu
mo etc. etc. Poucas veces 
ollámo-la riqueza dun pobo 
pola .xente que traballa a prol 
de distintas iniciativas que 
redundan en beneficio da 
comunidade. En Galicia so
mos descoñecedores doutra ri
queza, a dos moitos grupos 
ecoloxistas que están a traballar 
no eido da defensa do medio L-.....:::..~z.:.__::_::......:.......!....::~.:::.!.lllw....::::_____.:~~i.D;li¡L;....._ __ ~~.::..:::;~..:.::::.;~___;.::.;..:.:.~~~~;::.....i 

ambiente, da xentes que dun 
x ito comprometido se erguen cada 
dí para r moita veces a voz, o 
b rr d qu ninguén escoita, dos 
paxaro , do bosques, dos mares ou 
do río que tódolos días sofren a 
desfeita da outra riqueza, a do 
consumo, ... 

Pouco máis sabemos de 
ecoloxismo e ecoloxistas cás cam
pañas de Greenpeace, que moitas 
veces non remata máis ca nun mero 
espectáculo visual que calma as 
nasas conciencias e garántenos-la 
nosa escusa perfecta para non facer 
nada. 

Mais á parte do ecomarketing 
das grandes asociacións ecoloxistas 
está o traballo a diario dos grupos · 
ecoloxistas que viven, sobreviven a 
duras penas nas nasas vilas, . ba
rrio , in titutos, cidades, moitas 
vece en ningún tipo de recursos 
con todo tipo de ingratitudes, sen 
aplau o en televisión, mais con 
tonelada dun traballo minucioso e 
ilandeiro. 
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Son xentes coma ti e coma min 
que plantan árbores un día si e 
outro tamén, que recolle~ o lixo 
hoxe e mañá, e pasado tamén, que 
realizan estudios sobre a problemá
tica do seu contorno máis próximo, 
que presentan alternativas ó dete
rioro, que non se colgan medallas. 
Mais sen eles probableJ;Ilente moitos 
espacios naturais, verdadeiros 
tesauros da Galicia, hoxe serían 
lembranza e talvez esquecemento. 

O movemento ecoloxista en 
Galicia está vivo, cos seus defectos 
e coas súas virtudes, mais necesita 
do apoio dos galegas, do día a día, 
e non só dos que se acordan de que 
son ecoloxistas cando ven un barco 
na tele salvando baleas. 

Debemos apostar por que no 
noso barrio, cidade, vila ou dentro 
de traballo, escala ... agrame unha 
proposta asociativa para a defensa 
no medio ambiente, e debemos 
apostar por que todas esas propostas 
que nazan na Galicia estean coor-

dinadas e se enriquezan día tras día 
co traballo común. 

A Federación Ecoloxista Galega 
é un bo exemplo desta coordina-:
ción, .da que forman parte 20 
asociacións de todo o país. Aquí 
dámosche algúns enderezas: 

•Adega, Aptdo. 501. Santiago 

• Adenco, Aptdo. 132. Ponteareas. 

•Cempés, Aptdo. 2158. A Coruña. 

•Cedenat, Aptdo. 512. Lugo. 

•Cenar, Aptdo. 147. Ribeira. 

•A Curuxa, Instituto Xelmírez l. 
Santiago. 

•Erva, Aptdo. 317. Vigo. 

•Habitat, Aptdo. 805. A Coruña. 

• Mel. A Carballal. Congostro Rairiz 
da Veiga. Ourense. 

•Oureol. Facultade de Bioloxía. 
Santiago. 

•Sobreira. Aptdo. 185 Lalín. 

• Xevale Aptdo. .35 Chantada. 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG,101) 
Xosé Chao Rego 

.Radiante ·xerusalén (t Reis s) 

1 Salomón convocou en Xerusalén a tódolos anciás de Israel, os xefes de tribo e os cabeza de 
familia dos israelitas, para trae-la Arca ·da Alianza do Señor da cidade de David, que é Sión 
[ ••• ]

10Ó tempo que os sacerdotes saían do santuario, .a nube enchía o templo dÓ Señor, 11 de 
xeito que non podían os sacerdotes seguir facendo o servicio, por cousa dela: a gloria do 
Señor enchía o templo. (1) 

A nube representa a presencia da gloria de Deus; nun espacio tan quenturento coma ·o 
deserto, a nube significaba protección «á sombra do Altísimo». O rei realiza a dedica
ción do templo con esta emotiva pregaria: 

[ ... ]22Salomón, en pé, diante do altar do Señor, de ~ara para toda a asemblea de Israel, 
ergueu as mans cara ó ceo 23e dixo: -»Señor, Deos de Israel, non hai un deos coma ti, nin 
arriba no ceo, nin abaixo na terta. Ti gárda-la alianza e o amor ós teus servos, que camiñan 
diante túa con todo o corazón. 24Ti mantivécheslle ó teu servo David, meo pai, a promesa 
que lle fixeches. O que coa boca lle prometiches, cúmprelo hoxe coa túa man. 

O autor sitúa esta dedicación do, templo vencellándoa á memoria do rei David, pois 
segue tendo máis importancia a Casa ou· liña:xe de David, segundo a promesa do pro
feta Natán có mesmo templo. Agora é cousa de asentar ben a Salomón no trono: 

[ ... ]25E ·agora, Señor, Deos de israel, mantenlle ó teu servo David, meo pai, estoutra pro
mesa que lle fixeches, ó lle dicires: -»Non che ha faltar, polo que a min respecta, un descen
dente que sente no trono de Israel, conta tal que os teus fillos sigan como é debido os meus 
camiños, e anden na miña presencia coma ti. 26 Agora, pis, Señor, Deos de israel, compre a 
palabra que lle deches ó teu servo David, meo pai. 27 ¿El será verdade que Deos fará na 
terra unha morada? Se nin os ceos todos te poden acoller, canto menos esta casa que eu che 
construín. (2) 

Aproveitou Salomón a Festa das Tendas ou Cabanas -Tabernáculos-, cando xa remata
ran os labores do campo: 

[ ••• ] 65Daquela, o rei Salomón e o pobo enteiro de Israel, ~a grande multitude que viñera 
de todo o país, dende o paso de Hariiat ata a enxurrada de Exipto, celebraron sete días de 
festa diante do Señor. 66No oitavo día Salomón despediu ó pobo e fóronse todos para as súas 
casas, bendicindo ó rei, contentos· e ditosos, por tódolos bens que tiña feito o Señor ó seo 
servo David. 

Xerusalén xa era o centro definitivo, lugar de reunión das tribos de Israel e da nostalxia 
dos que'vivían na diáspora ou no desterro. Velaquí dous salmos significativos: 

, . Os peregrinos 

1Aledeime cando me dixeron: 
irnos para a casa do Señor. 
2Xa están os nosos pés 
ás túas portas, Xerusalén, 
Xerusalén, cidade f eituca, 
de harmónica arquitectura. 

4Alá soben as tribos, 
as tribos do Señor, 
conforme o costume de Israel 
pra festexa-lo nome do Señor. 
5 Alí os tribunais de xustiza 
no mesmo pazo de David. 

6Saudade así a Xerusalén: 
vivan os que te queren; 
7 que haxa paz nos teus muros 
e contento nos teus pazos. 

8Polos irmáns e compañeiros 
digo eu: «A paz contigo». 

9Por mor da casa do Señor 
que teij.as todo ben. 

Nodesterro 

1 Á beira dos ríos de Babel 
sentabámonos a chorar 
lembrándonos de Sión. 
2Nos salgueiros das ribeiras 
pendu~abámo-las cítolas, 

· 3pois os nosos carcereiros 
pedíannos cantigas, 
e os nosos verdugos himnos: 
-Cantade un cantar de Sión»~ 
4 ¿Como en toar cantos do Señor 
esta1;1do en terra ali ea? 
5Se te esquezo, Xerusalén, 
que seque a miña man dereita; 
6que prenda a lingua no padal 
se deixo de en ti pensar, 
se non poño a Xerusalén 
por riba de toda ledicia. 
7Tómalles conta, Señor 
do día de· Xerusalén 
cando dicía: «Arrasádea». 
8Babilonia, vila criminal, 
bendito quen che pague 
o mal que nos fixeches. 

1 O santuario do deserto era 
unha tenda de campaña. Da
vid mercara terreo co fin de 
facer un templo par lavé, pero 
o profeta N atán opuxérase. 
Estamos agora uns 30 anos 
despois, ó remate da primeira 
metade do século X, ano cuar
to do re.inado de Salomón. En 
sete anos constrúe un templo 
de proporción reducidas: 30 
metrQs de longo, 1 O de ancho -
e 15 de alto. Pero houbo que 

. desmontar ·moito terreo '. O 
vencello entre o santuario do 
deserto e o templo da cidade 
de David acádao a presencia 
dun obxecto sacratísimo: a 
Arca da Alianza. 

.21nteresante peza teolóxica 
porque, contra o perigo de 
facer do templo un lugar ma
nipulado pola maxia, como xa 
denunciou o profeta Xeremías 
(Xer 7,lss), aquí sublíñase a 
transcendencia de Deus,. que 
non habita no templo. Perante 
os abusos económicos dos sa
cerdotes .magnates, Xesús de 
Nazaré realizará non a purifi
cación, serrón a destrucción 
simbólica do templo. 
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CARTAS 

¡Xa non se escriben cancións! 
¿Que baleiro un ceo sen aguias ! ¡Que 

escuro e frío un monte 'Sen cho rimas ! 
¡Que noites máis longas sen o vento N. 
andar a petar na ·miña fiestra e sen os in
terminables contos da Sra. Curuxa co seu 
falar grave pero intrigante. ¡Que triste a 
humanidade sen conciencia! manipula
da pola inquisición. 

esa paz coma a dunha alborada de verán 
á beira do mar. Mentres, nas lagoas a 
xeada empézame a acaricia-la miña cara 
como unha man suave e doce. 

¡Esperto! Que soño máis fermoso. 
Mágoa que só sexa un soño. 

Voume a carón da caixa boba e 
enchúfoa ¡e de golpe! vexo as lagoas, 
vexo a gaivota, vexo aguias, chorimas, a 
Sra. Coruxa contando un fermoso conto 
co seu falar grave pero máis intrigante 
que nunca. O vento N. peta.máis forte ca 
nunca na miña fiestra e a humanidade 
¡Ai, a Humanidade! ¡Ten conciencia! E 

Mirando para o ceo os meus ollos ba
ten cos dunh a gaivota. E grande 
impoñente coa mirada limpa e transpa
rente que atravesa o meu pensamento e. 
dime: ¡¡son libre !!. E eu míroa con ad
miración e envexa, o meu insignificante 
corazón vírase cheo de ledicia ó arriarme 

A gaivota séntase ó meu lado, abrí
game, dáme todo o seu cariño e dime que 
non estou só que dende calquera lugar 
do ceo, mar ou terra .está comigo, como 
as miñas raíces sempre firmes na miña 
terriña. 

De súpeto, sepárase e empeza a voar 
e, con outras compañeiras, vaise pero eu 
quedo feliz porque me dixo que acaba 
de nacer un heroe popular. Si, señores/ 
as ¡Do pobo! ¡Galego e do Barbanza! 

. todo gracias á miña amiga. 

¡Graciñas por todo, compañeira! 

Adicado a Ramón Sampedro. 

Premios Moncho ·valcarce 
O pasado 14 de marzo, coa asistencia dunhas 160 persoas, 

entr gár n e os premios "Moncho Valcarce" nunha cea 
h m naxc, n V cabodano do seu pasamento, organizada pola 
"Irmandad M ocho Valcarce". Recibiu o premio da defensa 
da rra a rdinadora Anti-Encoro de Caldas, Cuntis e 
M raña p la loita que e tá a levar a cabo para impedi-la des
trucci n 'das nosas riquezas naturais, polas intencións 
d predadora de empresas hidroeléctricas en covivencia coa 
admini tración autonómica. Pola súa banda o premio de pro
moción da Terra foi para Jesús Mato Mato , crego de Lugo, 

que desenvolve o seu labor na montaña do Cebreiro, polos 
moitos anos adicados ó ensalzamento da nosa cultura desde o 
folclore, a .música, o teatro, a comunicación e o seu apoio 
sempre ás capas ~áis marxinadas. Unha emotiva e simpática 
descrición deste premiado foi feita por Mini do Grupo "A 
Quenlla", que un ano máis · puxeron coas súas interpretacións 
un magnífico colofón a esta xornada; tamén Xulio Xiz e Ma
nuel María· adicaron os seus poemas. 

Irmandade Moncho Valcarce - Aptdo. 595 - A Coruña 

Retrucando 
Benqueridas irmáns de Irimia: 

Despois de le-lo artigo de Beatriz Estévez "Nós, as 
mulleres, ternos moito que dicir", quixera comenta-lo" seguinte: 

1 º Todas ternos que rexeitar calquera tipo de violencia, 
xa exa terrorista, doJTiéstica ou calquera' outra. 

2º A violencia doméstica prodúcese contra a muller e con
tra o home. Que as víctimas masculinas durante 1997 foran 
27 e a femininas 92 non debe facernos esquecer este dato. 

3° O malo tratos físicos son cometidos maioritariamente 
polo ho.mes; os malos tratos psicolóxicos son cometidos 
maiotitariamente polas mulleres. Digo "maioritatiamente" : 
o malo trato non on exclusivos nin dos homes nin das 
muller . 

4º O baleiro legais on abraiantes, certo, pero non 
empr con trato de favor cara ós varóns. A xustiza é unha 

carallada e á vece unha lotería. Endexamais a agravante de 
abu de uperioridade foi aplicada nos casos de violencia 
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contra os homes. Ademais, creo que un caso <lestes non sería 
xulgado do mesmo xeito por un xuíz que por unha xuíza. 

5º Marabillosa a frase de María Xosé Arana; pero penso 
que para consegui-lo mesmo desenvolvemento nas dúas ás 
non debería facerse danando a á máis desenvolta, senón 
fortalecendo a á máis débil. 

Despois <lestes apuntamentos creo que todas, mulleres e 
homes, homes e mulleres, ternos moito que dicir. 

Aproveito para preguntarvos como podería conseguir a 
Biblia Popular Galega que estades publicando na Irimia e para 
desexarvos o mellor neste 1998. 

U nha forte a agarimosa a perta. 

NOTA: A serie biblica PPG principiou no nº 370, ano 1991, 
e foi aparecendo de xeito exporádico. Oautor cavila na súa 
prublicación. 
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OPINIÓN 

Por pouco 
Estes días pasados· tivemos oca

sión de ler na prensa diaria uns 
titulares sorprendentes, "O congreso 
rexeita a petición de cese do delegado 
do Gobemo · (en Galicia) por un só 
voto". 

A noticia explicaba na letra 
pequena unha serie de detalles moi 
interesantes, por exemplo, "O PP 
solicitou que se aprazase a votación 
para chama-los seus deputados au
sentes, pois estaban en minoría". É 
dicir, que como era un asunto de 
pouca importancia, léase Galicia, os 
deputado do PP andaban ós "seus 
a unto ", que parecen ser máis im
portante eá súa obriga de asistiren 
ó Congreso. 

inter ante tamén ve-la postura 
d di tint grupo de deputados. Os 
s i li ta, (incluíndo o galegos) pen-
aban ab ter e, pero decidiron apoia

l a pr po ta do nacionalistas galegos 
(BNG) cando lle escoitaron ó porta
voz do PP, Riva Fontán, defender 
como normal que Diz Guedes estea 
por riba de todo ás ordes do PP, aínda 
que exa en prexuízo da súa función 
in titucional, que é a defensa dos 
dereitos dos cidadáns. 

O partido nacionalista vasco 
(PNV) apoiou a proposta do BNG . . 
É de loa-la súa sensibilidade, tanto 
respecto ós problemas de Galicia 
como no tema dos dereitos básicos 
do cidadáns que, no fondo, era do 
que se trataba. Non podemos dici-lo 
me mo dos nacionalistas cataláns 
(CiU) que apoiaron ó PP. 

O deputados galegos do PP 
apoiaron, "naturalmente", ó Gobemo. 
Poñemo 'naturalmente ' entre 
c rniña porque e no' damos con ta 
de que e trataba de defende-los 
d reito bá ico do galego na súa 
manife tación pública chegaremo á 
tri t c n lu ión de que para estes 
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deputados son máis importantes os 
intereses das persoas do seu partido 
cós dereitos básicos de tódolos 
galegos. 

De todo o batifondo que se armou 
como consecuencia da actuación de 
Diz Guedes, tíranse dúas importantes 
conclusións . Unha é que o seu 
comportamento variou totalmente .de
bido á presión social. Pasou dunha 
violencia indiscriminada a un respec
to r~al ante as manifestacións públi
cas, tal e como se evidenciou na 
última tractorada. 

0·1 · o· " ••• 1 o, nove e... 1z •• 

· ileña! . 

A outra conclusión é a necesidade 
de potencia-la representación . nacio
nalista galega no Congreso, pois do 
contrario os nosos auténticos intere
ses nunca serán defendidos, xa que 
está claro que os deputados galegos, 
tanto os do PSOE coma os do PP, non 
teñen máis remedio ca someterse á 
disciplina dos seus respectivos parti
dos. Esto quere dicir que, cando a 
comenencia do partido entre en con
flicto cos intereses de Galicia, van 
poñer aquela por riba <lestes, como 
se puxo de manifesto no caso que 
comentamos. 

Agustín B.R. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. É Tisra Balasuriya 
teólogo singalés. 
excomungado por Roma 
¿Que foi del? Agora o ves. 

2. O Can Cérbe.ro que é Ratzinger 
levantoulle a excomuñón: 
uns din que triunfou o asiático 
e outros que pediu perdón. 

3. O documento que asina 
parece falar ben claro: 
o de Sri-Lanka recúa 
e así pasa polo aro. 

4. . 9 Vaticano cun pao 
ameaza: «tente teso>>. 
e logo de moitos anos 
ofrece un perdón reseso. 

5. Tal é o caso daquel sabio 
Galileo Galilei 
que o rehabilitan agora 
e o porqué aínda non o sei. 

6. En Roma, Cidade Eterna 
pouco importa a historia, 
pero a súa ignorancia 
fflilles perde-la memoria. 

7. Se o sabio italiano dixo 
que pesia a RQma se move · 
a terra ó redor do sol 

nunca trona como chove. 

8. Cento setenta anos aló van 
que el foi rehabilitado: 
foi no ano Vintedous 
xa· no século pasado. 

9. Ollando ó ano Dous Mil 
o Vaticano, a eito 
anda pedindo perdón 
dando golpiños de peito. 

10. A lgrexa española anda 
o seu perdón mendigando 
pola guerra, disque Cruzada, 
¡canonizan ós duo bando! 

11. Agora, tralo holcausto 
peta a porta dos xudeus 
a lgrexa, e pide perdón: 
non renuncia ós xeitos seus. 

12. Un perdón solicitado 
'cheo de escusas e matices 
e os xudeus dinlle a ·Roma: 
perdón si, mais non me pises. 

13. Humildade nestes casos 
a contrición requiría: 

non aproveita-lo asunto 
pra facer apoloxía. 




