
"E, dunna ou acorde, 
a semente xennola e medra" 
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EDITORIAL NON PODE SER ASÍ ENTRE VOSOUTROS 

Acabamos de vivir uns días de .celebracións do longo reinado do actual . 

Papa. Houbo declaracións e escritos, normalmente laudatorios. 

Lembráronse aspectos indiscutibles, como a súa maciza coherencia 

doutrinal, o reforzamento da Institución, o seu don de líder de masas, 

a súa contribución decisiva á caída do Muro e a súa condena roáis 

· retórica do neoliberalismo capitalista. 

A cuestión clave, sen embargo, é que, despois de vintecinco anos, non 

se respondeu á. demanda do sentir común dos cristiáns nos tempos de 

esperanza que seguiron ó Vaticano II: alixeira-lo papado de 

autoritarismo, de romper co modelo de monarquía absoluta de clérigos, 

de Igrexa pobre a carón dos pobres, ... Máis ben todo o Wojtylianismo 

se basou no contrario: reforzamento da liña clerical autoritaria, da 

confusión entre xefe de estado e xefe da Igrexa -¿qué queda do .bispo 

de Roma?-, benevolenc.ia coas dictaduras criminais de dereita con tal 

de que se declarasen católicas. 

E resulta difícil escapar a impresión de que todo iso está reforzado pola 

propia personalidade do home Karol Wojtyla. Na cultura que agora se 

impón como lmica ~ompetitiva, selectiva, onde so se aplaude ó 

triunfador-, r1... ·Haría lóxico ese endeusamento en vida dun superpapa 
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2000. E ata sería concebible 

unha política de imaxe e de · 

mass-media, baseada na 

p'ersonalidade, autoridade· 

.indiscutible e adoración polo 

líder. 

Pero entre vós non pode ser así 

(Mt. 20; 26), aínda que se leve. 

Non resulta dixerible por unha 

sabedoría cristiá elemental que, 

como pasa con Wojtyla, nun 

mesianismo, admita a 

veneración de reliquias propias 

en vida, como a bala famosa dd 

· Turco Ali Agca -introducida na imaxe da Virxe de Fátima.:., ou o seu 

faxín venerado na imaxe da Virxe de Chestojova. 

Confiemos en que, para o novo milenio, a Igrexa teña a gracia dun un 

papa bo, regordete e feo, acolledor cos defóra, que coma e beba coma 

un galileo calquera, decidido para o ben, mal actor, que f ale poucos 

idiomas -apenas o seu, e que sexa un idioma moi autóctono e 

.minorizado-, que lea o evanxeo inxenua e honestamente, a quen lle doa 

o planeta, ·e os parados, e o lume forestal, e a impunidade dos . 

dictadores criminais, e os indios da Amazonia. Que crea logo 

apaixonadamente, máis ca en ningunha institución, incluíndo a propia, 

no Deus de Xesús e no home e muller concretos desta hora, amores, 

por certo, inseparables. 

Daniel López Muñoz 

o 'TRASNO o .ESPELLISMO DA 

ABUNDANCIA ·Estamos tan sobrados de 

cousas que vivimos co espellismo de que nos 

sobra de todo, mesmo do máis fundamental, 

gratuíto e regalado, que é a mesma vida. 

Non acaba un de. amilagrarse nunca cando 

mira os xomais tralo fin de semana e 

comproba as malas novas de accidentes: 

invariablemente hai algún de mozos e mozas, 

pouco roáis ca adolescentes, volvendo de 

madrugada, debidamente colocados, tras 

esconxurar nese aburrido ritual o seu 

aburrimento vital, o seu exceso de vida sen 

motivos. 

Foi esoutrodía cando tiven unha <lesas 

revelacións que che · axudan a entende-la 

envergadura das · cousas, o grao de 

imbecilidade que ternos enriba, o mal que nos 

fai, tamén ós ricos do planeta, que no planeta 

haxa ricos ricos e pobres pobres, 

!amos en coche ó aeroporto, onde el tiña que. 

coller un avión de regreso. A preguntas miñas 

explicábame -desde o seu punto de vista de 

· persoa involucrada na nova administración 

democrática do seu país- en que situación 

estaba agora Haití, o lugar máis empobrecido 

e devastado de toda América Latina. 

Contábame da herencia do colonialismo coa 

máis ferinte das desiguald~des; das dictaduras, 

crimés e fraudes electorais de Papá D0c e 

demais; da crueldade dos tonton macuts que 

non foran convenientemente desarmados no 

seu día; do logro de suprimí-lo exército; da 

loita por sobrevivir cada día de miles de 

campesiños nunha terra desertizada que 

noutrora fora inmensa fraga tropical, ... 

Á saída dunha curva; xa preto da Lavacolla, 

topámonos de fronte cun camión cargado. Non 

foi causa doutro mundo, pero entrara algo 

acelerado e daba certa impresión de poder 

marchar de varanda contra os que viñan de 

cara. El cortou inmediatamente o tema. Sen 

cambiar o ton acougado dixo con todo o seu 

sentimento: é algo incrible , non lle teñen 

ningún aprecio ás súas propias vidas . 
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1 A CLAVEi 
. Xosé Chao Rego 

A saga dos Macabeos 
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Manolo Regal Ledo o ECO CUESTIÓN DE FIDELIDADES 

Non estamos en época de moitos principi?s nin de moitas fidelidades. 

Escasamente, polo tanto, se poderá atapar alguén que aposte forte por 

aquilo no que ere. Todos nos diluimos, todos nos suavizamos, todos nos 

facemos brandos. Ou case todos, que haber hai, aínda, quen poña corazón 

e vida naquilo que honestamente coida ser base irreemprazable da súa vida 

e da vida da comunidade, do pobo. O "/igth" (o brando) é o máis 

característico destas nasas sociedades que algúns deron en chamar 

postmodernas. E o "passsa, tío" é a expresión representativa de quen non 

quere saber de fidelidades, alomenos de non sei que fidelidades. 

Fronte a este estilo de vivir, atopámonos tamén nos nasos tempos co estilo 

de vivir propio dos fundamentalistas: aqueles que non recean sacrifica-la 

súa vida, e, se se tercia, tamén a dos demais, con tal que as súas ideas, o 

seu credo, a súa lei sexan os únicos marc9s nos que pecha-las persoas e os 

pobos. As relixións saben moito destes fundamentalismos. 

Entre o bran_do e o fundamentalista coidamos que se pode dar un camiño 

intermedio, incluso pensamos que, para o ben de todos, se debería dar un 

camiño intermedio: sería o da persoa que ten convencementos fortes, 

madurados, traballados, contrastados, pero que en ningún momento ten a 

ousadía intolerante de os converter no único camiño posible. Sabe 

defende-lo seu respectuosamente, e respectuosamente tamén sabe 

escoitar aquilo que para outros vale e ten sentido. 

As relixións moitas veces non saben de diálogo, Deus si. 

\ 

Un alcume: macabeo ou martelo. Bate que te bate por unha causa que parecía irremediablemente perdida: que Galicia non perda 

a súa cultura e a súa fala -a tradición dos devanceiros-, por culpa do pensamento único que sempre sosteñen os que, para 

triunfaren, exercen a babélica. e maquiavélica función de elimina-la diferencia. Tal fixeron os Reis Católicos -perdón, os raios 

catódicos-, cauterizando idiomas .baixo a batuta de Antonio Ennio Nebrija, quen na primeira gramática hispana fai prólogo 

advertindo que quere fragúar un idioma para o imperio. ¿Onde van eses catro idiomas indios que Samuel Ruíz está rescatando en 

Chiapas para a liturxia e a vida, simplemente, para a dignidade deses seres ós que se lles quixo arrinca-lo etimoloxicamente máis 

propio: o "idios", idioma, ,idiosincrasia. Os Raios Catódicos, de paso, fulminaron árabes e mais hebreos, diferencia que viña 

enriquecendo as Españas, pero que agora xa amolaba. 

Víctimas do imperio helenístico -cultura e lingua grega que tratou de impoñer Alexandre Magno e porfiou en facelo Antíoco IV o 

Epífanes (¡nada menos que o Aparecido, o Señor da epifanía!), a familia dos Mart.elo -os macabeos-, empuñaron o ídem e bateron 

no gran tambor do pobo para revirárense contra a deshebraización da súa patr.ia. Máis adiante fixéronse co poder do templo -Flavio 

Xosefo chámalles hasmoneos-, e a causa vai arrefriando, ata tempos do nacemento de Xesús, en que xorden revoltas que dan de 

si o reverdecemento do celo: os ce lotes. Parece ser que o Galileo de Nazaré estaba contra a desgaleguización e non quería . entrar 

nas cidades xudías helenizadas. Hoxe cómprennos martelos e no Bienio lrmandiño hai qu·e petar forte. _ .. : ........... . 
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APENEIRA 

A SENSIBILIZACIÓN 
CONTRA OS MALOS 
TRATOS é un dos obxectivos das 

manifestacións que están a convoca-las 

asociacións de mulleres tal como 

proclaman nesta xuntanza coa 

consellería da Mullere da Familia. No 

que vai de ano xa se denunciaron máis 

de 900 casos de violencia nos nasos 

fogares. A reforma do código. penal que· 

está a facerse incide nesta situación e 

de aquí en diante xa non é necesario . 

que a muller teña que facer tres 

denuncias para ser atendida como 

víctima dun delicto pois ata agora un 

· mal trato só era cualificado como unha 

fa ita. 

A FOTOBIENAL de Vigo é un dos reflexos do outono fotográfico que 

estamos a vivir, pero tamén a oferta máis importante de tódolos pobos peninsulares 

nesta arte. A primeira edidón (1984) fa ra un repaso á fotografía histórica do naso 

país e pertnitíranos descubrir un amplo arquivo do que podemos atapar restos en 

_ tódolos nasos pobos ·e comarcas e mesmo nas nasas casas, onde gardamos a 

memoria histórica en imaxes. Pero esta mostra permite ~ergullarnos na creación 

artística e quera lembra-la ob.ra de Rubén de Torre~ que pu.idemos disfrutar na 

última · edjción, chamada "Camposanto" e que en 40 diapositivas permitía 

introducirnos na noite dos cemiterios galegas convertendo unha visita pouco 

atractiva nun encontro ferm·oso, gradas a arte e os xogos de luces e sombras, velas, 

gregoriano ... na foto X.L. Oubiña unha instantánea de Rubén de Torres. 

Antes de remata-lo ANO INT.ERNACIONA.L DOS 
OCÉANOS queremos mergullados na súa grandeza para amalas aínda e 

admira-los seus misterios e tesauros fronte á cobiza dos que non saben respecta-los e 

só esquilma-los e facémolo cando se xuntan en Compostela (dos días 16 ó 24) os 

membros da comisión para a conversión do Atún Atlántico e expertos da FAO. Os niveis 

de capturas e os stock tanto dos túnidos como do peixe ·espada ou da sardiña 

prencupan ós expertos. O 800/o dos recursos oceánicos concéntranse na plataforma 

continental e aínda que ·estamos a fa lar du_nha inmensidade xa que os océanos cobren 

o 70,80/o da superficie da terra (361,3 millóns de km 2
), a vecindade humana está a facer 

estragos pois o 600/o da humanidade vive é! menos de 60 Km. destas augas. 

OS PETOS DAS ÁNIMAS seguen a ser un sinal, nas encrucilladas 

e nos ·nasos camiños, das "parroquias dos defuntos" nas que se proxectan as nasas 

comunidades de vivos. Hoxe segUímo-la estela deste patrimonio popular no concello . 

de Tomiño no Baixo· Miño, onde podemos ir descubrindo máis de trinta petos. Na foto 

· o de Cotro ca súa dedicatoria e co nome do devoto que sufragou a súa ·construcción 

para a oración palas ánimas e para recordatorio do máis alá ós pasaxeiros que cruzan 

ó seu carón. 



ALLARIZ, outra volta, convértese na meta da nasa viaxe, agora para participar 

na Feira de Outono desde a primeira semana deste mes. Sempre paga a pena acudir a 

esta vifa para compraba-la recuperación que se está a facer: paisaxe, arquitectura 

popular, oficios, participación cidadán nó destino da súa comarca ... Así, queren 

sacarlle máis proveito, en tódolos sentidos, os productos estacionais da comarca: 

cogomelos, mel, castañas, naces, etc. É unha delicia poder saborear toda esta riqueza 

a través de tódolos sentidos: lendo as unidades didácticas, mirando as exposicións, 

saboreando e tocando os productos típicos, cociñándoos con imaxinación. 

Alfonso Blanco Torrado 

A declaración do FORO 
11 LUCES DE GALIZA" 
supuxo un banzo má is na con~ienc i a do 

naso pobo, sobre todo de colect ivos e 

individuos que están a gasta-las súas 

mellares enerxías en moitos reca ntos do 

naso pobo e que sen sentir ningún 

respaldo, trabal lan á intemperie na 

sociedade civil loitando por unhas 

organizacións máis creativas e lúcidas e 

menos clientelistas. Rexistramos aquí 

esta experi encia de aco llida e de alento 

vivida a fond o nestes días en moitas das 

asociacións do naso país gracias a esta 

baca lada de aire fresco que nos 

trouxeron estes creadores e intelectuais 

e facémonos eco de que o naso pobo 

urxe deste tipo de pronunciamentos 

desde a liberdade e o compromiso. 

Ilustramos esta boa nova cunha 

instantánea dunha das primeiras 

revistas de Luzes de Galiza que nos 

agasalla coa creación de Manuel 

Vilariño "O gume da navalla". 

AS ELECCIÓNS EN 
EUSCADI supuxeron unha 

victoria dos que está a "loitar contra as 

manipulacións dos laboratorios políticos 

al leos ós problemas dos cidadáns, por 

exemplo amedrentando co medo ós 

galegas que conviven desde sempre 

naquel país tan acolledor. O mesmo 

presidente da lrmandade dos Centros 

Galegas de Euscadi, Xoán X. Baña López, 

tivo que denunciar días antes do 25, a 

imposición do voto do medo pala banda 

de políticos, case sempre de fóra, que 

aterraron en Euscadi como un furacán 

de improperios e irracionalidade. Os 

vascos foron sempre unha testemuña de 

saber acoller a outros pobos; así, máis · 

de 5000 deles están a trabal lar 

voluntariamente nos países do Terceiro 

Mundo. Na foto a expresión de ledicia 

de lbarretxe, o candidato do PNV a 

lehendakari. 

NESTE MES DE SANTOS quere~os visita- lo cemiterio de Tarifa 

e ali a fosa común na que van depositados os cadáveres dos inmigrantes anónimos 

afogados na súa loita por atravesa- lo Estreito. Moi preta· sobreviven, mesturados co 

lixo e as enfe rmidades, moitos dos que esperan unha patera para enfila-lo que adoita 

ser un calexón sen saída, escapando do integrismo ou dos grupos para policiais de 

Alxeria ou Marrocos, das dictaduras ou da fame e da mis~ria de moitos dos países que 

están aquí, un pouco máis abaixo do Mediterráneo. 

•. ·¡ 

..... e ·· ············· 
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.TESTEMUNO Xosé Chao Rego 

SARAMAGO E O EVANXEO . 
Este artigo apareceu en La Voz de Galicia o 23 de decembro de 1992. Admirador de Saramago, o autor leu 
case que a súa obra enteira. Antes da súa problemática novela sobre. o Evanxeo, escribira un ha fermosa e 

crítica obra de teatro: 'f\ segunda-vida de Francisco de Assis", e, posteriormente, "In Nomine Dei", 
escenificación da taita entre católicos e anabaptistas. A descualificación do premio Nobel que acaba de 

face-lo Vaticano, dá actualidade á cuestión. 

O día en que lle dean o premio Nobel de Jesus Cristo", agardábase un tratamento 

Literatura a Saramago, seriamos moitos social revolucionario do asunto. Pero non. 

os que nos aledasemos por el e mais pala Dende hai un cuarto de século, os ateos e 

lingua portugu.esa. Este gran escritor, coa os marxistas que tratan a. figura de Xesús 

súa característica forma de narrar, fainos de Nazaré, fano dende unhas 

cómplices na nasa lectura e gozamos coa coordenadas revolucionarias e rescatan 

estudiadá inxenuidade do seu humor. un aspecto importante da figura histórica 

Pero non. Parece que a súa pertenza ó do personaxe, deixando· a un lado o 

"sobrenaturalista" que hoxe soamente, 

manteñen os integristas e, dende ese 

encadramento inicial, o Xesús histórico 

pasa a ·ser un boneco de guiñol nas mans 

dun arbitrario Eterno Pai que remata 

forzando ó seu fillo á cruz. E este, 

arremedando o que el mesmo dixera 

dende a cruz, pero aplicándollo coma 

comunismo duro non favorece a súa 

candidatura. Confésome saramagueño. 

Saramago é unha persoa bondadosa, de 

extremada sensibilidade, qúe a aplica ó 

relato de situacións sociais que claman 

pala xustiza. Mostra disto éo a súa 

novela que leva por título "Memorial de 

convento", por facer referencia a unha 

das súas obras eximias. Por isa, cando 

apareceu o seu "Evangelho segundo· 

trata mento eclesiástico e dogmático. parodia ó seu Pai: "Perdoádeo porque non 

Convencidos de que se trata dun sabe o . que fai". Lin con moito gozo 

patrimonio da humanidade, abeiran a . literario, con verdadeiro pracer, esta 

cuestión relixiosa e entran de cheo no 

aspecto humano. O resultado é óptimo, 

por moito que resulte insuficiente para 

un crente, que ten outras referencias., 

Saramago, en cambio, decidiuse por un 

enfoque clásico. "O Evangelho segundo 

Jesus Cristo" está situado nese plano 

novela, mesmo dende o momento en que ' 

percibín que o tratamento ideolóx.ico rñe 

res u Ita ba frustrante. 

Paréceme que o admirado autor caeu na 

trampa d!Jn tratamento derical do tema 

para xogar cun anticlericalismo que 

aínda non se dá decatado de que Xesús 

supera calquera tratamento doméstico e· 

que a súa dimensión universal non pode 

ser nin pietista nin ·blasfema: Non é 

propiedade privada ni·n da clerecía nin do 

intelectual que dispara dende unha 

ideoloxía atea. 

Unha verdadeira ocasión perdida que 

traizoa a historia e que, paradoxalmente, 

non respecta a traxectoria de 

compromiso literario revolucionario do 

autor. Dita sexa dende a cordialidade de 

quen sente paixón pala pluma do 

·portugués e dende a sinceridade dun 

crente que lle pediría á narr?ción maior 

sentido crítico. A marte de Xesús foi a 

consecuencia directa dun intento de 

cambia-la sociedade, e isa é moi serio . 



CON 1 OS, PARÁBOI AS 
E HIS l. ORIAS 

ADIANTAMENTOS PERIGOSOS 

Desque ·casaron, Paco, viúvo con dous 

filias mozos, e Fina, solteira beiras dos 

corenta, ela tivera sempre especial 

coidado de non meterse na relación entre 

o pai e os filias se non era para favorecela. 

Pero aquel i;jía, en canto quedaron sós non 

puido co xenio e saíulle a voz tremente 

-Paco paréc~me que . te pasas en ser 

comprensivo co teu filio 

·Coidei que te xuramentaras a "non 

interferir en asuntos internos", comentou 

Paco retranqueiro e con dozura. 

Co adiantamento que fixo en raia 

continua pu ido mandarvos a todos á 

sepultura, a min incluida. E isa non é un 

asunto interno. 

•Xa lle chamei a atención ... 

-Con demasiada calma. Sobre todo 

despois que hai dez días fixo outro 

parecido cando viñamos de casa dos avós. 

·Muller, ninguén nace aprendido ¿Non 

oíches iso de que o home é o único animal 

que tropeza dúas veces na mesma pedra? 

-Diso me qüeixo, de que lle sigas deixando 

conducir ó teu filió despois de ver como 

fai. Eu non digo que non lle deixe-lo 

coche, pero indo nós debías conducir ti, 

que eu con el non vou tranquila porque 

vexo que non escarmenta. 

·A muralla de Lugo non se fixo nun día, e 

estou seguro que desta vez serviulle de 

lección. 

- _Si ho, vas aviado co teu optimismo. 

Dígoche que cando dea apreso estaremos 

esmagados debaixo dun camión. ¿Non 

viches que teso estaba? Ó primeiro non 

quería recoñecer a súa temeridade. 

¡Incluso chegaba a negar que houbese raia 

continua! 

·E non lla pasei, ben viches que non calei. 

-Pero seguiu xustificándose dicindo que 

desde o seu as.ento tiña visión e que 

controlaba se viña outro de cara. Todo 

menos recoñecer con sinxeleza que fixera 

mal. Esa falta de humildade é a que me dá 

medo. 

·Se cadra é porque está o chaval algo 

inseguro. 

-¿Inseguro dis? Non vexo que o teu filio 

ande coa cabeza moi gacha ... Mais ben 

parece que galea. 

• Muller, non confundas o amor propio 

que se alporiza coa autoestima tranquila 

que dá paz. A miúdo cando máis inseguros 

andamos por dentro máis tendemos a 

ceder. 

-Hai durezas que non amolecen senón é 

con algo de estopa, xa me entendes. 

•Hai que ir a poucos,· Fina.Ti queres que 

teña humildade · pero esta nace da 

confianza, da seguridade de valer malia as 

faltas todas. Nalgún sitio lin que a 

humildade é patrimonio dos espiritas 

grandes, algo así coma o luxo dos que, por 

moitos erras que recoñezan non ven en 

perigo a súa personalidade, a súa 

autoestima. 

-Pois non quera mancarte pero se a estas 

alturas o teu filio non che ten confianza 

xa me dirás cando. 

·E ternura ¿cóntoche uri pequeno 

seg redo? 

· Xosé Antón Miguélez 

-Xa me tarda 

·Desculpouse. A semana pasada díxome a 

soas "papá recoñezo que me pasei co 

adiantamento ó Patrol, síntoo ... ". 

Alegreime por el e pola confianza que me 

mostrou. A verdade é que medrei unha 

cuarta, foi un bo regalo que lle agradezo 

moito. 

- E lago ¿por que se puxo hoxe tan teso? 

• Doeulle falar tan pronto ... E algo foi 

cedendo. Ademais ¿non viches a cara de 

mágoa? Os ollas falan máis que as 

palabras. 

-¿Pero non dis que ~he ten confianza? 

·Cada vez máis ... pero tamén estabas ti . O 

Marcos esfórzase por valer ós teus olios e 

non lle gusta que o corrixa diante túa ... 

-Pois coidei que me esforzaba en querelo 

e tratalo ben. 

\ 

·E si o fas, quera felicitarte por certo .... 

-Felicitarme non sei de que, se aínda non 

me ten confianza despois dun ano, mais 

ben é un fracaso. E o peoré que non o sei 

facer mellar, coido que non o lograrei 

nunca. 

·A muralla de Lugo non se fixo nun día nin 

tampouco nun ano. 

-¿Ti eres que chegará a quererme? 

.¡Que causas tes! Se xa te quere. Polo de 

agora quere agradarte e gustarse a si 

mesmo. Axi~a chegará a aceptarse e a 

aceptark Pero non hai que forzar as 

causas, todo quere o seu tempo. 

-Síntome algo culpable. Coas m_iñas 

présas pala perfección e por formarmos 

unha familia normal fago máis difícil a 

convivencia. 

•iCánto me gustas Finiña ! Estate tranquila 

que todo vai . ben. 

-¿Sabes que penso Paco? ¡Que doutro 

xeito eu tamén ando con adiantamentos 

perigosos! 

·Dame un biquiño, anda para curarme o 

medo 

-Dez mil, meu amor, pero non te rías ... _ ............. . 
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ENIREVISTA 

CON OMAR CONTRERAS, CHILENO: HA/ QUE ENFRONTAR 
ESTES VINTECINCO ANOS DE CRUELDA/JE E DESMEMORIA. 

Cando facemos esta entrevista ó chileno Ornar Contreras -venres 23 de outubro- está a opinón pública 
conmocionada_. O máis emblemático dos dictadores terroristas da América Latina, Augusto Pinochet, está 

detido en Londres preventivamente, ·á espera de que se resolva un recurso de extradicción presentado por 
un xuíz español. Non sabemos en que quedará a causa, que posiblemente estea en trance de resolverse 

cando esta revista se espalle por Galicia. A espera é tensa para Ornar e as lembranzas dolorosas abrollan 
mentres conversamos_ con este exiliado, fundador do Casal en Galicia, que naquel 11 de setembro de 1974 

era un profesor mozo, ilusionado e militante no partido Izquierda Cristiana. 

Ornar Contreras Flores 

Ornar, dá a impresión de esta.rmos 

diante de algo así como o xuízo da 

Historia, anticipado e inesperado, xusto 

cando a impunidade parecía que non 

tiña volta atrás ¿É este o momento da 

xustiza? ¿Vencerá a razón d~ estado ou 

a razón da humanidade? 

A maioría dos chilenos -e dos · gal egos 

segundo as sondaxes destes días

confiamos que este mes de outubro sexa 

lembrado coma un fito na loita a pral dos 

dereitos humanos. Procesar a Pinochet 

sería procesar ó maior criminal da 

Historia de Chile. E sería tamén unha boa 

chamada dé atención internacional ó 

goberno chileno para que cumpra co 

mandato do seu pobo cando o elexíu: 

investigar e poñer diante de tribunais 

democráticos a aqueles que durante 17 

anos torturaron e asasinaron, ós que 

aínda hoxe están amparados pala réxime nunca estivo en perigo: un r~xime 

amnistía que en 1978 ¡ proclamou nada coma aquel só se podería derrocar e 

menos que o mesmo dictador! Pero hai cambiar neutralizando a súa capacidade 

que ir a modo pois que sexa posible ou de uso da forza. Era o réxime do terror 

non este soño depende demasiado dun militar. Entón houbo negociacións e 

goberno español que non parece moi cesións por parte das forzas opositoras 

entusiasmado coa idea. de dereita que asinan o Acordo Nacional 

Resulta realmente grotesca a figura dun do 25 de agosto de 1985, un acordo do 

Pinochet como senador vitalicio dun que se desmarcan as forzas de esquerda, 

estado con recoñecemento democrático xa que no se esixía algo elemental: a 

internacional. saída inmediata de Pinochet. Era o 

Hai que ir. algo atrás para ve-lo proceso. cambio gradual que rematará co 

Durante os · anos oitenta o réxime foise plebiscito que Pinochet quería e cunha 

debilitando, empezando a haber unha transición a unha democracia tutelada 

presencia nas rúas da oposición ata 

entón silenciada. Converxen tódalas 

forzas, mesmo a Democracia Cristiá. 

Houbo mobilización, represión e ata un 

estado de sitio. Pero a pesar disto o 

Unha visita 
inoportuna deu 

azos ó 
esquecemento 

obrigatorío dos 
crimes 

polos ·militares torturadores, con 

Pinochet de senador de .por vida. Ata 

agora polo menos. 

¿Onde estabas ti aquel terrible 11 de 

setembro? 
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Eu era profesor · do · Liceo de Homes de 

Chillán e tamén profesor adxunto de 

trigonometía plana e esférica na 

Universidade e tiña bastante actividade 

como dirixente veciñal e membro do 

Comité Rexional do partido da Izquierda 

Cristiana que formab·a parte da Unidad 

Popular. 

Vicaría da Solidariedade), saír para a 

Arxentina, o que me permite virme para 

ácó o ~ de xuño, isa si, deixa·ndo atrás a 

miña familia. No momento de saír, o país 

estaba sumido na represión e no medo. 

Tódalas organizacións sindicais e 

partidos de esque_rda estaban dezmados e 

procurábase daquela salva-los cadros 

Un perfil nada tranquilizador nesas para unha posterior organización, ora no 

circunstancias.... , exilio, ora no interior. 

O mesmo día do golpe militar deteñen ó E daquela comeza a segunda parte da 

meu irmán de 22 anos ... ben, pois ... esa historia. 

mesma noite xa o asasinaron nun cuartel Si, . é outra parte. De Madrid veño á 

da policía. Nori teño noticias ata dous 

días despols, xa que puiden escapar da 

casa e refuxiarme noutro lugar ata o 24 

de setembro. 

Ese día preséntome a traballar no L_iceo. 

Rea.nudábanse · as clases que foran 

suspendidas desde o mesmo día 11. Os 

militares presentáronse ali e detivéronme 

a min e a outro profesor. No Reximento 

da cidade fun vendado e interrogado 

para ingresar no cárcere á noite. 

Hai relatos arrepiantes daqueles 

primeiros días 

Eu ~ódoche contar que ali estabamos 64 

· compañeiros nunha pequena habitación 

sen camas nin literas, durante dous 

meses, sen ningún contacto co exterior .. 

Varios . compañeiros morreron nos 

interrogatorios ós que eramos sometidos, 

pois cada día levaban a un grupo a ser 

interrogado no Reximento da cidade. 

Aínda tiven algo de sorte que tras estar 

medio ano na cadea, paso a arresto 

domiciliario por espacio de dous meses. 

Nese tempo son expulsado da 

administración pública e tamén da 

universi_dade, de maneira que se me 

impide remata-los meus estudios. 

¿Cómo consegues saír? 

Unha vez rematado o meu arresto 

domiciliario, ofréceseme por medio do 

Comité Pro-p·az (un organismo 

ecuménico que foi o xerme da posterior 

Coruña o día 11 de xuño e xunto con 

outro compañeiro chileno comezamos un 

traballo de organización e solidariedade, 

tratando de buscar contactos e poder 

traer a máis compañeiros que foron 

chegando nos meses seguintes, ata 

xuntar aquí a 22 familias, todas da parte 

de Chillán, para despois repa.rtilos por 

diversos países de Europa. Aquí non era 

un momento moi doado, pois Franco 

estaba vivo, e tiñamos que aprender a 

subsistir, por así decilo, en terra extraña. 

Tamén era aquel . un momento 

privilexiado no que a solidariedade 

militante estaba aquí a flor de pel 

Isa axudou, especialmente no ·momento 

da transición, cando xa puiden contactar 

abertamente con diferentes partidos e 

organizac1ons, poñendo a anda-lo 

Comité de Solidariedade con América 

Latina de Ga.licia. Tamén estaba todo o 

labor de manter unha rede de 

información co resto dos compañeiros de 

partido que se atopaban noutros países 

de Europa. Así ata a refundación da 

Esquerda Chilena, feíto que acontece a 

finais dos oitenta. 

Para rematar ¿que podemos dicir da 

situación creada polos últimos 

acontecementos, que fixeron 

desencadear en Chile conflictos na rúa 

como non se lembraban hai tempo? 

Se me pides unha valoración do Chile de 

Altercados en Chile:Agacha-las fe ridas non é sandalas 

hoxe en día, á. parte do xa apuntado, 

direiche que é un país construido sobre 

unha gran mentira, sobre unha 

desmemoria . O supdsto consenso 

converteuse nu nha conminación ó 

silencio, nunha indignidade. Moitos dos 

"convertidos" non foron conscientes ata 

estaren no goberno de que xa 

abandonaran a idea dunha democracia 

avanzada e xusta e camiñan cara ó 

blanqueo de Chile, á represión forzosa 

dos terribles recordos, .... Por isa que cun 

feíto coma este, todo salta polos aires e 

revélase a gran mentira da desmemoria. 

No pobo chileno hai unha reserva 

inquebrantable de dignidade que ningún 

goberno neoliberal poderá anular a base 

de renda per . cápita e enriquecemento 

privado. 

Mapa do sufrimento: 
os campos de 
concentración durante 
a dictadura 

e ········· .. ··· 
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EN CADEIRAS FOMOS IGREXA 

Amigos de lrimia: 

Escríbovas· esta carta para compartir convosco a 

miña vivencia desta última Romaxe de Cadeiras, 

en Pinol de Saber. Tardei moito en animarme a 

escribirvos, pero á fin estou a facelo con corazón 

de irmán. 

Unha memoria salvadora 

A ansia polo día da Romaxe segue a ter erÍ min 

a forza dun deses rituais sanadores cos que a 

miúdo tecemos as nasas xornadas, os nasos 

anos, as nasas vidas. Lémbrame aquelas 

inquedanzas de nena por que chegase o día da 

festa do pobo, a festa do 15 alá en Pesqueiras de 

Chantada, festa longamente agardada, e lago 

longamente tamén revivenciada cori señardade: 

a visita dos familiares e amigos, a mesa 

abastecida e saborosa con talladas e lamboadas 

que se probaban se cadra unha soa vez ó ano, 

aquel pantal~nciño, ou aqueles zapatos e 

calcetíns que quizabes se estreaban . -¡e 

acabáronse as estreas!-, aquelas festiñas da 

tarde-noite -ás 12 todos na casa-, aquel 

rebumbio de nenas e nenas, ós que nos fervía º. 
sangue e a ilusión e a ledicia por tódalas puntas· 

dos nasos rnrpos miúdos, e todo naquel 

ambiente de fe simple e posiblemente 

maltratada que mamabamos sen dúbidas nin 

receos. Asegúrovolo, para min era unha das 

causas que · termaban da miña existencia 

infantil, por outra parte se cadra dolorosa. 

Pois, .amigos de lrimia, nesta onda de memoria 

salvadora se sitúa para min cada ano a festa das 

festas, a Romaxe. 

Reconciliados coa terra 

O primeiro que lle agradezo a esta nasa festa -

este ano unha vez máis- é que nos reconcilie 

coa nasa xeografía galega, coa nasa historia 

galega, na forma de visita abrigada a lugares 

fermosos, significativos, todos eles anacos 

marabillosos que, a forza de regalo de Deus e do 

laboreo dos nasos maiores e contemporáneos, 

compoñen este inmenso e diversificado tecido 

que é Gali~ia. Sabémolo, e se non a Romaxe 

encárgase ben de nolo recordar, que as paisaxes 

nunca son neutras, nunca son só espacios 

fermosos, pero baleiros; a paisaxe sempre leva 

Unha moi boa 
acollida 

xunguida unha misteriosa e non tan misteriosa 

presencia humana que lle dá ó cha·n que 

tripamos un aquel de sacralidade fonda e 

revolucio-naria. 

Para min un dos maiores dons q.ue a Romax'e me 

ofrece cada ano é o de poder entrar en comuñón 

deste xeito coa terra, coa totalidade da terra, 

coa esencia da terra que é a xente que a vive, 

traballa e disfruta. De aí tamén que valore tanto 

o primeiro sacramento da xornada que vén 

senda ese groliño de viña acompañado de pan, 

rosca, queixo ou o qu·e sexa, ofrecido sempre 

palas mesmas mans que primeiramente o 

suaron. De aí tamén que bot.e en falta ás .veces 

-e este ano tamén, perdón se se me pasou- que 

durante a celebración non teña un lugar 

privilexiado non tanto un fermoso discurso sobre 

o que o pobo e a lgrexa debería ser ou non ser, 

senón a experiencia de vida, de traballo, de 

festa, do pobo en concreto que nos agasalla co 

seu espacio físico e espiritual. 

O gozo do reencontro 

Hai un momento das Romaxes que me enche de 

e~pecial emoción, e que este ano, unha vez máis 

puiden disfrutar abando, co engadido orgulloso 

de saber que outros moitos, miles, tamén o 

estaban disfrutando. Refírome ós repetidos 

instantes de breves saúdos ou · pequenas 

parrafadas, co ·aquel un pouco rutineiro do "que 

tal", "como vos vai", "ben, e a ti", "véxote algo 

máis gordiño", "cantó medrou a neniña", "e os da 

casa, como quedan", "ben, a ver cando nos 

vemos de novo", "ata o ano, lago", ... Resúltanme 

especialmente densos eses momentos, a pesar 

da súa apariencia de trivialidade; é coma toca-lo 

misterio de vida que somos todos_ e c_ada un de 

nós, cada un no seu recanto de Galicia, cada un 

co seu anaquiño concreto de vida, de loita, de 

esperanza, de promesa. E sabéndonos todos máis 

ou menos xuntos no empeño común, ·na causa · 

común dunha Galicia mellar, dunhas 

· comunidades cristiás tamén mellares na nasa 

Terra. 

Cada .ano, se cadra, o recordo, sempre un chisco 

caprichoso, quédase cun rostro especial, cun 

carpo especial, cun xesto especial, cun detalle 

especial, que manterá viva para sempre a 

memoria daquela Romaxe concreta. Para min 

este ano foi o carpo canso e achacoso· de Paco, 

_o cura de Aguiño, que me sorprendeu pala súa 

debilidade aceptad_a, que non o privou dunha 

longa viaxe para ser unha vez ·máis testemuña 

fiel, anque calada agora, de sañas e amenceres 

novas, por · moito que os anos medren e a 

enfermidade chante nel a súa . tenda. Non fun 

quen de lle dirixi-la palabra; vino sentado 

primeiro, seguindo atentamente a celebración, e 

pasando despo~s. tirando do carpo para adi-ante, 

el que, ó que eu sei, nunca puido compartir 

tenda cos quedos e pousóns. Tiven ganas de lle 

dicir alg_o, pero non fun quen de o facer; 

privoumo un non sei que de respecto fondo, que 

agora, ó lonxe, se ceiba de min máis 

doadamente. ¡Ultreia por Paco de Aguiño! 

A feira da ·vida 

Cada quen vai á Romaxe levando algo do. mellar · 
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que ten, querendo compartir cos demais aquel 

anaco de vida que bule e rebule nas propias 

mans, ou nas mans doutros cos que un se 

identifica. Así sempre chaman a atención os 

distintos tenderetes de venda, detrás dos que 

sempre está ausente o interese peseteiro, e moi 

presente, pala contra, o afán de compartir cos 

demais causas,_ libros, folletos, músicas que para

un foron significativos, e que un pensa que 

tamén o poden ser para os que naque! día se 

xuntan en Romaxe. Nunca nada adormecente, 

sempre algo vivo e creativo, que permite ollar 

para adiante -cando o tes nas mans e lago o 

metes no corazón e na vida-, cunha miguiña 

máis de forza de ámor e de esperanza. 

Tamén.aquí sempre hai algo que che chama máis 

a atención, e foinu para min en Pino! o pequeno 

e escollido escaparate de literatura feminista, 

que nos advertía da presencia organizada en 

Galicia dun movemento eclesial feminino, o que . 

cadra, para moitos conseguiuno. Eu, se vos digo . no. que o moveme'nto escénico teña moito máis 

a verdade, sentinme incómodo, custoume moito carpo e envolva máis á xente, sen que para isa 

entrar na celebración, e podo dicir que non dei haxa que empregar demasiadas palabras nin 

entrado, que me cansei, que optei por renunciar 

ó intento, e que me limitei a aproveitarme 

illadamente dalgúns anaquiños que me caían 

ben, que me caían mellar, que m.e sentaban no 

carpo e na alma. Como cando era nena ou mozo, 

e me despistaba na oración monacal, pido 

perdón a quen mo queira dar benevolamente. 

A Eucaristía das Romaxes estame parecendo 

excesiva_mente longa, a deste ano tamén. E, 

quizabes máis ca longa, estame parecendo moi 

repetitiva, seguindo un esquema formal que, con 

algunha excepción, ·se vén repetindo ano tras 

ano: un diálogo entre o gu iei ro ou o crego e o 

pobo, diálogo no que se responde ás veces coa 

música · xa algo abusadora do "uuuaaa, 

lalaralalala", e que se entrecorta noutras 

ocasións con cancións de "A Quenlla" ou de 

vale tanto coma dicir que nos advertía da . "Saraibas", cancións preciosas, ·pero que xa 

presencia dunha boa chea de mulleres galegas parecen ter sempre praza fixa na celebración, 

que, desde unha conciencia recuperada de · sexa cal sexa 0 contido da mesma. Este esquema 

mulleres, de galegas e de cristiás, tentan crear é un esquema non só pero fundamentalmente 

un espacio novo, unha voz nova, unha presenCia verbal, literal, baseado nas ideas escritas, para 
nova, a súa, ó servicio do Evanxeo e de Galicia. 

Somos lgrexa 

Así de curto. era o lema co que este ano nos 

xuntamos en Cadeiras, Pinol de Saber. Per_o todos 

irnos descubrindo pouco a pouco a fondura que 

se agacha debaixo destas dúas palabras tan 

simples, que aparentemente non nos din nada 

novo. A celebración da Eucaristía pretendeu 

introducirnos na fondura destas palabras. E, se 

lectores hábiles, moi estática, ~ en conxunto 

pouco . accesible a moita xente, que se· 

contentará coque dá de ~¡ o oído e a vista. 

Sei por experi encia que non é doado acertar coa 

forma da celebración: Se se me pidise opinión, 

diría que a celebración das Romaxes debería ter 

moita máis visual ización, moita menos palabra 

dita ou escrita, moito máis movemento, unha 

especie de auto . sacramental do Renacemento, 

Hai quen dí' que 
irnos de cu con isto 
de "SOMOS 
IGREXA". ¿E non 
será que están 
quedando atrás? 

demasiados conceptos. Dúas horas pódense 

facer pesadas intentando seguí-las 32 páxinas 

dun folleto, p~ro pódense facer moi liviás se se 

acerta a nos introducir nunha especie de carpo 

teatral con poucos conceptos, con conceptos 

simples, deixando de lado o afán por querer 

abranguelo todo, dicilo todo, e multiplicando o 

esforzo por face-las causas con arde e 

simplicidade popular, de maneira que ninguén se 

sinta indirectamente exc luido, e se vaia gañando ' 

para a celebración a porcentaxe elevada de 

xente -a min pa réceme que da máis popular

que emprega o tempo da celebración para 

pasea-los arredores (e é moi libre de o facer, se 

así o prefire). 

Repito que sei por experiencia que non é doado 

montar unha boa ce lebración da Romaxe. 

Pódome imaxinar a moita tarefa que puido 

significar face- lo que se fixo. E séntinme tamén 

agradecido por isa. Se digo o que digo, non é por 

desmerecer a ninguén, senón por comentar algo 

que me viña dando voltas no ánimo desde hai 

tempo e que este ano se me 

fixo, se cadra, máis evidente. 

De pan a pan 

Do pan da Eucaristía pasamos ó pan das outras 

mesas tamén xenerosamente compartidas en 

materia e en espirito. Está ciar? que somos un 

pobo de mesa, de boa r:nesa, de mesa abundante, 

de mesa aberta. Disfrutei moito na hora da 

comida, e tamén na sobremesa ambulante, na 

que puiden disfrutar do viña enxebre dos 

Peleteiro e da palabra quente de moitos amigos 

cos que debullabamos anacos do pasado, do 

presente e do futuro. 

Así, pouco a pouco, foise a~hegando a hora da 

partida. A festa quedaba andando. E despois da 

festa a oración da tardiña, na que non puidemos 

participar. Todo soÜbo a causa boa, o carpo e a 

alma partían agradecidas, e un saía de Cadeiras 

farto de Espirito, para seguir vivindo, para seguir 

amando, para seguir loitando. ¡Gracias, Romaxe 

de Cadeiras! ¡Gracias a todos cantos a prepararon 

e a todos cantos a fixemos viva e real! _, ........... .. 
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POI AS NOSAS ROMAXES 
MEDIEVAIS (XII) Clodio González Pérez 

, , 
SANTA MARIA DE XIAN 
No concello lugués de Taboada existe unha parroquia así denominada, que 

na ldade Media puido ser Xullán, ou algo semellante. A ela quizais se refira 

o xograr Pero de Veer ou Ver, que tería nado na freguesía de San Vicenzo 

de Ver, no tamén concello lugués· de ·Bóveda. Manuel Amor Meilán 

defendeu esta hipótese,-que tamén facemos nosa-, fronte a opiñión do 

luso Teófilo Braga que lle procurou por patria nada menos que a rexión 

vasco-francesa de Béarn. Aínda que, como sucede cos máis dos nosos 

xograres, trobadores e segreis, tampouco se pode negar que nacese alén do 

Miño, pois o investigador Antonio Resende de Oliveira descubriu un tal Pero 

Perez de Ver, que en 1236 fixo unha doazón á sé do Porto, que puidera ter 

algún vencello con este poeta 1
• 

Nada se sabe de certo da vida deste xograr. Os únicos datos que se posúen 

non son máis que dous topónimos: Veer ou Ver, que cadra coa devandita 

parroquia luguesa, e sería onde nacese o residise, e o de Ju/han que consta 

en dúas cantigas, que quizais sexa a actual freguesía de Xián. 

A OBRA DE PERO DE VER 

Nos dous apógrafos italianos de comezos do século XVI hai o_ito 

composicións a nome deste autor, das que seis son de "amigo" e dúas de 

"amor". Nas primeiras, como acontece sempre, a protagonista é unha moza 

que se laia neste caso de que seu amigo se fose de Xullán, deixándoa soa: 

Ai Deus, que doo que eu de mi ei, 

por que se foi meu amigu' e fiquei 

pequena e d' el namorada. 

Quando s'el ouve de Julhan a ir, 

fiquei, fremosa, por vos non mentir, 

pequena e d' el namorada. 

Ali ouv' eu de mia marte pavor 

u eu fiquei mui coitada pastor, 

pequena e d' el namorada2
• 

O QUINCE DE AGOSTO 

En moitas partes o "quince" do ano por antonomasia é o de agosto. E non 

pode ser menos se partimos da base de que hai 819 freguesías galegas 

baixo a advocación de Santa María ou da Asunción_ da Virxe, e. poucas son 

as que non celebran tal data, e máis cadrando no medio do mes das 

vacacións. Este día hai festa por todas partes, dende a máis humilde 

parroquia, ata grandes cidades, como a de Vigo. 

A nasa namorada tamén se refire á festa de Santa María, que debía se-la 

patronal, o mesmo que a inda agora, a que congregaba máis veciños exente 

dos arredores. Pero esa vez non poido ir, aínda que xa tiña a cita co mozo, 

feito do que se doe amargamente, por medo a perde-lo seu amor sempre: 

A Santa Mar.ía fiz ir meu amigo 

e non lh' atendi o que pos comigo: 

con el me perdí, 

por que lhi mentí. 

Fiz ir meu amigo a Santa Maria 

e non foi eu i con el aquel dia: 

con el me perdí, 

por que /hi ment?. 

Pero entre as cantigas de Pero de Ver hai dúas de "amor", nas que, pala 

contra das "de amigo", o namorado é un mozo, case nunca correspondido, 

que lle prega á amada (a súa senhor) que se compadeza del (que ajades doo 

de min), e que acceda as súas súplicas de amor: 

Mha senhor fremosa por Deus 

e por amor que vos eu ey 

oy[de m'] un pouqu'e direy 

· o por que eu ante vós vin: 

que ajades doo de min, 

mha senhor fremosa, por Deus ... 4• 

Tal vez ese mozo namorado fose o mesmo que estivo un día agardando na 

festa de Santa María, o quince de agosto, a que chegase a doncela, pero 

esta non foi porque non a deixaron, segundo ela mesma confesa: 

Des que o vi en Julhan un diá, 

já me non leixan, como soia, 

a Santa Maria ir, 

país (mi non leixan irl5. 

As cantigas de Pero de Ver son pequenas historias de amores imposibles ou 

non correspondidos, como as máis das que nos legou a nosa lírica medieval. 

Cancioneiro da 
Biblioteca do 
Vaticano: 
comenzo da 
cantiga 650 da 
autoría de Pero 
de Veer 

1 AMOR MEILÁN: "El trovado_r Pedro de Ver no fue bearnés sino lucense", Boletín de la Real 2 Cancioneiro da Vaticana, 270; Cancioneiro da "Biblioteca Nacional de Lisboa, 1.118. 

Academia Gallega, XV, 1926, pp. 46 ss.; e RESENDE DE OLIVIERA: Oepois do espectáculo Segundo a edición do equipo de investigación do "Centro de investigación lingüísticas e 

trovadoresco. A estrutura dos cancioneiros peninsulares e as recolhas dos séculas XIII e XIV. 

Lisboa, 1994, p. 413. 

literarias Ramón Piñeiro": Lírica profana Galega-Portuguesa, Compostela, 1996, pp. 805 ss. 

3 C.V. 722; C.B. 1.130. 

4 c.v. 650; C.B. 1060 . 

5 C.V. 723; C.B. 1.131. 
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UN ADEUS O.DEMO 
Benquerido irmán Bieto Álvarez. Pídesme que trate de novo o tema do 

demo -tamén do mal-,· completando o que digo no número 537 da 

revista. Remítote a un artigo de meu en Encrucillada nonº 69 (1990). 

Se alguén quixer, volveremos sobre o demo en Galicia, na nasa cultura . 

. Non esq.úecemos a Álicia, quen, no nº538 solicitaba escritos sobre a 

virxindade de María e sobre a tradición católica. Habemos volver. 

Diciamos no Faladoiro do nº437 que o xudaísmo tivo que ·inventa-lo 

demo porque resultaba c_ontradictorio apoñerlle a Deus tódalas 

falcatruadas. Pero o demo maior medrou demasiado na lgrexa, sen 

fundamentación evanxélica suficiente. En efecto, nos evanxeos, máis 

· ca Satán -que tamén-, aparecen os espíritos malignos, causantes das 

doenzas e desatinos. Pero non é Satán. 

Co pesimismo · eclesiástico -que xa principiou antes de santo 

Agostiño, pero acentuouse con el-, e, sobre todo, coa satanización do 

sexo, o demo fixo carreira ata o punto que chegou a dominar esa 

past~ral do medo que reflicte nestes dous_ asombrosos feitos: a) 

certos Padres da lgrexa din que a encarnación e redención, e a marte 

do Filio de Deus, constitúe un alto prezo que Deus lle tivo que pagar ... 

¡ó demo! para rescatarnos do seu· dominio; b) como o cristianismo 

esquece a acción na sociedade, porque convidan a fuxir do mundo, a 

sorte do cristián adíase ata a derradeira hora. Pero nese momento de 

agonía -en grego, loita-, establécese unha batalla entre o anxo da 

garda e o-demo, exactamente ó pe da cabeceira do mori~undo. 

Engadamos a isto o feito de que os anacoretas, que se retiran ó 

deserto por lle fuxiren á carne, son tentados polo demo, que se lles 

presenta en forma de mull_er, _sen que eles agradezan ese programa 

erótico. E sucede porque, como di Freud, o que se reprime non se 

suprime, senón .que sae á tona dende o ·fondo do inconsciente. 

MORREU O DEMO ... 

... acabouse a-peseta, dicía polos anos 40 o espectáculo popular de 

Barri·ga Verde, que finaba vence11do ó inimigo. No ano 1968 o biblista . 

alemán católico Herbert Haag despediuse do demo cun libriño 

tra.ducido ó españo l co título "El diablo, un fantasma". Posteriormente 

(1974). este autor escribiu 'll diablo. Su existencia como problema". 

Xa o vello e moderado teólogo biblista católico alemán, Rudolf 

Schnackenburg escribía en 1952: "Volveu a cobrar nova actualidade 

a pregunta de se (prescindindo das concepcións mitolóxicas e 

'humanizadas'), é preciso entender a Satán coma un poder espiritua·1 

persoal ou só coma encarnación do mal, tal como se fai presente e 

domina a historia a través da actuación dos humanos. Hoxe eu non 

defendería a primeira opinión con tanta seguranza coma no pasado. 

O debate sobre a desmitificación convida a sermos prudentes''. 

O demo ten moitas caras e non moi feministas 

A CUESTIÓN DO MAL 

Se lla atribuímos ó demo, todo se amaña ben: el é o te_ntador, el 

resulta culpable. Pero, dende Freud, xa non se necesita tentador 

externo: abonda coa nasa precariedade e co noso inconsciente 

cargadiño de pesadelos e de represións; un psiquismo condicionado 

que fai a liberdade moito máis difícil do que se cría. 

Eu, irmán Bieito, non che sabería dicir moito máis. Paréceme que a 

explicación do mal resulta irresoluble de xeito satisfactorio. Certo que 

hai que apelará fráx[I condición de criaturas -a creaturalidade, véñoa 

chamando-, pero isto non soluciona moito. Para min, o que a Biblia 

denomina o "misterium iniquitatis" (a misteriosa iniquidade da .que 

fala a carta 11 ós Tesalonicenses) éche un · enigma máis do que un 

misterio. 

Existe o mal moral, provocado polos abusos e as desigualdades 

humanas, que hai que combater a.ta a marte dun dos dous: do mal ou 

de nosoutros. Eri canto ó mal físico, moitas veces pode evitarse, por 

exemplo a prevención de catástrofes que provoca a rebelde Natureza. 

que case sempre casstiga ~s pobres. Pero ese mal fondo que non 

depende da nasa vontade, eu reenviaríaa ó código xenético, pero 

paréceme un cinismo de categoría. Por iso, calo. O silencio é a miña 

resposta, e corresponde ó que os ousados denominan o Silencio de 

Deus. Por suposto que me parece blasfemo inculpar ó pecado orixinal, 

do que hei falar na Biblia Popular Galega do próximo número. 

O que nunca eu faría é darlle marte ó demo. Penso que non existe 

coma pérsoa; considéroo indispensable coma símbolo. Aí queda iso, 

por se a alguén se lle abre o apetito. 

e··········· 



··············e 

CARI~ 

A COMIDA 
Falamos da comida como algo necesario. Claro que o é pero é 

necesaria para todos nós, non só para uns poucos. Case todos 

podemos facer tódolos días tres ou quizais catro· comidas, non 

dubidamos en tirar carros de comida ou deixar de comer 

simplemente por ver unha imaxe da realidade, do terceiro 

mundo, dun pobre vagabundo que esta na nasa cidade ou vila. 

Pero por que non intentamos levar toda esa comida a un 

albergue para que moitas persoas poidan comer, tódolos días 

coma nós. 

Tamén deberíamos fixar os nasos ollas nas escalas de hostelería 

nas que se fan deliciosos pratos e que logo a maioría terminan 

no lixo, por que pS nasas escalas non falan coa consellería 

correspondente ou mellar por que a· ·consellería . non toma a 

iniciativa neste tipo de temas e así empezan a educar ós futuros 

hosteleiros. 

Dende lago o noso goberno e bastante pobre a nivel 

Autonómico e por isa a conselleríá non toca estes temas. Chega 

con ir unha mañá a calquera organismo oficial e ver ós 

funcionarios buscando a forma de non facer nada. Non é de 

estrañar que así non se lles poidan ·ocurrir xeitos de soluciona

lo problema e se gasten os cartas dúas veces: primeiro 

subvencionando as escalas de hostelería e lago concedendo 

axudas a albergues e centros de acollida a mendigos e 

Un dos hoteis máis luxosos de toda Galicia o "Hostal dos Reís 

Católicos" chegou a un acordo coa Cociña Económica de 

Santiago e seguro que non lle importaría entrar nun convenio 

dese tipo a ningunha ONG.Deberiamos felicitará directiva deste 

hotel polo seu labor solidario e invitar a moitos hoteis de toda 

galicia a que proben este sistema. tra nseu ntes. 
Anónimo 
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O NOSOTABOLEIRO 

XIII FORO ENCRUCILLADA EN GALICIA 

Enerueillada 
Auditorio da Universidade 
Santiago de Compostela 
7 de novembro de 1998 

PR-OGRAMA 

09,30 h.: Acollida 

10,00 h.: Presentación: 

M. Pilar Wirtz Molezún 

10,30 h.: Relatorio i Pensamento único e réximes globalitarios 

Ignacio Ramonet 

Coloquio 

12,00 h.: Descanso . 

12,30 h.: Mesa redonda: 

Ignacio Ramonet dialoga sobre a situación mundial con 

E/vira Santos Peña 

Francisco Sineiro 

Marina Val Dávila 

Ramón Vi/lares Paz 

Modera: Bernardo García Cendán · 

13,30 h.: Breve celebración solidaria 

14,00 h.: Xantar e descanso 

16,30 h.: Relatorio 

Por unha cultura da solidariedade en tempos de 

globalización 

Joaquín García Roca 

Coloquio 

18,00 h.: Mesa redonda 

Joaquín García Roca dialoga sobre a situación en España 

e Galicia con 

Nazaré Guerreiro 

Ramón Gómez Crespo 

Moises Lozano Paz 

Saladina Villarabid Diéguez 

Modera: Carmen So/loso Blanco 

O 19,30 h.: Clausura 

Para o xantar haberá un menú económico (carta dendeO 500 
pta.) no comedor universitario do Monte da Condesa. 
Seguindo a tradición dos FOROS, e para practica-la 
solidariedade, non se cobrará matrícula. 
Haberá uriha caixa para recolle-la axuda de todos e tódalas 
que poidan colaborar ós gastos. 

M. Pilar Wirtz Molezún: Da Mesa de redacción de 

ENCRUCILLADA e do Voluntariado ROGAS de Santiago. 

Ignacio Ramonet: Director de "Le Monde diplomatique". 

Galega de orixe, vive en París. 

Elvira Santos Pena: Da delegación de MANS UNIDAS de 

Pontevedra. 

Francisco Sineiro: Profesor de Economía da Universidade de 

Santiago. 

Marina Val Dávila.: Misioneira no Zaire. 

Ramón Villares Paz: Catedrático de Historia da Universidade 

de Santiago. 

Bernardo García Cendán: Sociólogo. Do Consello de 

ENCRUCI LLADA. 

Joaquín García Roca: Profesor de Cooperación internacional e 

Movementos sociais de Valencia. Experto en Movementos 

solidarios. 

Nazaré Guerreiro: De Mulleres Cristiáns Galegas. 

Ramón Gómez Crespo: Presidente do Proxecto Home Galicia. 

Moisés Lozano Paz: Do Seminario Galega de Educación para a 

paz. 

Saladina Villarabid Diéguez: Da Fundación O Naso Lar (Sarria) 

Carmen. Sol loso Blanco: Médica. Do Consello de 

ENCRUCILLADA. 

e ··········· .. 
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Tintxu 

SALTO A·DIANTE 
A nova xuntanza dos grupos nacionalistas, nesta ocasión en Santiago de 

Compostela, supón un auténtico salto adiante en si mesma e, particularmente, 
para o nacionalismo galega. A reiteración das reunións xa resulta un signo de 
continuidade e aproximación entre as distintas correntes ne/as implicada,s e os 

documentos ne/as e/aboradós son unha aportación xa de certo relevo. 

Por isa cóm.pre que nos felicitemos como galegas por esta realidáde. Desde lago, a 

reiterada imaxe das xuntanzas dos dirixentes do partidos nacionalistas que gobernan 

en. Catalunya e Eusk_adi co grupo galega con presencia significativa na vida política do 

país, dálle a este unha ·relevancia externa da que carecía ata agora. Agora as primeiras 

Bei ras na última asamblea do BNG 

páxinas do xornais (tamén dos madrileños) 

acollen a presencia desta xente e os 

ministr~s teñen que pronuncia~se a miúdo 

sobre o que nestas xuntanzas se trata ou 

acorda. Cu-riosamente é. ·Mariano Rajoy, o 

vicepresiMnte político en exercio, a·índa 

que sen título, quen ten que dá-la cara . 

nestes casos. · 

Esta nova xuntanza producíase lago das 

eleccións en Euskadi. Por isa o PNV acudía a 

ela sen necesidades de electoralismo 

inmediato, ou sexa, con máis posibilidades . 

de falar en serio. Os cambios do clima 

político lago da tregua e a recomposición 

do mapa electoral en Euskadi aportan 

matices significativos á xuntanza. 

En realidade, aqemais do asunto da imaxe ó 

que xa ·alu.dimos noutras ocasións.~ os 

· documentos que van saíndo destas reunións serven para poner ó día a cu~stión~

. nacionalista dentro do ámbito estatal e europeo. Semella que os grupos nacionalistas 
. . 

implicados fan un esforzo por deixar de lado .cuestións nas q.ue poden ter. intereses 

contrapostos e bu.sean os puntos de coincidencia para reforma-la realidade política 

espa·ñola e europea. · 

Por isa un dos asuntos preferentes ven senda a perspectiva europea, A realidade 

política das tres nacionalidades e mailo· respectiva· peso dos grupos nacionalistas son 

moi diversos como para permitir unha can~idatura común ás e'leccl6ns europeas. Pero 

o compromiso europeo do mes de xuño é un horizonte que axu.dá' a matizar cuestións 

pendentes e a buscar nese ámbi~o o xeito de superar algúns conflictos abertos cos , 
sucesivos goberno.s de Madrid. · 

Por todo isa cabería sinalar que os tres grupos nacionalistas teñen unha boa ocasión 

de progresar e de feíto camiñan xa cara unha alianza poselectoral en E'uropa. Nas 

próximas semanas e meses esta perspectiva vai seguir operando na dinamica do BNG, 

na que será decisiva tamén á hora de buscar un candidato a eurodeputado. 

1. Un carpinteiro, Geppeto, 

fedellando no seu rocho 

un boceto de madeira 

argallou: un tal Pinocho. 

2. Era Pinocho un boneco 

que se sentía feliz; 

só' tiña un gran problema: 

que lle medraba o nariz. 

3. Tal e·xceso sucedía 

non de xeito ventureiro: 

o seu fociño medraba 

cando era mentireiro. 

4. Hai un xeneral chileno 

narigudo, abofé; 

enganou a Chile enteiro; 

don Augusto Pinochet. 

5. Cando o presidente Allende · 

nel seguía confiando, 

este mi.litar da napia 

xa o estaba traizoado. 

6. No ano Setenta e Tres 

deu un golpe militar 

contra Salvador Allende 

e o seu goberno exemplar. 

7. Matou canto puido e quixo 

e tódolos crimes seus 

este católico falso 

fíxoos no nome de Deus. 

8. Po is .había que !impar, 

chimpando xente ó abismo, 

o país chileno contra 

a peste do comunismo. 

9. Cando o Papa foi a Chile 

o grandísimo cabrón 

sacrílego recibiu 

das súas mans a comuñón. 

10. E agora, en Inglaterra; 

.o dictador é apresado 

e a noticia recibiuse 

polos máis, con moito agrado . . 

11. A Democracia Cristía 

daquela co vello Frei, 

contra o golpe militar 

foi débil, segundo eu sei. 

12. E agora Eduardo Freí, 

o seu filio, ergue a testa 

e P.or medo ós militares 

desta captura protesta. 
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