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EDl.TORIAL ¿E QUE PASARÍA 
SE NON GAÑASEN? Levamos case 
todo o ano a voltas co caso vasco e semella que 
non pasa un día sen se engedellar máis o 
asunto. Desgraciadamente parece ser un tema 
castigado a non se poder tratar con certo tino, 
e as continuas declaracións de moitos políticos 
buscan máis a propaganda que a razón. Serven 
máis ó espectáculo vasco que ó caso vasco. 
Non se · entenden doutra maneira as 
manifestacións de José Mª Aznar, nas que 
afirmaba que ninguén podería rebasa-lo pacto 
constitucional, expoñendo que a integridade 
española era inquebrantable, xa que as forzas 
constitucionais gañarán democraticamente ós 
nacionalistas. 
Pero ... ¿e se non gañan? .. ¿E por canto hai que 
gañar? ¿E cando é o momento de ver quen 
gaña a qu n? 
P rqu a cu stión é ¿Que pasaría se a pesar de 
estar n amparadas e alourn.iñadas polo 99% dos 
xorna1s t 1 visións, as forzas constitucionais 
p rd n a rnaiox parte do pobo vasco opta por 
un , múi distinto? ¿Quedaría .excluída a a súa 

p i' n? 
adra n todo t tr m ndo lío de palabras, 

cm cj 'n e tados d opinión inducidos, 
sta e a confundi-lo debate, e o que 

v rdadeiramente hai que tratar é o do límite da 
no a democracia. Se cadra a democracia ten 
cancela e valados, e os seus custodios están 
empeñados en conseguir que sexa algo distinto 
á elemental capacidade dun ..pobo para 
expresar cómo quere gobernarse. 
Todos falan do compromiso de construír unha 
Europa dos pobos. Esta debería construírse· de 
tal xeito que o mellar de cada un puidese 
xermolar con certas garantías·, con liberdade e 

· sen desconfianza. .Algo máis e· distinto ca 
cultivar un recuncho .folclórico onde afina-las 
gaita e sacarlle brillo á pluma. 
Na porta do 2000 hai que preguntarse en 
erio e con tódalas consecuencias cómo 

con truír unha Europa na que se vexan 
identificada , cómodas e fraternalmente 
unida , tódalas nacionalidades históricas. É 
ue tión d diálogo, de temperanza, de 

r p cto recípro o e de non caer no mesmo 
rr qu fix da hi toria de Europa un 

d 1 r o pro o de gu rra fratricidas: o erro 
impoñ r pala forza, aínda que se chame 

m n titucional. 
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Daniel López Muñoz 

O TRASNO. FIRME O ADEMÁN Non daba a 
españolidade cañí superado a depresión milenaria, esa 
recordada no recente 98, centenario da perda dos retallos 
imperiais. E no inmorrente conquistador que todo caballero 
españól disque leva no fondo da súa entraña histórica, latexaba 
unha nostalxia ·que non vence mn un Euro ·a tope, nin qn 

Hai algúns que non se deixan· salvar nin. por Galindo. 

crecemento de moito bigote. E nisto que velaí, chega no seu 
auxilio, firme o ademán, ¡tataratará!, o eterno Gal.indo, alivio de 
saudades imperiais, aguillón de felóns s~paratistas, e declarou, e 
declarouse. 
E mírándolle os olios ós policías Bayo e Dorado, heroes caídos 
en desgracia, expulsados- ¡así lle paga o Estado ós seus 
mártires!- da Benemérita por uns rou~os de nada por aquí e 
por írselle-la man unha miguiña na sala de torturas por alá, 
causa máis natural. E mirando tamén ó xuíz, e ·mirando ó 
tendido, e mirando á mesnúsima Historia, sen palpexo, a cinco 
séculas de imperio -algo decrépitos-, declarou: Con seis coma 
vós, míñas xoias, conquistaba eu América do Sur para la España de 
las Autonomías, ¡guapos!, ¡toreros!,¡que coño!, se sienten todos en la 
sala! 
¡Ai ]alindo!, "no te rajes", digna facha aldraxada e ofendida, 
boca chea de Dios , honor e xuramento, benemérito peito 
condecorado polo · felipismo. A túa patria en perigo e, ¡madía 
leva! ¿quen se non ti para salvala? E, ali estaban os teus 
gladiadores, electrodo en man. E a patria túa quedou ben 
defendida, e sobre todo ben definida na súa indignidade, 
retratada como tantas outras veces. ·Como a patria francesa na 
Alxeria de De Gaulle, ou a portuguesa coa PIDE salaz~rista, ou 
en Israel, Chile, Turquía ..... Unha perfecta dignidade patria de 
calabozo, secuestro, e a eses deixaimos a mín que lles dou medicina 
da boa. 
Cada un ten a patria que se merece, mi General. Cada un vive 
na patria que é capaz de imaxinar. Tamén hai patrias pequenas, 
resistentes ós lavados históricos, empeñadas simplemente en 
sobrevivir en paz.Vostede escolleu. E salvou a súa patria ben 
salvada. Dios y el honor por <liante. ¡Recoiro! Debe de ser 
tremendo asumir sobre os ombros semellante responsabilidade . 



Xabier Blanco 
A CLAVE ¿Bautizar ou non bautizar? 

BOANCJ\IA 
Manuel Pérez Blanco 

O ECO 
· Cando facemos algo, construímolo dende a nasa personalidade 

máis profunda; por isa podemos dicir que as causas levan o "selo", 

a "marca" do seu autor. As obras son coma os fil los, levan dentro 

de si parte dos pais e por isa se lles asemellan. 

O universo é obra do grande Pai Deus e leva tamén os seus 

"xermes": grandioso, magnífico, intelixente, ordenado, belo, bo, 

dinámico, recreado, ~ivo; en progresiva construcción e 

perfección ... Nel pódese ve- lo selo divino constantemente activo: 

o Espirito, que dende o primeiro momento do existir material (Xen 

1, 2) ordena e lle da vida á materia inerte, fai brota-las flores na 

primavera, estif!Jula o ben nas .conciencias, crea o amor nos 

namorados, fortalece a debilidade humana, é luz de verdade, de 

xustiza ... 

As flores deixan brotar e mostran o selo divino na súa beleza, o 

mar e a noite na súa inmensidade, os paxaros na súa ledicia 

primaveral, as gacelas na tenrura con que lamben as crías ... 

Moisés e os antigos profetas foron instrumento e portavoces d~ 

seu poder liberador, esperanzador e ilusionante. 

Xesús de Nazaret, "selado" no río Xordán polo Espirito deixouse 

"arrastrar" por El, e traduciuno nunha vida plena de verdade, de 

bondade e de salvación~ Sto. Agostiño, San Francisco de Asís, San 

Xoán da Cruz ... , Monseñor Romero, a nai Tereixa de Calcuta ... , 

moitos loitadiores polos ·dereitos humanos ... deixaron aflora-lo 

Espirito a través das súas persoas enriquecendo os seus seres e 

dos que os trataban. · 

Toda a realidade tanto a humana coma o resto da materia, está 

impregnada no fondo. do seu ser e existir polo Espirito Divino. 

Espirito desexoso de abrollar e manifestarse en plenitude. 

A lámpada deixa que a enerxía eléctrica se converta en luz. 

¿Deixarei eu que a miña . vida traduza a gracia en obras, ou 

seguirei cerrandolle o paso ó Espirito? 

O Bautismo no Xordán é un dos feitos mellar testemuñados na vida de Xesús. Sen dúbida, Xesús quixo solidarizarse co movemento 

de conversión suscitado no pobo por Xoán Bautista. 

fal episodio. foi posteriormente reelaborado polos evanxelistas, que converten o acontecemento nunha presentación teolóxica de 

Xesús: os ceas, pechados durante longo tempo, volven abrirse. O Espirito de lave~ intervén de novo na historia. Escóitase de novo 

·a palabra de Deus. O Filio benquerido está xa no medio da Humanidade. Chega a tan soñada e agardada salvación. 

Máis tarde, os cristiáns conservarán esta práctica bautismal para significa-la súa adhesión ó evanxeo, a súa apertura ó Espirito de 

Xesús e a súa entrada na Comunidade. 

O Bautismo era, daquela, a culminación de todo un proceso, e así se pode entende-lo mesmo bautismo de Xesús: un buscador que, 

camiñando, vai áclarando a súa propia identidade. 
/ 

Interrogantes e dúbidas nada desprezables para os nasos bautismos de hoxe en día ... _ .......... . 
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A PENEIRA 

ÓS MUSULMÁNS non lles afecta e novo milenio pois comezan o 1378 

da idade de Mahoma, presentes nas nasas vilas están neste intre a celebr_a-lo 

Ramadán. Xa en Francia supoñen a segunda relixión, con máis de 4 mi·llóns de 

practicantes, moitos deles inmigrarites. Os novas tempos urxen a unha maior liberdade 

relixiosa e á consagración da igualdade ·de dereitos entre os cidadáns islámicos, un 

paso moi feble que se está a dar hai case 500 anos nestoutra· rexión do mundo. Na 

foto un palestino fai o seu rezo preto de Belén, que nestes días está de festa. 

OANO DE 
CASTELAO vai se-lo eixo de 

moitas actividades de todo tipo no naso 

país cando se cumpren os 50 anos da 

súa marte no Sanatorio do Centro 

Galega de Bos Aires, o 7 de xaneiro. Hai 

unha cidade r:ioi ligada ávida deste 

político e creador, Pontevedra, que xa 

está a traballar na súa honra, pero é a 

súa vila natal, Rianxo, a que vai celebrar 

un congreso do 25 ó 29. Tamén neste 

día o Centro Dramático Galega estreará 

"Os vellos non deben de namorarse". Na 

foto o seu autor preparando as caretas 

para a súa primeira representación, 

ademais da publicación da obra 

completa, exposicións da súa arte e 

actos en todo o país ... 

BU DI.STAS, HJNDÚS, e outras etnias non se enteran dos fastos do 

2000; os seus calendarios e historia sinalan outros acontecementos como os 1.000 

anos dos templos de Khajuraho, construidos pala dinastía Chandela na India. En 

Australia o 2000 vai ligado á celebración das Olimpiadas de Sidney dende o 15 de 

setembro e os Xogos Paraolímpicos dende o 18 de outubro, todo anunciadQ ós catro 

ventas co concerto de Michael Jackson, "Concerto entre dous milenios", o primeiro de 

ano. Aínda que a gran. teima dos habitantes do Pacífico é a conservación da natureza 

coa creación dun movemento verde a nivel mundial. 

UNHA MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES 
vaise botarse a andar neste novo ano. E fainos lembrar aquela outra do 95, de 

mulleres contra a pobreza. As metas son moitas: a igualdade, a soli.dariedade entre 

mulleres e a loita contra os malos tratos. Na ilustración, a portada dunha "Guía 

contra os malos tratos da muller". Vén de saír á rúa, como unha información moi 

completa da Xunta e abrangue tódolos xeitos de violencia, os pasos para denuncialos 

e os remedios, entre eles os teléfonos das casas de acollida. Esta información pode 

solicitarse nos servicios da Xunta . 



Escollemos este PORTAL para 

lembra-los 500 anos da fundación da 

cidade de Río de Xaneiro. Foí en xaneiro 

do 1500 cando os portugueses chegaron 

á bahía de Guanabara, e pensando que 

estaban na desembocadura dun río 

bautizárona con este nome. Son a·s 

favelas de Río que medran á sombra dos 

rañaceos mergulladas na miseria e na 

fame. É unha das cidades máis poboadas 

da terra: máis de 14 millóns de 

cidadáns. O exceso de poboación en 

moitas rexións do plan.eta vai se-lo 

problema. 

Alfonso Blanco Torrado 

ESTE CALENDARIO do 999 móstramos como os que viviron e 

sufriron o primeiro milenio marcaban o tempo polos labores do agro: febreiro e 

marzo nas viñas; xuño, xullo e agosto: as colleitas; outubro: as sementeiras; e Nada!: 

as matanzas. 

O PRIMEIRO . 
CENTENARIO DE 
BUÑUEL, o 22 de febreiro, 

agasálla.nos co estreo da película do 

tamén aragonés Carlos Saura: "Tres 

luces. Buñuel-Dalí-Lorca". Exili'ado en 

México, foi un dos grandes directores de 

cine. Dentro do surrealismo fondeou nas 

inquedanzas desta persoa de entre dous 

milenios e na súa proxección cara a fóra 

a través dos conflictos e labirintos 

sociais. Entre os moitos actos ó seu 

redor sinalámo-la a exposición: "O olio 

das liberdades". 

Comezamos o ano con MÚSICA DE BACH no 250 cabodano da súa 

marte en Alemaña, en concreto co seu "Oratorio de Nada!". Esta vidreira transmítenos 

as cores e os sons do que foi coñecido como "O xoglar de Deus" ou "O quinto 

evanxelista", nunha das súas igrexas nas que interpretou tantos anos a súa música, a 

que nos dá o sosego para axudarnos a supera-lo efecto 2000, máis froito da foliada 

dos vendedores ca realidade, pois para moitos o novo ano é só un ensaio do que vai 

acontecer dentro doutro ano. 

e ··········· 
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~ 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

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

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 58 19 05 
Fax: 981 - 5818 88 

(~ Provenza, 27 4 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 
Fax: 93 - 215 01 79 

~~ Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 - 31O48 30 
Fax: 91. - 310 48 30 

~~ Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax : 988 - 37 09 28 

~~ Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 3716 

~~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 4913 

(~ Dr. Cadaval, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 - 22 00 50 
Fax: 986 - 22 04 74 

~~ Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 - 421 67 08 
Fax: 95 - 421 67 08 

~ Via A. Volta, 20 
MILANO, 20121 
Teléf. : 02.657 58 99 
Fax: 02.657 58 99 

(~ Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf. : 986 - 85 25 84 
Fax : 986 - 85 79 18 

Tintxu 

CIDADÁNS EXEMPLARES 
Se vostede quere ser un cidadán exemplar, ten que gastar nestas 

festas de Nada/ e Aninovo preto de oitenta mil pesetas para cada 

membro da súa familia; ten que mercar máis de dez mil pesetas en 

Lotería (Nacional, por suposto, de cal vai ser) e destinar unhas 

vinte mil pesetas en agasallos para cada un dos seus fil/os. 

Eses deberes de cidadán exemplar foron repetidos por cada medio de 
comunicación ó longo das últimas semanas; seica se trata de resultados de 
enquisas dunhas exemplares asociacións de consumidores. Cando un 
pregunta ó redor de si, non lle cadran as contas, nin se atopa con ningunha 

· persoa a quen se lle preguntase n~ suposta enquisa á que tanto bombo se 
lle dá. 
Pero isto é un producto da época. Aló por maio sairá outro edicto <lestes 
mandaríns do consumo para sinalar que cada familia ten que gastar máis de 
cen mil pesetas na primeira corriuñón do seu filio. Nalgúns medios con 
algo máis de sentidiño chégase a precisar que en realidade o que se paga 
son a comida, os vestidos e agasallos , que o feito do sacramento non ten 
tanto que ver con ese comercio. 

Pero en realidade toda a sóciedade galega (por citar un exemplo próximo, 
extensible a todo o Primeiro Mundo e a partes selectas do Segundo e do 
Terceiro) vive seguindo os dictados do consumismo máis estricto, sen que 
ninguén poida saír do rego. A forza de machacar estes datos e cifras, 
presuntamente obxectivados a través de sacrosantas enquisas, cada cidadán 
vai aprendendo os seus deberes de consumidor e adquirindo mesmo mala 
conciencia, no moi frecuente caso de non responder ás pautas sociais así 
divulgadas. 
Permítamonos a través destas liñas toma-lo asunto en broma, ou se o 
prefiren en inocentada de fin de ano. E soñemos con ser cada día máis 
cidadáns comprometidos en liberarnos da dictadura destas normas do 
consumo. Iso si que sería unha ruptura milenaria. Mentres tanto, feliz 
despedida e entrada de ano, xa que non de século e non se sabe se de 
milenio . 
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Obradoiro irimego 

NO CORAZÓN DO XUBILEO 

O estilo xubilar 

No número anterior desta revista descóbrese a relación íntima entre o 
Xubileo e a Débeda Externa que padecen moitos países do Terceiro Mundo, 
afogando toda ansia de liberación. 

Na Biblia aparece a dimensión social e política de dúas 
institucións revolucionarias: o ano sabático, cada sete anos, no que as 
terras acougaban, deixadas a barbeito. Marabilla esta dimensión ecolóxica, á 
que hoxe somos sensibles. 

Cada sete semanas de anos, no 50, ano xubílar había liberación de 
escravos e as terras que foran vendidas por necesidade, eran devolvidas ós 
seus antigos propietarios: toda a terra é de Deus e os humanos, só 
administradores. 

Hoxe os xubileos -compostelán e romano-, parecen reducirse a 
simple devoción individual, pasaporte para a salvación 
eterna. Ternos esquecido o aspecto comunitario e socio-político da 
liberación que trae consigo, coma mensaxe a realizar, o reinado de 
Deus. E haberá que examinar, con honradez, se non estamos 
deixando ó lado, víctima dunha salvación evasiva, a teoloxía da 
Creación. 

E, sen embargo, a óptica de Xesús de Nazaré é moi clara: cando 
os discípulos de Xoán lle preguntan de parte do seu mestre se é el 
o que tiña que chegar, remíteos á liberación non dos "pecadores" 
senón dos asoballados. E subliña, porque sospeita: "Benia ó que 
non se escandalice de min". 

O escándalo armouse en Nazaré cando afirma que el vén 
encargado de facer presente o ano xubilar da amnistía. 

Algo moi importante é a antropoloxía que subxace nestas 
deformacións ou, alomenos, na insistencia unilateral no alén. E tal 
é, basicamente o tema <leste Obradorio irimego :¿cal é o estatuto 
antropolóxico do cristián? Deficitarios, fráxiles, víctimas dunha 
precariedade creatural, ¿seremos tan desgraciados que o pecado 
nos afogue e que a gracia sexa un simple mendo ou parche da 
nosa creaturalidade? 

Nº 1. Xaneiro-marzo 1999 

A Pasantía Teolóxica (PT 
vén funcionando con varios 
grupos que se coordinan 
mediante un boletín interno 
que se chama Diáspora; rica 
palabra da tradición eclesial 
que se retire a aqueles 
membros da comunidade 
que se atopan illados, 
espallados, sen moita 
facilidade de contacto cos 
irmáns da fe. 

Intentamos ampliar este 
servicio publicando tres 
veces ó ano este caderno 
para axudar ó maior 
número posible de irimegos 
na reflexión, tanto individual 
coma de grupo. 

Na última reunión da PT 
decidiuse tratar este ano 
2.000 tres temas de moita 
actualidade: este de xaneiro 
a marzo sobre as 
implicacións do Xubileo; 
outro de abril a xuño sobre 
o tema da Pobreza no 
mundo e o estatuto 
privilexiado do Pobre na 
Biblia; o terceiro caderno 
trataría, de outubro a 
decembro, sobre a cuestión 
da inculturación da fe. 

No próximo Diáspora 
aparecerá un cuestionario 
para mellor lectura <leste 
texto. Para maior 
información: 

Sagrario Fachal Veiga, 

teléfono 981 26 74 84. . ..... .. ... , 
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l. O GRATIS NON SE GAÑA 

Sistema penitencial 
Lutero revirouse contra o fenómeno compostelán, ó 

que alude unhas 275 veces; non está protestando 
principalmente contra o abuso económico que supuña o 
sistema das indulxencias.A cuestión é máis de fondo: 
¿pode gañarse unha gracia? Contradicción 
terminoló:xica poñerlle prezo ó que é gratuito. 

Para comprendérmolo, hai que ir ás raíces históricas 
do sistema penitencial da Igrexa primitiva, que era 
extremadamene se ero. Se alguén cometía un pecado 
dos considerados gravísimos e públicos, apostasía, 
adulterio, homicidio, era arredado da comuñón dos 
san tos para entrar no grupo dos penitentes. A penitencia 
considerábase coma un segundo bautismo e, polo 
mesmo, irrepetible. Só se podía recibi-lo perdón unha 
vez na vida, razón pola que moitos adiaban o bautismo 
ata o final da vida, ou, cando non, mantíñanse na 
organización penitencial ata a hora da morte. Situación 
humillante, discriminatoria, con lugar propio no templo 

limitación de certos dereitos na vida social. 
A d utrina penitencial consideraba que Deus perdoa o 

peca o, p ro quédalle ó pecador unha débeda: o reato: 
briga de satisfacer, mediante actos concretos de 

penit ncia, por culpa dos efectos e consecuencias do 
pecado; é dicir, perdoada a culpa, quedaba a pena· a súa 
redención podía durar anos e mesmo toda a vida. 

Polos séculas VI e VII aparecen por Europa uns 
monxes celtas, irlandeses, que non coñecen o sistema 

Lutero revirouse contra 
o fenómeno compostelán, 

ó que alude unhas 275 veces 

penitencial romano e achegan unha nova concepción: a 
penitencia arancelaria ou tarifada: nun libro aparecen as 
taxas ou tarifas de penitencia que corresponde a cada 
pecado. Por influencia destes monxes vai desaparecendo 
a penitencia pública e todo se resolverá en privado, 
entre o penitente e o confesor. Para o tempo de 
penitencia temporal -días, meses, anos, ou en casos 
grav , de por vida-, aparecen redencións ou 
conmutacións da penas e substitucións por medio de 
orac10ns, molas, xaxúns e mesmo misas de sufraxio 
polo defuntos. O si tema primitivo, cando o bautismo 

era cousa de persoas adultas, xa non funcionaba agora, 
co bautismo de nenos. ¿Como foi xustificado o cambio? 

Un tesooro 
Existe unha categoría de cristiáns, os mártires, que o 

dan todo pola súa fe: trala morte entrarían á presencia de 
Deus; da súa intercesión agardábase axuda en orde ó 
perdón dos pecados. Sobre todo, os méritos de Xesús 
Cristo disque crearon un tesouro dentro da Igrexa do 
que pode dispoñe-lo Papa.. 

Dese xeito v.rise elaborando a teoria de que, perdoado 
o pecado polo sacramento, o que resta -as penas 
temporais que habería que su:6:::ir practicando a 
penitencia durante o tempo necesario-, é tamén 
condonado. Tal é o que se debe entender cando a alguén 
se lle conceden tantos días ou anos de induJxencia: 
condónase aquel periodo, traducido en tempo que 
haberia de pasar facendo penitencia. E se a indulxencia 
for plenaria, perdón total. Suple o tesauro da lgrexa as 
deficiencias dos cristiáns. 

As indulxencias non son un procedemento de perdón 
mecánico automático. A Igrexa perdoa o pecado e así a 
gracia sacramental seica actúa,, ex opere operato' é dicir, 



eficaz e obxectivamente,, non dependendo da actitud.e 
do pecador_ Pero as indulxencias non son saCTa1I1ento 
senón ~"'saCia1I1entar, é clicir,, un rito con remedios 
menores, algo que actúa só en virtud.e da acción 
privada do cristián: u ex opere operantis"", artificiosa 
distinción de pouco creto hoxe_ Quere clicir que a 
Igrexa non penloa aquí, na terra, senón que soamente 
intercede para que os mfa:itos do t.eso11ro lle sexan 
aplicados ó penitente. Mais non é un individuo calquen 
quen intercede senón a mesma Igrexa. 

No século XI aparece a práctica indulxencial cando a 
Igrexa dá en penloar, en parte ou na totalidade, a 
penitencia canónica que antes debía cumprirse 

A gracia do perdón 
cuantífícase. converténdose 

en cousa. mesmo en 
mercadoría: tantos días de 

indulxencia polo tempo 
que o pecador tería que 

satisfaceli pola pena do · 
- pecado. 

tempm:almente. A gracia do penlón cuantificase, 
converténdose en cousa, mesmo en men:adoria: tantos 
días de indulxencia polo tempo que o pecador teña que 
satisfacer pola pena do pecado. Nun principio as 
concesións son graciosas e non van vencelladas a esmola 
ningunha. pero co motivo das Cruzadas prodíganse, 
como nolo dá a entender esa bula que podían merca- los 
españois por combateren os seus devanceiros contra os 
musulm.áns; úcultáhanos para comer carne os venres de 
todo o ano, mentres o resto da Europa cristiá se abstiña; 
estraño privile::xio que durou ata os anos 60. 

Nace o purgatorio 
E nisto que no século XII nace o purgatorio coma 

segunda oportunidade ou - así o denominou Lutero-, 
ten::eiro lugar. o papa Inocencia m ñxoo oficial no 
século XIII e a Igrexa empezou a ter poder no alén,, na 
outra vida, xa que ceo- inferno son definitivos, pero o 
pw:gatorio vén sendo sala de espera de transición á 
gloria celeste; unha especie de vice-inferno que podía 
ser abreviado mediante as oracións dos fieis vivos e o 

sufi:axio da Igre:xa; así adquire, insistimos, cun poder 
novo, alén da morte_ 

A principios do século XIV.: ano 1300, o papa 
Bonficacio VIII transforma profundamente a dinámica 
das peregrinacións e o valor das indulxencias creando o 
xubileo. Xa a remates do século XI (ano 1063) o papa 
Alexandre m confirmara,, para Compostela, o privile:xio 
que lle concederan nese mesmo século outros papas. 
~aora. o que nace é a imitación do ano sabático e 
xubilar israelita (Ex 23, 10; Lv 25,8-12). 

Volvemos ós mártires. ll:ala liberdade de cultos que 
establecen Constantino a principios do século rv, o 
cristianismo . pasou a ser relixión legal e mesmo 
privilexiada, aínda que non única. Acabaron as 
persecucións. As reliquias do mártires son trasladadas ó 
centro das cidades, malia o rigor das prohibicións 
romanas, que abrigaba a mante-los cem..iterios 
extramuros. O lugar do nóvo sepulcro -o santuario
seci o centro de atención, de xeito que altar e sepulcro 
formen unha unidad.e real e ideal_ Ó non teren moitas 
comunidades mártires de sen, m.ultiplicironse as 
reliquias polo expeditivo procedemento de torar corpos 
santos producín.dose unha verdadeira comercialización 
dos seus restos ou reliquias. Todo moi macabro. 

Verbo de Lutero, conviría non seguir co erro de que 
reacciono.u contra o abuso económico do sistema de 
indulxencias. A cuestión é máis fonda: a Reforma foi 
unha resposta á angustia dese tempo de transición entre 
a Ida.de Media e a Contempocin.ea, dominada pola 
omnipresencia maciza do pecado e polo pánico á morte. 
Funcionaba a pastoTal do medo_ Certo é que a rebeldía de 
Lutero estalou coas súas teses sobre as indulxencias. O 
motivo inmediato constituíno a publicación da 
indulxencia xubilar do papa Xulio ID en 1513 para 
obter recursos destinados á construcción da nova basílica 
de San Pedro no monte Vaticano, pero non todo o 
monte foi o.mego. 

¿Mérito ou gracia? 
Lutero movíase dentro do ámbito das diversas 

cliscusións meclievais. Debatían as escolas teoló:xicas o 
problema da xustificación ou rehabilitación do pecador. 
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A tes de san Paulo era que o que rehabilita é a fe 
-"justus rneus ex fide vivit" (Rorn 1,17; Gál 3,11, e 
tarnén Heb 10,38)-, pero os teólogos romanos engadían 
que eran precisas tarnén as obras, tal corno sinala a carta 
de Santiago (2,24), do u trina na que insistía Roma 
rnentres os Reformadores porfiaban na actuación da 
gracia divina e non dos méritos humanos, ata o punto 
que se lles atribuíu esta expresión: "peca rnoito pero ere 
rnoito rnáis" .A cousa viña rnoi de atrás e revivía a 
discordia teolóxica de principios do século V entre o 
optimismo pelaxiano, representado polo rnonxe 
británico Pelaxio e o pesimismo agostiñano, significado 
polo bispo africano Agostiño de Hipona 

Certarnente Lutero era -á manee da súa pouco 
discutible estatura espiritual-, un angustiado. Mesmo 
pod re ultar sorprendente que aconsellase acudir ó 
e nfi ionario, rito que el practicaba decote, pero negaba 
a súa obrigatoriedade por carecer de fundamentación 
bíblica. O concilio de Trento, no século XVI, actúa 
coma ontrarreforrna, respondendo a esta provocación 
lut rana fac ndo da confesión obrigatoria e da 

rr p nd nt ab olución ou, no caso, denegación dela, 
xuri die ión: un xuíz -o propio párroco e 

ninguén rnáis, se non for con permiso canónico do 

bispo- , que exerce un rigoroso control sobre a sociedade 

pecha das parroquias. Malia o feíto de que Trento tratou 

ás présas esta cuestión , a Igrexa católica viviu baixo tal 

doutrina. O Catolicismo romano consolidou a súa 

práctica e hoxe sentírnonos incómodos para xustificar tal 

teoría. De existir un tesauro da Igrexa formado polos 

méritos de Cristo e dos santos, será algo de tipo místico 

ou, se preferirnos, simbólico, que non dá motivo para 

afirmar que a xerarquía eclesiástica estea exercendo, 

corno ironiza Karl Rahner, unha xurisdicción coma 

"pagando a prazos" as débedas do pecado; é un capital 

simbólico co que nada se paga senón que é invocado na 

súa totalidade; por iso, tal tesauro medra no canto de 

nunguar. 

En definitiva, non parece que se poida gaña-lo xubileo 

e nin tan sequera ernpatalo, se nos é perdoada a 

frivolidade. Nin se deben troca-las indulxencias -que o 

mesmo Lutero admitía-, en rnercadoría, pois tarnpouco 

non se pode cuantifica-la gacia reificándoa coma se fose 

unha cousa e non o inesrno Deus que nos sae, 

gratuitamente, ó carniño. 

11. OS NENOS ¿Ó INFERNO? 

"Ti, Agostiño, stás rnoi lonxe de calquera sentirnento 
relixio o, lonxe do pensar civilizado e lonxe mesmo da 
a razón se cavilas que o teu Deus é capaz de 

cometer crirne contra a xustiza que nin tan sequera os 
bárbaro poderían irnaxinar". Tal lle di Xiao de Eclano, 
bi po italiano, ó bispo de Hipona, santo Agostiño, 
acu ando o seu deus de "perseguidor de nenos acabados 
de nacer, que chirnpa diminutos lactantes ó lurne 
eterno" . 

Un tal Pelaxio 
A últimos do século IV chega a Roma, procedef1:te das 

Illas Británicas, un rigoroso asceta, Pelaxio de norne, 
rnoi ernellante en conducta a un galaico, Prisciliano, 
que predicaba rigor ascético na Hispania e na Galecia 
romana. Os británicos, coma insulares, en contraposición 
ó p nin ulare e continentais, adoitan ser 
ind pendente , activos e pouco conformistas, talante ó 
que o condiciona o eu e tatuto xeográfico de illados. 
Xa vimos qu rnáis tarde -século VI e VII-, uns rnonxes 

lta , irland , p n tran no continente eeuropeo 
p rtando un p culiar xeito de confesión. 

En Roma mandaba an Dárna o, hispano, o prirneiro 
bi po d Roma qu erceu de papa, cun poder 

ntraliz dor. u ecr tario, un a ceta bravo con 
pira i 'n ó lio pontifcio, o grande e intolerante 

Xerorne, traductor da Biblia ó latín. Director espiritural 
da. aristocracia romana, atopa en Pelaxio un rival, que 
Xerorne, afeito ós modos rudos, descualifica. Xente 
coma Xiao de Eclano seguirán o labor de Pelaxio. 

A teoloxía da creación adoita ser, tarnén hoxe por mor 
do ecoloxisrno, revolucionaria.A teoloxía da salvación, 
en troques, padece o perigo de remitir tódolos 
problemas á outra vida e a ese piso superior que deron 

Ti, Agostiño, estás moi 
lonxe de calquera sentimento 
relixioso, lonxe do pensar 
civilizado e lonxe mesmo da 

, 
sa razon 

en chamar O Sobrenatural, concepto non desestimable, 

pero do que se abusa. 

O británico Pelaxio enxalza a bondade da criatura 

humana, irnaxe do Creador; de aí deita unha 

antropoloxía optimista, que, en resumo, fala deste xeito: 

a creación é boa e o ser humano goza de liberdade -

I~ 
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libre albedrío ou arbitrio-, para decidir. Por natureza, 
tendemos máis ó ben ca ó mal. Os descendentes de 
Adain non estamos viciados e o pecado non é un 

., andazo ou doenza que se poida transmitir. Tanto a lei de 
Moisés coma a denominada lei natural teñen valor de 
salvación, pero o pecado constitúese en segunda 
natureza; mediante o bautismo entamas nun proceso de 
enterramento ó vello Adam participando na 
resurrección de Cristo, movo Adam. Tal sacramento 
restaura a forza e bondade inciais da natureza humana. A 
isto chámalle gracia divina . Cando pecamos, é soamente 
por imitación de Adam, non por herdo adámico. Un mal 
exemplo. 

Condena por triplicado 
A doutrina pelaxiana viña sendo a tradicional, sobre 

todo en Roma. Foi a Igrexa africana, baixo a batuta do 
egrexio e algo esgrevio de máis Agostiño a que 
provocou a condena do pelaxianismo coma herexía e o 
triunfo do seu pesimismo na enteira historia da Igrexa. 
Teñamos en conta, para a valoración deste conflicto, que 
Pelaxio afimaba que a elección do ben e a súa práctica 
estaba sostida pola gracia divina. Cómpre subliñalo. 
Como tamén pode sorprender que o rigorista Pelaxio 
sexa máis tenebroso có mesmo Agostiño na 
manipulación do xuízo final e do inferno. Como di 
Peter Brown, o seu Deus era un déspota ilustrado. E isto 

fainos sospeitar que non todo foi branco e negro 
As afirmacións de Pelaxio coñeceron unha 

condenación ó cubo, pois no 418 condénao o concilio 
de Cartago -na África agostiñana-, e acto seguido, o 
emperador romano Honorio e mailo papa Zósimo, este 
nun principio favorable a Pelaxio. 

A teoloxía da creación 
adoita ser, tamén hoxe por 
mor do ecoloxismo, 
revolucionaria. 

Trala desaparición de Pelaxlo, Xiao de Eclano, medio 

paren te de san Paulina de N ola e do mesmo santo 

Agostiño, convértese en voceiro de 18 bispos italianos 

que seguen o pelaxianismo, incluso logo de seren 

destituídos das súas Sés episcopais e desterrados. 

Revíranse contra a hipoteca imperial á que se ve 

sometida Roma -o mesmo fixera Prisciliano-, e acusan 

ó de Hipona, santo Agostiño, de recorrer ó poder 

imperial, arruinando a liberdad~ da Igrexa. 

e··········· 
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O discipulos de Pelaxio insisten en que non existe 
peaulo natural -orixinal, ch.amarase- e acusan a Agostiño 

de maniqueo secta esta do maniqueísmo á que 
pertencera na súa mocidade. Se o de Hipona profesaba 
un pesimismo antropolóxico _ unacemos entre as feces e 

mailos ouriños - • os pelaxian.os rexeitan a idea do 
pecado orixinal: dun pecado de nacemento. Afirman que 
o desexo carnal dos esposos é bo e os nenos nacen 

inocentes. Apóianse na xustiza de Deus e no libre 

arbitrio dos humanos. 

O de Hipona. 
Fronte a Pelaxio, Agostiño porfiaba en que o pecado 

de Adam. corrompeu radicalmente - na mesma raíz- a 
humanidade, convertida nunha &&masa de 

pecado,, condenada. A polémica con Xiao de Eclano 

endureceu ó santo hispo de Hipona, que se volveu máis 
áxido convencido agora de que a gracia redentora de 

Cristo non abranguia a humanidade ente.ira, pois un 
ga.n número de persoas, principiando polos nenos non 

bautizado ,, rían condenados ó inferno. A gracia non 

consistía, coma en Pelaxio, unha axuda ofrecida á 
libcrdadc humana, que era quen dicidía, segundo o 

Británi o. on un auxilio senón unha forza e sen ela 
nada había qu facer, retrucaba o Africano. Incoherencia: 

o don de Deus aínda sendo gracia, é die.ir, gratuíto, 

en embargo non era concedido a todos senón a uns 

privilexiados, de acordo coa terrible doutrina da 
predestinación: soamente se salvan os elixidos a dedo por 

Deus. Curiosamente tódolos doutrinarios desta 

blasfemia atopan un lugar bendito para si mesmos. 
Quizais haxa que lembrar, a xeito de paréntese, que 

ninguén puido acusar a Pelario de corrupto nin 
inmoral; todo o contrario era un rigoroso asceta ~. 
ademais, comunicaba moi ben coa xente cun estilo 
literario intelixible e brillante. Claro que a súa doutrina 
tiña consecuencias socia.is e políticas moi claras: e o ser 
humano pode chegar a ser alguén polo propio esfozo 
sobran os usalvadores , que in.zan por todas épocas e 
lugares manipulando o pobo. Contrariamente, un 
predestinado nada tiña que facer, nin para ben nin para 
mal: todo estaba predeterminado: atado e ben atado. 

Soamente se salvan os 
elixidos a dedo por Deos. 
Curiosamente. tódolos 
doutrinarios desta blasfemia 
a~opari un lugar bendito para 
s1 mesmos. 

Os galegos seica estamos en todas partes, e a Agostiño 
encirrouno un galaico que, acaso ex discípulo de 
Prisiliano emigrou a Hipona, coma discípulo e 
colaborador do santo e malhumorado hispo ó que lle 
puxo mal corazón contra o noso Mártir, a quen 
Agostiño a penas coñecía, principiando a combatelo 
tralos informes de Paulo Orosio, que así se chamaba ese 
intelixente teólogo. 

on sen crueldade e presións politicas, Agostiño 
persegue a pelaxianos e tamén a donatistas - a estes 
seguidores do hispo africano Donato-, a morte-, malia 
o feito de que na súa mocidade sostiña unhas ideas non 
moi distantes das de Pelaxio. Pero o vello maniqueo que 
Agostiño fora, combate logo un maniqueísmo ó que, 
sen embargo dalgún xeito retorrna. 

A cuestión ten moita actualidade, pois que se trata do 
estatuto do pecador e da concepción básica da vida 
humana, pesimista -somos impotentes, non somos 
nada- , ou opt:inri.sta: algo podemos facer. Como di o 
teólogo dominico Jacques Pohier: uNo cristianismo 
existen dúas grandes familias de espíritos: unha na que o 
estatuo do pecado define substancialmente o ser humano, 
e nesa liña estarían santo Agostiño, Lutero e Pascal A 
outra familia ve as relacións do ser humano con Deus de 
xeito menos conflictivo e non lle concede ó pecado 
estatuto de substancia; só de accidente,,. 
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111. CONTROVERSIA SOBRE A GRACIA 

Da loDnoUÍsima controversia teolóxica sobre a Gracia 
irnos facer síntese moi sumaria. O agostiñismo triunfou 
e foi ratificado no concilio de Trento século XVII· pero 
a resistencia non foi escasa. Nos mosteiros do sur de 
Francia -Marsella e Lérins- continuaron opoñéndose á 
doutrina agostiñanas. Naceu ali o semipelax:ianismo 
condenado no século VI -ano 529-, polo concilio de 
Oranxe, en Francia. Os monxes ascetas, pensaban que 
tanto o comezo da fe coma a perseverancia nela ata a 
fin dependen da vontade 

humana: tamén o enfermo ten que chamar ó médico 
para ser curado. En Oranxe, en cambio afirmouse que 
para toda obra boa, especialmene para o comezo da fe, é 
necesaria unha "gracia preveniente• ou peparatoria. No 
século XVII un hispo francés Xansenio renova a 
teoría pesimista de Agostiño que tamén fora sostida por 
Lutero que consideraba a natureza humana totalmente 
corrompida. O xansenismo era unha reacción contra 
o humanismo liberalizador dos xesuítas e foi sostido no 
convento de Port Royal, alentado por Bias Pascal e 
outms. 

O perigo dos ascetas e 
dos moralistas consiste en 

faceren cálculos dos 
esforzos e méritos situando 

a salvación no rexistro 
da moral 

¿Graciómetro? 
Se a nato.reza humana está corrompida ¿será necesaria 

outra de recambio: unha supranatureza? O sobrenatural 
é vulgarmente entendido coma un segundo piso ó que se 
acode sempre que non se amañan co natural, 
instrumentándose a gracia: xa non é Deus mesmo que sae 
gatuitamente ó camiño tomando a iniciativa dunha 
alianza, senón unha cousa:: imercadoria ou nstrumento 
de salvación que se gañaria mediante a recepción de 
sacramentos e polas boas obras; cuestión de ir 
acumulando capital de gracia, que se mide coma se dun 
graciómetro se tratase: canto máis comungues seica maior 
cantidad.e de gracia almacenas. Pero a gratuidade de Deus 
non é unha mercadoria, senón un agasallo ó que o ser 
humano ha responder mediante a súa graciosidade. 
'Graciñas", dicimos pois cómpre' de ol e-la gracia" 
mediante a resposta ou responsabilidade: algo equivalente 

ó don recibido e igualmente gatuíto. É de ben nacido 
ser agradecidos. 

O perigo clos ascetas e dos morali tas consi te en 
faceren cálculos dos esforzos e méritos ituando a 
salvación no rexistro da moral; pero a actitude ética é 
unha resposta, non un medio para gaña-la salvación 
coma se a inciativa dependese das nasas obras. San Paulo 
entende a gracia coma unh'a nova realidade que Cristo 
trouxo ó mundo: antes eramos des-graciados e agora 
somos in--graciados. Non é cousa de musculatura 
espiritual como teñen tendencia a ver os que son 
propicios á magnifi.cación da idea de mérito. 

Nos evanxeos non o vocábulo "gracia" fóra de catro 
veces en Lucas., mais non nos beizos de Xesús de Nazaré. 
Cara ó ano 100 o evanxelista Xoán utiliza o termo "vida ' 
para expresa-la mesma realidade. 

En Paulo é onde o termo aparece, entendendo por tal, 
xa non só a gratuidade e a sobreabundancia senón tamén 
a nova realidade -nova criatura nova creación- que 
Xesús Cristo trouxo ó mundo. Este termo significa a 
misericordia, a benignidade de Deus. A experiencia 
paulina da propia conversión marca unha diferencia: 
antes era un des-graciado que vivía baixo o peso da Lei, 
agora un agraciado que experimenta a liberdade dos fillos 
de Deus. E todo coma divino agasallo. 

Sobrenatural 
Di o teólogo Juan Luís Segundo:' Cando, séculas máis 

tarde, apareza no vocabulario teolóxico a palabra, 
terriblemente técnica, de "sobrenatural" o contido erá o 
mesmo; o que lle é imposible acadar, esixir nin 
tan sequera preparará nosa natll!eza; pero o acento vital 

e·········· 
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desaparecería. E desgraciadamente [¡] , o matiz " cousista" 

do novo vocábulo destinxirá sobre o antigo ... " . 

En principio, podemos afirmar que a palabra gracia ten 

que ver coa liberación dos humanos. A persoa relixiosa, 

como di Mircea Eliade, cando acolle o Misterio -a 

Transcendencia- , realiza unha previa ruptura de nivel, 
procurando un ámbito que podemos denominar sagrado, 

distinto da profanidade de tódolos días. Pero á luz desa fe 

ou entrega ó Misterio aparece a súa pouquidade; somos 

moi fráxiles, padecemos unha radical precariedade, 

nacemos "baixo a Leí", que diría o de Tarso. Rexistramos 

no noso interior dúas tendencias: cara á liberdade e cara á 

servidume., víctimas dun forte des ex o egocéntrico que 

os teólogos chaman concupiscencia 

En efecto, existe na natureza humana unha dualidade en 

tensión entre o que son e o que quererla ser. Non existe 

Dito con contundencia: 
hai máis cómplices -

ca solidarios. 

über e, nón ucesivas liberacións que han vencer esa 
t ntación n1áxima que se chama alienación. A natureza ou 
prim ira natureza humana condiciona a liberdade, que ha 
e forzarse por realiza-lo mellor cando á natureza lle 
apetece o peor. Entra en xogo o libre albedrío ou 
arbitrio, que reta a unha elección. 

Non abonda co que é "natural", pois se un se deixa 
levar pola corrente, pode regresar a un nivel infrahumano: 
o "natural" das cousas. Os condicionamentos e m esmo os 
determinismos poden afundirnos na alienación, se non 
nos abrimos a unha nova ruptura de nivel, para entrar 
nunha nova dimensión, que denominamos sobrenatural, 
transcendente. Pero en cada acción humana o natural e 
mailo obrenatural coexisten no mesmo piso sen 
confu ión, pero sen posibilidade dunha neta separación 
coma o sobrenatural fose un engadido extraterrestre. 

O pecado do mundo 
As tatí tica danlle o triunfo ás persoas alienadas; 

víctima da concupi cencia, perante as responsabilidades 
nfórman e á lei do mínimo e forzo. Maioría absoluta 

fr nte a a qu mon eñor Helder Cámara denominou 
minoría abrahámica qu afian a conciencia para 

ornar pola e ix ncia olidaria da Gracia realizando 
unha p i 'n fundam ntal polo reinado de Deu . 

ito c n ntund ncia: hai mái cómplices ca 
lidari . 

A maiores, ademais da primeira natureza "natural", núa 
ou espida, existe unha segunda natureza, social, formada 
pola cultura e o ambiente, que nos van socializando e 
creando un xeito de ser e de pensar moi diñciles de 
remover; niso consistiría a conversión: unha ruptura 
consigo mesmo, moitas veces sen outro remedio có de ir 
vergoñentamente pactando coa situacióon estableicda. 
Fronte á liberación, a natureza adoita establecer 
determinismos que non son unicamente atrancos 
psicolóxicos individuais, serrón unha verdadeira rede de 
dependencias, unha estructura de pecado, que é algo máis 
cós pecados individuais: "misterio de iniquidade" (2 Tes 
2,7) (2,7) que o evanxeo de Xoán denomina "pecado do 
mundo" (1,29) . 

E disto ninguén está exento, pois todos nacemos 
situados nun mundo insolidario. Abonda con abrí-los 
olios cada mencer á prensa para verificalo: pena de 
morte, guerras, asasintos, drogas ... Situación de orixe mal 
denominada pecado orixinal, pois nin é pecado persoal, 
nin se transmite por xeración e vía sexual. Non deixa a 
natureza humana corrompida, serrón desafiada para que, 
inscribíndose no rexisro dos que seguen a causa de Xesús 
-bautismo-, se abran á gratuidade de Deus e, 
introducidos nunha nova dimensión -reinado de Deus, 
orde sobrenatural, se unan ós que militan pola 
transformación da sociedade consonte o p·roxecto 
evanxélico do Galileo de Nazaré. E aí onde o crente se ha 
xuntar co agnóstico, relativizando as diferencis perante a 
presencia do Pobre. Do empobrecido. 
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OPINION Francisco X. Fernández Naval 
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MENSAXE URXENTE CONTRA A DESTRUCCIÓN 
Están estragando o 

país. Alguén alenta a 
súa destrucción. A 
costa, a auga, a terra, 
o aire, o noso 
patrimonio común, 
está hoxe gobernado 
por seres insensibles, 
estrictos aplicadores 

9-unhas leis que semellan foron feitas non 
para preservar e conservar, serrón para 
pórlle coartadas ó desastre, amparando 
dende -a norma a práctica da morte . 

. Aínda cando a norma se incui;npre, 
cando a actividade ilícita ou ilegal é 
demostrada e o proceso de explotación é 
paralizado pola administración, cando o 
cidadán agarda o castigo, o culpable 
recibe ou pode recibir un premio en 
lugar da sanción, a validación da súa 
ousadía, nun exercicio de hipocresía que 
non só provoca a indefensión dos que 
eren ~a tutela dos poderes públicos, 
serrón tamén a indignación de cantos se 
senten burlados. Algo así pode suceder · 
coa empresa GRAOR, que pretende 
continuar coa explotación rnineira, 
iniciada sen permiso, dos Montes da 
Pasarela en Vimianzo. 

Un quere ser positivo, contribuír á 
construcción do país, . considera-lo 
emprego que toda actividade xera, 
pensar que se queremos avanzar 
economica.mente, como calquera outra 
sociedade moderna, non podemos 
renunciar á explotación dos nosos 
recursos, e un comprende aínda que os 
nosos principa.is recursos son a pedra, a 
auga, o bosque, o vento, ... E un entende 
que quiza.is teñamos que convivir cos 
eucaliptos, cos parques eólicos, con algún 
encoro, con algunha minicentral, coas 
canteiras que explotan o granito. Pero 
isto non supón que o eucalipto se 
transforme en monocultivo e que invada 
sen oposición espacios que · deberían ser 
sagrados, como as Fragas do Eume, poño 
por caso; nin supón que os parques 

eólicos estraguen espac10s coma o 

Xistral ou ameacen outros coma o 

contorno do Seixo Branco, ou 

transformen toda a pa.isa.xe da costa, 

dende o Barba.nza ó Cabo Vilán, dende 

os Montes do Pindo a Bares ou á Mariña 

de Lugo, onde máis doe, no contorno da 

pra.ia das Catedra.is.; nin que encoros 

coma o do Umia ou o caos das 

a explotación 
dos recursos 

debe estar 
motivada polo 

interese xeral 

minicentra.ís asolagen terras e destrúan o 
mellor que queda dos poucos ríos nos 
que · aínda non interviu 

desafortunadamente a man da cobiza; ou 
que as canteiras ameacen o Caurel, o 
Pico Sacro, a Pena Co:rneira, os Montes 
do Pindo ou a Pasarela e os Montes de· 
Traba. 

Todo debe ter unha orde e, 
fundamentalmente, · a explotación dos 
recursos debe estar orientada. ou 

,. 

motivada polo interese xeral, polo ben 
común, e nunca polo interese particular 
dos beneficiarios da destrucción. 

¿Que diría Otero Pedrayo se vise a 
desfeita dos montes que tanto amou?, ou 
Pedro Ma.ifany se contemplase as ferida 
da súa ,Galicia. Incógnita. Pero os que 
administran estes recursos comunitarios 
e os que os explotan, non se caracterizan 
pola súa afección literaria, en dúas 
palabras NON LEN, e tampouco selles 
supóri capacidade para amaren un país, 
nin para se emocionaren, nin para 

· pensaren no futuro. Rematarán, iso si, 
por inventaren liñas de subvención para 
retira-los ferrallos de tanto parque eólico 
inútil, en canto o quilowatio producido 
deixe de estar subvencionado e os 
mumos queden esquecidos, como 
símbolos xigantes da estupidez e da 
desolación. 

Só dende o compromiso, só dende a 
convicción do que defendemos, só 
dende a actividade da defensa do 
patrimonio, poderemos evitar este asalto, 
esta conspiración contra a nosa 
identidade. Ha.i que estar cos colectivos 
cida.dáns organizados para a defensa do 
Umia, da Pasarela, da Lirnia, ha.i que 
militar pola vida de Galicia, en contra 
dos que planifican e programan a súa 
destrucción. 

e······· ····· 
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MULLER EN ·BRANCO 
.SOBRE FONDO NEGRO Engracia Vida/ Estévez 

Comezamos con branca. A Aula Castelao 

d Filosofia de Pontevedra celebrou unha 
xornada Simo11e de Beauvoir para 

c nm mora-los 50 anos de O segundo sexo. 
M rced s González e Isabel Rodicio 

analizaron a época, e Teresa López Pardina: 

"A 111111/er conw Outra en O segundo sexo". 
armen Adán estudiou a figura de S.de B. 

no pa da modernidade á 

posm d rnid. d . Á noite houbo un 

coloqui obr im n d B. e o Segundo 

se,'o. lugar fi i a E cola Universitaria de 

Maxisteri .A a i t ncia media na mañá (era 

venre ) e plena na tard . Interese e acollida 

a todo bra11co. 
O 21 de novembro celebrouse a VIII 

Asemblea de Mulleres Cristiás Galegas en 

Santiago. A reflexión tivo por obxecto o 
cine actual dende unha . perspectiva 

' feminista: Sexo, Diñeiro, 
Muller no cine actual. 
Veu Pilar Aguilar, 
licenciada en Ciencias 
cinematográficas e 
especialista no tema. 
Mulleres así fan medra-lo 
blanco. Fíxonos reflexionar 
diante da pantalla, non 
tanto sobre os machismos 
avultados e descarados 
que todas percibimos, 
senón sobre esas actitudes · 

e imaxes moito máis sutís, 
que a rutina nos fai ver como "norma.is". 
Unhas interferencias subliminais que van 
desde os preludios que intruducen ó 
protagonista, sempre espertadores da 
aparición sensacional, ás simples esperas da 
protagonista, nunca coas mesmas técnicas de 
a.lenta-las grandes espectativas. 

Planos comparativos, duración, 
enfoques .. . ¡Increible o moito cine negro a 
pesares da cor. Se hai alguén con interese 
de comprobalo, recoméndolle o libro de 
Pilar: Muje1; amor, sexo en el cine de los 90, Ed. 
Fundamentos, Madrid 1998. 

Os xornais do 22 de. novembro 
recolleron unha noticia, que xa non sei se 
cualificar de negra ou de colombina pola 
inxenuidade que supón. Ó exalcalde de 
Pontevedra criticaba o alcalde actual 

porque . : "a súa dona, e as donas dos 

concelleiros do actual goberno, non 

asistiran ás mesas petitorias de Aldeas 

infantís" que rivera lugar neses días.¿ É 
posible? Pois en Pontevedra si. Claro que 

de branca, branca cualificámo-la resposta 

indignada do rexedor: non ten por que lle· 

pedi-la participación nin á súa dona nin ás 

dos <lema.is edís, aínda que si se ela quere e 

lle parecía ben, sempre que fose por 

decisión propia. Pero menos branca a 

expresión aínda. moi arraigada : "a miña 
muller" ... (é verdade que tamén se di "o rneu 
home" .. . tal vez todos e todas teñamos que 

revisa-lo sentido da posesión das persoas, 

"Libre te quiero" como di o poeta ... ). 

As negras novas de violencia, e as dos 

xuíces "pouco sensibles ó feminismo" 

(quera ser suave) xa non · caberían no 

espacio que se asigna a esta sección. A 

declaración de inocencia do "mirón" que 

presenciou a víolación dunha muller por 

catro homes, dictada polo Tribunal 

Supremo e que recolle a prensa do día 9 de 

decembro, deixanos perplexas. O home 

estaba condenado pola Audiencia de 

Málaga, pero segundo a nova sentencia o 

tipo é inocente. O pob~iño abando fixo 

con non intervir e apuntarse de quinto ... ¡ 

Que veña o branca sobre das leis e dos que 
as aplican! . 
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· OBRADOl RO DOS NENOS 
AQUEL NENO ... 

Aquel neno que todos levamos dentro, e que acaba 
consumíndose na desespera.nza. 

Miraba unha foto que saíu hai uns días no xornal, unha foto 
dun rapaz sudanés que morre de non ter nada. E ten inoscas 
pegadas ós ollos, como agardandO. a que se pechen para 
sempre. Morre, de non ter nada. Pois mirando esta foto, 
pensei no noso cativo interior, ·o baleiro que antes de 
murchar, ocupaba a nosa rapaza, que poñía sentimentos, e 
ledicias de pequenos no noso vivir. Pero agora, xa non 
está, ou está morrendo, como o rapaz da foto. 

O rapaz da. foto berra, e síntome culpable por non 
escoitalo. Síntome responsable .deste feliz-consumo do 
nadal, sen voces interiores· que freen toda esta 
inxusta carreira. Porque somos coma ovellas indo 
todas polo mesmo. carreiro. Coma ovellas. 

Quixera saber por que el e non eu. Por que eu son 
do mundo rico e disque marabj~loso, e non. el. Por 
que eu teño tanto ... 

Tamén penso nos que pensan que este é o mellor 
mundo, que vivimos moi ben coas nosas mil 
comodidades. E estou segura de que existen moitas 
diferencias entre él e mais eu, pero por unha vez, 
querería poder romper esa barreira que separa tantos 
sentimentos .. Esa barreira que convé~ a uns cantos, 

. aos de sempre, e que non existisen dous mundos. A · 
solución ten que estar en compartir, e non en 
establecer liñas innecesarias, divisións das riquezas. 

P~ro aquí quedamos, coma sempre. Sen escoita-los 
berros do nos<;> cativo, nin do sudanés. Sen poder_ agradecer 
tantas cousas ás que non lle damos importancia: o coche, a 
es cola, o traballo, a familia ... Cando un mestre angolano veu a 
Galicia, dixo: con todo o que vin aquí, . non cambiaría o ·meu 
polo voso. E aí .está outra das claves, mira-lo futuro con 
esperanza, e valora-los pequenos esforzos que, pouco a pouco, 
van facendo o ben na.s persoas. 

María López 

_ ...... .... . 
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ECOLOXIA Anxo Maure 
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EC0-2000 
U nha vez comezado o ano 2000 e 
como a ninguén lle faltan boas 
intencións ben estaría arrancar un 
compromiso en serio para que ó longo 
<lestes anos, · como primeiro paso do 
novo século, asumirámo-lo grande reto 
de devolverlle o equilibrio ecolóxico ó 
planeta no que moramos. 

Sabemos que os últimos 100 anos 
trocaron o planeta de tal xeito que 
am eazan seria1nente o seu futuro, que 
nos últimos anos se estragou máis ca 
va rios miles de anos xuntos, que os 
responsables somos unha especie de 
seres vivos ós que se nos pernutm 

xistir, mais que ninguén nos consentiu 
d struír outros seres vivos que 

mpart n o habitar connosco. 

Prop ílc rn s p is "2.000 ECO- IDEAS PARA O 2000" 

- 200 árbores autóctonas plantadas (para recuperar a 
bio-diversidade) 

- 200 días de educación ambiental (para saber 
coida-lo· contorno) 

- 200 días de voluntariado (para colaborar con 
grupos ecoloxistas, asociacións ... ) - 200 quilos de lixo recollidos (para limpar bosques 

e ríos) - 200 propostas de aforro enerxético (para reduci- lo 
consumo) - 200 quilómetros en bici, bus, a pé (para 

desprazarnos sen contarriinar) - 200 residuos reutilizados (para xestionar · 
correctam.ente o lixo) - 200 páxinas de libros , revistas de medio ambiente 

(para informarnos mellor) - 200 productos reciclados (para consumir sen 
destruír) - 200 horas de cinema e televisión medio ambiental 

. (para concienciarnos m áis) . . . e todo o que a ti se che ocorra. 

Total 2000 actividades para darlle esperanza ó ano 2000 . 

......... ............................................... ... .. .... ... ..................... .. .... ........... ...... ..... .. ........ ... .. .... .... ..... .... .......... ............ ... .. .. .... ... ... .. ...... ....... ........... ..................... ......... .. ....... .............. .. ... .... 

EUROPA 2000 
FELIZ ANO 
DISTINTO 
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FAI A.NDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

¿Que?, ¿seica apreta o frío por aí? Por aquí chéghalle bien ... P?is para quencer 
ímonos arrimar á lareira, agora nestes días santos, que sempre hai máis tempo, 
de paso que parolamos e reflexionamos. Retomámo-lo tema do outro día, 
¿recordades?, o da reforma da normativa. Quedaramo's niso do gal.ego 
estándar, ese que está recollido nos diccionarios e nas gramáticas, o que é de 
todos e de ninguén. . 
E ben, o noso. estándar foise fixando ó longo dos anos pola tradición dos nosos 
escritores ... que tiñan como base máis próxima o castelán, iso si é certo, pero 
reproduciron o máis fielmente posible a lingua oral. Desde o tempo de Rosalía 

houbo . problemas de 
grafía, por exe~plo á hora 
de represe"nta-la gheada, o 
seseso, a conxunción para 
aquel.es que pronunciaban 
i , pero sobre todo os 
fonemas que só son 
exclusivos do gal.ego: -x
(xoubiña) e ·-nh- (unha) 
(e non os teñen 
po r tu g u e s e s ni n 
españois) . Teses 
etimoloxicistas, 
simplicistas .. . , nas que 
non irn.os profund~r para 
ben do lector, trataron o 
tema no século pasado e 
prmc1p10s des te . 
Resolveuse 

O ga lega é unha lingua con tradición propia que se 
pode queimar se xoga mos con lume. maioritariamente no uso 

polas solucións ma1s 
próxima ó castelán, a acentuación ó xeito castelán, o uso dos dígrafos ll e ñ 
para o on palatais que coñecemos, poñer guión na segunda forma do artigo 

n n no pronome .... A causa foi así ¿E tan grave? . ¿Cal ~ a diferencia en usar 
ll ou lh?. Tradicionalmente os nosos escritores, os país do idioma, usaron ll. 
¿Por ºinfluencia do castelán? .Seguramente, ¿e que?. Foi así, ten tradición, ten 
peso ... e xa está. ¿Qúe a normativa gráfica é parecida ó castelán? Será. Pero 
¿por que ten que ser igual á do po.rtugués? . Porque nós estamos convencidas 
de qu o gal.ego é unha LINGUA, con entidade propia, con tradición propia 
e que desde o século XIV (¡que xa choveu!) evoluciono u moito á marxe do 
portugués (lingua irmá pero DI-FE-REN-TE, diferente, si, diferente). Entón. 
Agora preguntamo : 
- ¿Que vantaxes ten I!lodificar radical e brus.camente a normativa neste · 
mom nto n que nece itamos as~ntar falantes, e non facerlles ver que isto do 
gal go ' un cao ? . Porque é así, mesmo os gal.ego-parlantes se desencantan 
porqu ll complican a vida dun xeito que deciden que o mellar é usar como 

ulto como tándar o ca telán, que aprenden un e xa está. O que 
' planifica-la normalización do ·país a restauración do uso do 

n t da ituaci' n e non perderse en temas que non son agora 
nin0 unha ur · n ia. 
E ra orpo idea quent aquí quedan10s. Vénsenos a folla enriba; o 
pr , xim día ·pli ar mo i o da ' varias" normativa . E despedímonos xa ¡ata 

an ' n! u teñad un bo N adal e un feliz aninovo. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. N este século que fina, 
consonte o n1eu criterio, 
algo do máis importante 
foi o Soviét~co Imperio. 

2. Vence o · Exército Vermello 
á Rusia branca do Zar: 
que o cambio foi positivo 
non se pode dubidar. 

3. Acábase .a miseria 
que cultivába o zarismo 
e prós pobres esperanza 
trae consigo o comunismo. 

· 4. Con ese tal socialismo 
o pobo anos viviu 

· pero non o coñecía 
o Carlos Marx que o pariu. 

5. N este mundo egoísta 
a utopía pouco dura; 
o Stalin perverteu 
comunismo en dictadura. 

6. Por outra parte, os ianquis 
non .o facían mellar, 

· e o mundo entero viviu 
no equilibrio do terror. 

7. Cando Miguel Gorvachov 
lle deu paso á democracia 
Rusia quixo ser América 
e aí ll~ chegou a ·desgracia. 

8. Se o Leste hoxe visitas 
atoparás que te amola: 
o reinado da hamburguesa, 
o imperio da Co.ca-Cola. 

9. Ali o dólar é señor: 
novos ricos, xenta zafia 
que amasan moitos millóns 
mal gafi.ados pola mafia. 

10. Boris Ieltsin, presidente, 
é un home moi farol 
que desgoberna o Estado 
inspirado polo alcohol. · 

11. Se lle quitan a botella 
ponse o pobre de mal xenio 
e consólase xogando 
á matanza do chechenio. 

12. Ó americanos dilles 
-para que lles pille o medo..,, 
que ten armas nucleares 
e sabe premer co dedo. 




