uÉ coma o fennento que unha muller
amasa en tr'es medidas de fariña "

REVISTA

QUINCENAL

DE

CRENTES

GALEGOS

Daniel López Muñoz

EDITORIAL CAMPAÑA RUÍN, HISTÓRICOS RESULTADOS Despois dunha campaña
electoral, na que non podemos estar en todo e ternos que
nos informar a través dos medios do que se di e cómo se
di, quedamos coa impresión de que se nos estafa algo.
Quizais sexa a selección de información dos propios
medios, empeñados en entresaca-la frase máis insultante, a
demagoxia máis voluminosa, o aspecto máis sensacionalista. Pero botamos de menos o debate de ideas e modelos, a
exposición de distintas alternativas, opcións, formas de
entende-la vida, a sociedade e o planeta, ideoloxías, sensibilidades, ...
Máis ben a impresión é dunha gran
poxa, unha subhasta onde vale todo, e .
nunca remata porque sempre hai
alguén que di "eu máis'~. Neste sentido é moi de lamentar que non se
fagan debates nos medios. De acordo
que eses debates ó cabo poden acabar
defraudando, pasando a ser unha parte
máis do "marketing" electoral, pero
on unha posibilidade real de discusión de posturas. Furtar ese debate
d sde o poder non lle afectou sen
ern bargo ó histórico triunfo · do
Partido Popular, que veu a significar
n n ó a recuperación definitiva do centro-dereita polítio nón tamén a poñer en dúbida a cantarela de que na
ociedade española "los de izquierdas somos más" e a evid ncia-lo fracaso da renovación socialista.
Quizais a dinámica electoral leva irremediablemente a
e es excesos e manobras, pero resistímonos a crer que a
enerxía e o vigor na defensa das propias ideas e intereses
de clase, grupo, identidade, teñan que pasar pola falta de
respecto á persoa do adversario. O recurso mitinero de
Fraga identificando a Beiras con problemas psiquiátricos
non é elegante, aínda que á vista dos resultados poida parecer eficaz. Non debería ser escusa, tampouco, para que este
último redobre a aposta e pase a argumentar co aspecto
ñ ico dalgún ministro.
E cesos e frustracións de campaña á parte, hai que destaca-la importancia de que unha forza galega, o BNG,
tea presente cun deputado máis na carreira de San
Xerome e achegándose a un grupo parlamentario de seu.
É un alto cualitativo, unha victoria importante, aínda que
non tanto como para que os seus votantes se poidan sentir gañador en algo. Sen mbargo e te avance -grande en
v t relati o n r pr entante - debe implicar tamén un
alt cara á madurez colectiva, á posibilidade de afirmar
alto
laro qu
alicia existe e r iste con personalidade
eu, d fa er política no E tado de de Galicia sen andar
n padriñad
titude esmoleira , rompendo decidid m nt
a d
p rante imilitude tradicional entre os
d putada gal go
a proce ión do caladiños .
1

...............
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fotos Portada: M. Villa mor, Mondelo, Vand erelei Almeida, Pili Prol, Miguel villa r, La Voz.

0 TRASNO

XENTE DESA, QUE NON
COÑECE A LE/ (Xn 7,48) Disque s·e están a

poñer serios algúns párrocos, que xa está ben de que
se queiran confirma-los que escolleron Ética no instituto. Ata aí poderiamos chegar.
E digo eu se non estaremos pasando en bloque do
nacional-catolicismo ó nacional- fariseísmo, sen facer
pausada no sentidiño común. ¡Que radicalidade a dalgúns guías espirituais!
Porque hai quen pensa -quizais algún <lestes, brillante
.en dereito canónico e coxiño en Biblia- que os fariseos eran xente rrientireira que non facía o que proclamaba, ou caralavadas, así por diant~ e asó por detrás.
Pero non tal, que está demostrado que un fariseo era
un supercumpridor honesto, un perfeccionista da lei,
dos seus 613 preceptos, un acumulador de méritos, un
ximnasta espiritual, un fregués modélico, ... que se
anotaría en relixión no instituto, sen discusión, e aínda
pediría pasantías á profesora de turno. Pero, velaí: ese
perfeccioñ.ismo legalista empoleirábao, segregábao da
xente humilde e dos que andamos trampeando no
medio dun mar de dúbidas, dúbidas que se centuplican ó ve-lo tipo de catequese qlie se dá na ese-ola.
Porque hai ministros do sector oficialista que non se
dan situado. Están presos da nostalxia dunha cristiandade irrecuperable, unha presencia eclesial poderosa e
influínte, unha innumerable grei, procesións, presen-:·cias, omnipresencias, a teima do catolicismo a narices
e rebaixado para todos. Pero, despois, acordan outro
día en plan auténtico y de las JONS, e topámonos con
esas pérolas con cheiriños farisaicos.
A relixión aínda é, e
será, parte da vida da
xente. Para moitos, un
elemento de ritualiza. ción
da
vida.
Simplemente. Por qué
non facer cliso unha
oportunidade
de
encontro máis ca
unha expenenc1a de
culpa e ameaza. Por
qué non aplica-lo
principio misericordia
-como fan moitos
outrose non o fariFundamentalistas xudeos, a tradición continúa.
saico.
Porque, mira ti qué
cousa, nestes días de portadas dedicadas a Pinochet,
... qué intransixentes cos de abaixo e qué indulxentes
cos de sempre. Aí os fariseos eran mellares: tan1.pouco
se xuntaban nunca cos invasores romanos.

BOANCJVA

loECO

A PALABRA
Xn 3, 14-21

Manolo Regal Ledo

E Deus dirá

Como Moisés alzou a serpe no deser-

Entendo que isa de salvarse e condenarse non nos di case nada a maior parte dos

to, así debe ser alzado o Filio do

cidadáns de hoxe. Cando moito", aspiramos a estar ben nós, a ser felices, e a que

Home, para que todo o que ere nel

estean ben aqueles que andan ó redqr de nós, e a que estea tamén ben aquel peda-

teña vida eterna. Pois de tal xeito

zo de mundo no que máis directamente nos movemos, porque, se cadra, pódenos

amou Deus o mundo, que lle deu o

afectar ó naso benestar persoal e familiar. E punto. Ata aí chegamos.

seu Filio Unixénito, para que todo o

¿Que facer, lago, con eses anuncios de salvación e de condena que tantas.veces saen

que ere nel non se perda, senón que

das bocas dos crentes?

teña vida eterna.

En primeiro lugar, calar, calar xa. Se as palabras se volveron tan inexpresivas, tan

Non mandou Deus o Filio ó mundo

baleiras, tan fofas, en boa medida foi debido

ó uso

indebido delas por parte de moi -

para que xulgue o mundo, senón que

tos dos que nos consideramos crentes. Calar, polo tanto, é un primeiro exercicio de

para que por El se salve o mundo. O

fidelidade cara a aquelo no que pensamos crer.

que ere nel, non é xulgado; mais o
que non ere, xa está xulgado, porque
non creu no Filio Unixénito de
Deus.Nisto consiste o xuízo; en que,
vindo a luz ó mundo, os homes escolleron a tebra en vez da luz, pois as
súas obras eran ruíns. Pois todo o
que fai o mal, odia a luz e non vén
cara á luz, para que non o delaten as
súas obras. Polo contrario, o que
obra a verdade, vén cara á luz, para
que se vexan as súas obras porque
están feitas como Deus quere.

En segundo lugar, vivir, vivir xa. Se eremos que aquel convencemento dos primeiros
cristiáns de que no estilo de vida de Xesús hai unha forza de revitalización extrema,
deámoslle lago fe, e con humildade, sen ningún alarde de superior!dade, converta mos en desenvolvemento diario aquelo no que decimos crer. E empecemos a sentirnos fondamente felices de ternos embarcado na tarefa de Xesús, que arrinca do
pequeno, do sen dignidade, do pecado, do marxinal, e que conclúe tantísimas veces
na cruz e nos seus arredores.
En terceiro lugar, se nos
quedan folgos para falar
algo, falalo. Con verdade,
desde o que honestamente
vivimos. Máis confiados na
palabra e na forza que sae
da mesma experiencia de
Xesús ca nas palabras e
vidas. E Deus dirá.

Xabier Blanco

A CLAVE i

Obra-la verdade.

A estructura narrativa do cuarto evanxeo adoita seguir sempre o mesmo esquema: narrar un feito e posteriormente incluir longos
discursos ou reflexións. Neste caso estamos ante un anaco dun discurso que vén precedido do feito do encontro de Xesús con
· Nicodemo.
Ve laquí diante unha reflexión teolóxica do autor do cuarto evanxeo sobre o sentido da marte de Xesús e a súa repercusión para o
mundo. A Boa Nova para o autor consiste en que "Tanto amou Deus ó mundo, que lle deu o seu Filio Unixénito, para que t odo o qu e
ere nel non se perda, senón que teña vida eterna" (v. 16).
E a reflexión remata lem~rando que "o que obra a verdad e vén cara á luz" (v. 21 ). Polo tanto, a verdade non só se pensa e se acepta,
senón que, s~bre todo, ponse por obra. A verdade debe traducirse en xestos concretos, en compromiso, en solidariedade. lsto é así
porque precisamente a Fe cristiá significa crer naquel que fixo un xesto: envia-lo seu propio Filio. Estableceuse deste xeito unha
solidariedade que dá sentido a toda a historia humana. Daquela, ¿como expresa-la nasa Fe nun Deus que manifesta o seu amor a
través de obras, se non é por medio de obras tamén? ¿Como separa-la nasa Fe en Deus da const rucción da historia? O autor ten
· claro que sería tarefa imposible e absurda; algunhas teoloxías e espiritualidades semella que non o teñen tan claro.
e··············

A PENEIRA
Acae moi ben ó comezo da primavera no

11

DÍA INTERNACIONAL

DO MAR'; o 17, achegarse ó pin~or do mar, Urbano Lugrís (1908-73), e ~er
gullarse no océano das súas cores e formas. Acudimos ó diálogo entre poesía e plástica con esta "Lembranza de Urbano Lugrís" de Miguel Gonzáles Garcé·s (1916-89):

UN TAL·JESUS
Sobre o mastro, o anxo da calima.
O sinuoso perfil dos hipocampos.
A túa man, negadora da lúa.
Broslaba o filamento sutil do vagalume
O barco que navega de bolina.
Balea nas Sisargas.
A botella do náufrago.

JOSE IGNACIO YMARIA LOPEI VIGll

O vento acouga en mans das fondas algas.
E as andoriñas cruzan abismos submariños.

OS 20ANOS DO
MARTIRIO DE
·ÓSCAR ROMERO,

Gris de brétema.
Azul.
Patinir.

·

Crebados sinos nas cidades irtas.

profe-

ta e mártir, o 24, son lembrados en todo

Sempre buscándose nas illas inv~ntadas.

o mundo. No comi.té central galega, no

Pala area, deitado, un catalexo.

Centro Fonseca de A Coruña, o

Tamén a bolboreta cravada con puñal quizais que voe.

ter lugar unha conferencia de María

Racha o azul o pailebote branca.

López Vigil, autora de Un tal !esús. Nós,

~7,

vai

Esvarara a estrela polo gume dun pecio.

neste cabodano, lembramos as súas

Azul.

palabras: "Estar a favor da vida ou da

Santa Trahamunda vén de Córdaba entre palmas

marte: con gran claridade, que nisto non

Montada no milagre.

hai posible neutralidade. Ou servimos á

Rosa dos ventas, medusas e cercellas.

vida ... ou somos cómplices da súa

O leme e o ronsel.

marte. E aquí se dá a mediación hi.stóri-

E a ala.

ca do máis fundamental da fe: ou ere-

Galopan as mares sen esporas nen bridas

mos nun Deus de Vida ou servimos ós

por prados florecidos de actinias e madréporas.

fa Isas da marte".

Azul.

XOSÉ CHAO REGO E IRIMIA foron agasallados cos premios
"Pala Promoción da terra que concede a "lrmandade Mancho Valcarce" no seu VII
cabodano, o 1 de febreiro. ·Pepe Chao, nesta ilustración de Siro, no momento de presentar un dos seus moitos libros: fu renazo galega. Foi un dos cread~res de moitas
iniciativas com~ lrimia e o seu labor como animador e pensador é fundam:ntal para
comprende-la lgrexa galega nestes anos. O crego das Encrobas segue a gozar da
colleita deste anos despois da súa sementeira entre nós .

_

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

Alfonso Blanco Torrado

A RUSA POSTSOVIÉTICA

celebra eleccións no caos no que a

meteu Eltsin e a súa camarilla despois da vontade nobre de Gorbachov por reformalas súas estrucuturas. Unha boa parte ·da economía segue nas mans dos mesmos personaxes anteriores a este amago de democracia tutelada e moi corrupta. Estas mafias
non fan máis que facer medra-la anarquía e o novo imperialismo dun Putin que está
a ergue-lo seu mando sobre a destrucción de Chechenia, nun baño de sangue que
deixa pequenas as purgas máis arrepiantes dos tempos de Stalin. No pobo ruso está a
medra-la desconfianza cara todo o que sexa política en sectores coma o mineiro, que
vemos na imaxe.

os IV
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PREMIOS MARÍA CASARES,,

de teatro van ser

coñeceidos nestes días con obras candidatas como: "Si o vello Sinbad volvese ás illas",
"Cyrano de Bergerac" ou "Show sincero", entre outras; e con mulleres e homes deste
mundo da representación como Francisco Pillado, Paulina Pereiro, María Bauzas, Ouico
Cadaval, Ana Pudor ... Na foto a actriz María Casares, nada na Coruña

e filia

de

Santiago Casares Ouiroga, que tamén tivo que exil.iarse a París coa súa familia repu blicana no 37. Este anos estamos

a celebra-los 50 anos da marte deste dirixente da 11

República soterrado no comiterio francés de Montparnasse.

Saborea-la nasa

RUSO

POESÍA EN

.

%HOBO
nOPOrE
ro

TblCíI4EflETVIH

pode ser un horizonte de luz

para os cidadáns destes pobos que atravesan un paso escuro, mesmo despois
dunhas eleccións moi amañadas. Xá está
no prelo o tomo IV da Antoloxía da lite-

AJITOllOl"Hll l"A.ilHCHACKOH.IIHJll'AlWbl

·1b>1IV
ran1tCJlilCK2JI 003311.M

i._:0111'2

ratura galega neste idioma que leva por

X.X RCK:l

título No limiar do novo milenio; os
anteriores estiveron adicados á lírica
medieval, ó Rexurdimento galega ata a
Guerra Civil e á recuperación d·a nasa
poesía na dictadura, remata ·ndo cos versos de dous chairegos: Rábade Paredes e
Da río Xohán Cabana. Esta portada que
ternos entre mans ábrenos á inspiración
de 30 poetas: Marica Campo, Rodriguez
Baixeras, Pilar Pallarés, Forcadela,
Román Raña, Xulio L. Valcárcel, Ana
Romaní. .. Traducidos/as por Elena

ADOLFO PÉREZ ESQUIV·EL,

Nóbel da Paz en 1980, participa

nestes días nos XV Encontros de Educación para a paz, días 21-26. Despois de anos
de cadea e torturas pala sú~ defensa dos marxinados, sobre todo durante a dictadura arxentina, chegou a se-lo coordinador da Liga Internacional dos Dereitos e
Liberación dos Pobos. O concello de Poio vai nomealo fil lo adoptivo, -o seu pai naceu
en Combarro-, pois considérano un dos valedores e dos máis loitadores a pral dos
·dereitos da persoa, e dos que máis denunciaron as dictaduras de Latinoamérica.

Zernova do Centro de Estudios Galegas
da Universidade de San Petersburgo.
e
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MALA SAÚDE DE FERRO

f~GAL€RIA~
~ARGAD€LO~ .
~

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, 274

08008 BARCELONA
Teléf. : 93 - 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79
~~ Zurbano, 46

2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 31 O48 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 3714
981 - 35 3716
Fax:

~ 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 - 4216708
Fax :
95 - 4216708

~ 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 7918

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

,
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Os galegas gozamos dunha mala saúde de ferro. Esta castiza expresión recórdanos os máis variados casos de persoas que cadaquén coñece no seu contorno, xente que tódolos días sofre dos máis variados pequenos problemas, pero
que practicamente nunca falta do seu posto de traballo e acada un nivel de
lonxevidade que causa a envexa ·de moit~s que nunca tiveron un problema ata
que un achaque grave os deix:ou para o arrastre.
En realidade no noso país seica ternos unha alimentación desequilibrada,
con exceso de graxas e falta doutros elementos importantes, sobre todo nas
áreas rurais . Disque coidamos pouco aspectos tan relevantes como é a dentadura, que non irnos ó médico ata que xa é tarde.
Pero se isto ocorre coas persoas en particular, podemos ver síntomas parecidos na sociedade en xeral. Contamos COI?- centros hospitalarios e de saúde
como nunca tivemos; somos quen de realizar transplantes do máis variado e
de salvar accidentados que non hai por onde collelos. Pero como lle dea á
gripe ou outro mal menor por atacar a fondo, todo o sistema entra en crise.
Redúcense os tempos de espera para as operacións important~s; pero se un
precisa atención hospitalaria por un mal menor ten que inventar unha urxencia, ou agardar a que o
mal pase. As citas para
as consultas máis ·ordinarias dun especialista
hai que ped~as con
meses de prazo. E logo
para unha consulta de
media hora hai que
agardar tres ou catro.
Así se explica que se
poña en marcha .un
centro tan moderno .s·
como é o Hospital ~
Clínico de Santiago e
se formen atascos de ¿
~
funcionamento
que
colapsan os servicios · de urxencias, con camas a eito nos corredores; ou que
pase máis de medio ano da súa apertura e que o servicio de consultas externas funcione peor ca antes, con enfermos e médicos repartidos entre os dous
centros, sen ser ben atendidos en ningún dos dous.
Mentres tanto a poboación de Santiago leva adiante unha iniciativa cun eco
popular inusual, para reclamar que se aproveite parte do vello edificio hospitalario, no centro da cidade, para dar servicio ó segmento de poboación que
abonda cada vez máis, os anciáns. P~ro a Consellería de Sanidade sabe mellor
ca nós o que nos convén: teremos un centro xeriátrico ·marabilloso, de nova
planta, non se sabe cándo nin ónde.
De toda esta situación pode ser un síntoma a demisión do director xerente
M anuel Ariza, ó cabo de nove . anos de. funcións directivas no Complexo
Hospitalario de Santiago. Pode ser un primeiro paso, pero desde logo . de por
sí non resolve a situación.
M enos mal que seguimos gozando dunha mala saúde de ferro.

¡

INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz
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MOZAMBIQUE: ATRAXEDIA DOS POBRES
Esta antiga colonia portuguesa
quedou como outras totalmente
sornerxida na máis absoluta pobreza.
O clima de confrontación interna,
que perdurou durante dezaoito longos anos tampouco axudou a mellorar esJ deteriorada situación. As catástrofes naturais ocasionadas polas fortes chuvias acrecentaron aínda máis
os· problemas dos habitantes desta
terra africana. Os países ricos do
mundo tardaron moito en reaccionar
mentres miles de persoas perecían
por falta de axuda. Tanta insensibilidade neste século t~n avanzado.tecnicamente resulta alarmante.

desbordamentos están a ocasionar
grandes traxedias humanas. Moitas
son as reflexións que se poden facer
O primeiro, o desinterese dos
gobernos do mundo para .axudat .a
_que a 'traxedia non fose de t~n g5ande dimensión. Nos se escatiman
medios para face-la guerra, carid~ os
intereses económicos así o demandan
e déixanse morrer a miles de persoas
pacíficas por falla de auxilio.

Algúns datos
A República de Mozambique é un
territorio do Sureste africano que
limita con · Tanzania, Sudáfrica,
Suazilandia,
Zimbaue, Zambia e
Malui. Ten un clima tropical e a estación de chuvias dura de marzo a
outl,lbro. O río Zambeze separa o
leste e u oeste do país. As tensións
políticas acontecen entre norteños e
sureños máis que entre grupos étni- ·
cos. A vida céntrase nos clans familia- ·
res e matriarcais nalgunha das rexións
deste país e a poligamia abonda. Bai
preto dun millón de refuxiados de
guerra. O 90% da poboación vive. na
máis absoluta das pobrezas.
A economía depende da axuda
exterior. O 85% da poboación dedíEste territorio vivía en paz dende
case á agricultura. A poboación é
hai
oito anos e as chuvias· torrenciais
duns 18 millóns de habitantes, de
acabaron cun lento desenvolvemento
varias razas . As linguas son o portugués e outras, e . as relixións nesta dun pobo pobre. Non se trata dunha
desgraciada casualidade. Estas catásrepública multipartidista son de cultrofes quedarían moi mitigadas se
tos animistas (60%), cristiáns (30%) e
existisen infraestructuras adecuadas e
musulmáns (10%) ..
se as axudas preventivas cegasen fai
tempo. Existen certos detalles de
Catástrofe natural, catástrofe
gobernos
que perdoaron a débeda e
humana
de
moitas
sociedades civís, que a traDurante as últimas semanas e aínda
na actualidade as intensas chuvias e vés de ONGs fixeron chega-las súas

as chuvias
torre.nciais
acabaron cun lento ·
. desenvolvemento
du.n pobo pobre

desinteresadas axudas . Pero todo isto
é pouco. Todo contrasta coa vida dos
ricos, que nadan na abundancia económica ·e tratan de facer negocio
mesmo coas desgracias.
De Mozambique proveñen algúns
dos mariscos que aquí comemos e
varias empresas galegas que están instaladas ali souberon, neste pa.Ís pobre,
organizar as súas infraestructuras para
rendibilizar as súas capturas. Países
coma este necesitan expertos que
planifiquen: medios para acadar o seu
propio desenvolvemento. . Agora
necesitarán comida, abastecemento
de auga potable, e·scolas, hospitais,
sementes para as novas colleitas e
moitas causas mais.
A solidariedade dos nosos gobernos ten que estar presente neste estado africano. A sociedade civil coa súa
esixencia a favor dos dereitos dos
desfavorecidos esixir ós seus gobernos actitudes máis altruístas e comprometidas coa situación doutros
seres que aínd·a que afastados son,
coma nós, persoas, que merecen vivir
dignamente e loitar co seu traballo
por un maior desenvolvemento
humano, social e económico. A caridade e a xustiza social deben ir collidas da man ·na axuda deste pobo do
planeta Terra.
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"A FRONTE SANDINISTA XA NON ÉA EXPRESIÓN
DA MASA POBRE DE NICARAGUA"
Xosé Antón Iglesias leva 6 anos· na 11/a Zapatera, no Gran Lago de Nicaragua. Da
situación dramática que alí se vivía hai tres anos falounos nonº 501 de lrimia. Tratamos
agora de facer un balance destes anos que leva trabal/ando nunha das cinco
comunidades que hai na 11/a, todas integradas na Unión de .Cooperativas Agrarias
(UCA), sempre co problema da propiedade da terra de fondo. Varias causas cambiaron
neste tempo, e poucas para mellar. Sen embargo, Xosé Antón segue senda optimista e
asiste esperanzado ó agramar de novas movementos populares.
relacionados coa tenencia da terra se
resolveu nestes últimos 1O anos de
acometida n~oliberal: nin co goberno de Violeta Chamorro nin, moito
menos, co de Arnoldo Alemán. Todo
este movemento cooperativo naceu
ó abeiro do sandinismo e da reforma
agraria, orixinal e diferente a tódalas
habidas en América Latina, pero
tamén insuficiente e mal pechada. A
Revolución non tivo tempo de "ins- .
titucionalizarse" e as conquistas do .
campesiñado, de consolidarse. Por
exemplo, aínda hoxe no rexistro da
propiedade figuran como danos
aqueles que foron expropiados ou
confiscados.
¿En que punto se atopa o
movemento cooperativo no que
traballas?
AUCA está mm proceso de redefinición, polo acoso sufrido e pala
situación política. No ano 90 existían mái de 3.800 cooperativas. En
'Ulio do ano pasado quedaban 400.
Ho 'e deb mos de er pouco máis de
300. Hai que entarse e repensa-las
causa . No 98 legalízan e as cooperati a , que non tiñan ata daquela
per onalidad xurídica.
¿E como se pode legalizar
unha ocupación de terras?
N n, 1 galizou e a organización.
t ma pendente para o movement e
p r ti o d Nicaragua, é o da
pr pi d d . Ningún do problema

_

¿Somocistas?
Os confiscados si; os expropiados,
uns eran somocistas e outros non. A
reforma agraria de Nicaragua foi
conservadora. En xeral, a propiedade
dos non somocistas foi respectada.
U nicamente se expropiou a aquel
propietario que se caracterizara por
explota-los seus traballadores ou ben
aquelas fincas que estaban sen traballar.
Entón, ¿que criterios se seguiron en Nicaragua?
O respecto á propiedade foi posible por dúas razóns: a familia do
dictador Somoza tiña, ela soa, o 20%
da terra do país. Como foi confiscada sen reparos de ningún tipo, per-

mitiu respecta-la propiedade doutros
propietarios non sq~ocistas. E ademais estaba a autoridade moral que
daquela tiña a Fronte Sandinista, que
evitou a tom~ de terras espontánea
por parte dos campesiños. E como a
derrota electoral do sandinismo no
ano 90 foi totalmente inesperada (as
sondaxes dábanlle un 70% de apoio),
neses tres meses de transición non
deu tempo a ata-los cabos da reforma agraria.
Pero se a xente vive da terra,
iso fai aínda máis inexplicable a
derrota electoral do sandinismo.
A xente ocultaba a intención real
do voto; votou pala paz, foi o voto
das nais e dos país que tiñan filias en
idade de mobilización. Votaron contra a guerra. Foi xente sandinista
mesmo que sabía que, se gañaba a
Fronte Sandinista, os Estados Unidos
habían seguir financiando ós comandos da Contra. Tamén influí u o feíto
de que a reforma agraria propiciaba ·
o sector estatal. E cando a Fronte
reaccionou, xa era tarde. No 87,
cando fixo a segunda reforma e
entregou terras directamente ó campesiñado, moitos xa deixaran a
Fronte, e tal descüntento foi a baza
que xogou a Contra.
Dixeches noutra ocasión que
todo o movemento solidario
que se está facendo hoxe en

Aldegunde Quiñones
América Latina nace á marxe
Non. Todo a ocupación de terras
dos partidos. Chama a _atención . feita durante os gobernos C hamorro
que non haxa ningún que non e Alemán , n a década dos 90 foi sen
teña un certo grao de compro- apoio da dirección Sandinista, aínda
m iso social.
qu e a m~ o ria dos que ocupaban
Non é unha cuestión de ética. O
procedían do sandinismo. A direcque si houbo foi un abandono por ción nin a alentou nin a favoreceu. A
parte da esquerda oficial. U nh a vez partir do 90 a Fronte entra nunha
que os partidos se institucionalizan, profunda crise, na que aínda está, e
cando priman a presencia instituciona que se observan as súas contradicnal sobre o traballo social,... iso
cións. Unha das últimas terras tomamoldea os partidos e os dirixentes .
das, en abril do 96, por 125 familias,
De ·maneira que, en xeral, todo o
estaba senda. administrada por dirique está nacencia, positivo e esperanxentes da Fronte Sandinista, cinco
zador no continente (os movemenou seis persoas, ningún deles campetos indixenistas, o de ocupación de
terras por parte dos c;;i.mpesiños siño. E os ocupantes, tamén sandinistas, pero dos que puxeron os mortos
pobres en Ecuador, Perú, Bolivia,
Nicaragua, e, sobre todo, Brasil), está e o sangue. Lago, hai conflicto de
intereses dentro do sandinism.o. H~
movéndose á marxe dos partidos.
Isto non significa que non sexa un grupos económicos que compiten
na economía neoliberal, e ~espois
movemento político.
está a maioria do campesiño pobre:
¿Tampouco o Sandinismo en todos sandinistas, pero con outros
intereses. Hoxe os dirixentes da
· Nicaragua está involucrado?
Fronte é xente de estirpe revolucionaria, excomandantes da revolución
convertidos en poder económico.
Defenden os seus intereses, que nada
teñen que ver cos da revolución. A
Fronte Sandinista xa non é hoxe a
expresión política da masa pobre de
Nicaragua.
O PACTO DA
CORRUPCIÓN
Iso é xustamente o contrario
do que nos dixeches hai 3 anos.
¿Esa involución tivo lugar desde
entó n ou xa estaba larvada
desde a derrota nas urnas?
Estábase xestando dende o 90, e
agora a:florou, como o famoso pacto
entre Amoldo Alemán e Daniel
Ortega, que mesmo os analistas sandinistas bautizan como o "pacto da
corrupción" ou o "Mitch" institucional, en referencia á consecuencias desastrosas do furacán, que

sup uxo un retroce o de centos de
anos en N icaragua .
Daniel O rtega, que era un
m ito en Nicaragua . ..
El era qu en garantía, e aínda hoxe
pode fac elo, a cohesión interna da
Fronte. Era o líder indiscutible.
Podíase dubidar de seu irn1.án, o
xeneral Humberto Ortega, mesmo
de _Tomás Borge, o único fundador
vivo da Fronte. Pero Daniel Ortega
era o intocable. Por iso é doado de
entende-la frustración enorme, algo
máis ca desencanto na bases do sandinismo.
¿En que consiste ese pacto?
Mirade, o goberno d Amoldo
Alemán, está considerado o máis
corrupto na historia de Nicaragua,
que xa é dicir ... ¡Mái có de Somoza!
Mesmo un organismo sen corazón
coma
o
Fondo
Monetario
Internacional lle impón ó goberno
de Nicaragua condicións especiais
de ética e transparencia para condonar parte da débeda externa. Tamén
hai un dictame da Comisión
Internacional
de
Ética
e
Transparencia, onde o goberno nicaraguano destaca no negativo. Pois, o
goberno de Alemán, desacreditado
nacional e internacionahnente, ten
na dirección da Fronte Sandinista o
seu principal e único apoio.
Esa é unha traizón ás propias
bases.
Había dúas opcións e os dirixentes
da Fronte escolleron. O seu proxecto político, na década dos 90, tiña
como suxeito económico o campesiñado e mailos traballadores urbanos. A pregunta que nos faciamos
daquela era ¿que pasará agora coa
Fronte? ¿Vaise aliar coa burguesía
neoliberal ou cos dos sectores populares que a propia Fronte propicio u?
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Si, pero eu non son pesimista. A
. pobreza vai a máis, o desemprego
tamén. Pero se o miramos dende o
pobo, dende o mundo P?bre, ves
que están xurdindo realidades que
permiten albiscar a medio ou longo
prazo un fu_turo esperanzador. Pero
fai falla tempo, porque as présas
revolucionarias, interpretadas dende .
aquí non coinciden co 'r itmo do
campo en Nicaragua.

O DESASTRE DO MITCH

Hox , desg~aciadamente xa témo-la
r . p sta.
Entón, ¿q ue
saca Daniel
Ortega dese acordo?
sa ' a gran pr gunta. Está claro
u detrás hai inter ses económicos.
s dirixentes da Fronte non teñen
intere ningún en loitar contra a
corrupción, quizais polo que participan dela. Resulta p atético en
Nicaragua ver, a 20 anos do derrocan1ento do son1ocisn10, os c01n andantes da revolución convertidos en
grandes empresarios que pactan cun
goberno absolu tamente corrupto.
No pacto Ortega-Alemán non se
fala nada da realidade social e as
ne·ce idades do país. Só acordos de
reforma da constitución, de institución que on claves, co ma a
Controlaría Xeral da República, que
deb v lar pola transparencia e
horre tidad do E tado. Era a única
qu quedaba con autononúa fron te
ó p der executivo; a única qu
u u d nun iar publicam nte os
a o d · rrupción d Alemán e a
úa familia. E acába de consumar,
hai dúa
mana , a vinganza política
ntra a p r oa d Controlador,
A u tín J rquín, pr tagonizada por
Al m ' n
rt ga.

_

¿Pero hai algún interese máis
có económico?
Ós dous lles interesa consolida-lo
bipartidismo e obstaculiza-la creación dunha terceira forza. Por iso o
seguinte paso s1:1poño' que será refor-'
m a-lo Consello Supremo Electoral.
E vendo por onde van eles a única
esperanza sería esa terceira forza. E
hai que aclarar que maioría do sandinismo está fóra do partido. Como
·dixo unha xornalista, precísase algo
que vertebre tantos vigores dispersos
polo país, xa que están xurdindo,
coma no resto do continente, movementos indixenistas, culturais, de
comunicación, no campo... E este
non é un fenómeno exclusivo de
Nicaragua: o MIR de _Bolivia, fixo o
mesmo que a Fronte Sandinista. En
Ven ezuela, en Ecuador, en Chile ...
As diferencias entre a esquerda oficial e a dereita oficial de América
Latina, alomenos nas políticas económicas, son poucas . É unha necesidade en. todo o continente algo que
vertebre. as iniciativas coma a de
C hiapas, o Movemento dos Sen
Terra no Brasil, o m ovem ento cooperativo de Centroamérica .. .

a

O futuro vese, x a que logo,
c ada vez peor.

O desastre do furacán Mitch
provocou unha corrente de solidariedade moi importante, pero
parece que a forma da · axuda
non -sempre foi tan solidaria.
Así foi , a axuda a Nicaragua e
Honduras foi moi importante, pero
no caso español é evidente que pri. n1aron os intereses comerciais sobre
· os dos damnificados. Un exemplo :
máis da metade da axuda enviada
polo goberno español en forma de
créditos estase empregando na construcción de catro carrís da estrada
M anagua-Granada, ünha zona non
afectada polo furacán. Outro exemplo: a axuda de Taiwan nin sequera
foi canalizada a través do ministerio
de Cooperación, serrón directamente poló da Presidencia. Segundo a
Envío ,
editada · . pola
revista
U niversidade de Ceritroamérica, dos
cartas canalizados a través do goberno .nicaraguano, como foi o caso do
español, o 70% perdíanse en burocracia, e o resto en corrupción e ineficacia.
. Non teñen escrúpulos nin nas
situacións máis desesperadas.
Non, pero o Mitch, valeu para
poñer de manifesto unha situacíón
que xa estaba aí. Serviu como espertador da conciencia do pobo. Hai
organizacións
Acción
coma

Aldegunde Quiñones
Ciudadana,

o

F.oro

Sandinista,

con esas iniciativas populares, porque
Izquierda Sandinista e outras, cada antes estaban; sen querelo, reforzanvez máis significativas, que intentan do o sector empres~rial.
Tamén era unha oportunidade
supera-la situación e as contr:adicpara_proxectar máis a longo prazo e
cións.
O Mitch tamén levou a unha . para supera-la cultura de doazón, de
coordinación de ONG, e a reconsi- subsidio. Ás veces a axuda faise sen
xeito. En outubro houbo outra tradera-la súa intervención, e contar
xedia en Nicaragua: inundacións que
acabaron con boa parte d~s infraestructuras que se crearan tralo fura-cán. Ó subí-lo nivel da auga do Lago
de Managua arrasou coas casas que
se construíran na beira. E tamén hai
competencia entre ONG; desorganización, familias que recibiron dúas
casas, causas así. Da axuda canalizada
polo Gobemo nin se sabe. A opción
do Gobemo era investir en infraestructura viaria. Pois ben, tres empresas acapararon as contratas: dunha, o
principal
accionista,
Amoldo
Alemán; da segunda, o principal
accionista, o xenro de Arnoldo
Alemán; a terceira, de amigos de
Amoldo Alemán, que como bo
somocista, segue os pasos do seu
mentor.

O escritor Fran Alonso acaba
de publicar un libro, O brillo dos
elefantes, que che dedica a ti e
que presenta a situación que ti
vives dende a ollada dun neno ·
¿c~mo
coincidiu contigo en
Nicaragua?
Foi facer unha reportaxe. Para min
é un dos mellares reporteiros deste
país. Un bo amigo e un home dunha
fina sensibilidade· e segundo el foi a
realidade a que lle inspirou esa obra,
tenra coma a xente da lila Zapatera.
Conforme un vai entrando no interior desta xente, que teñen enriba
tantas martes, tantas torturas, tantas
violacións, un vaise preguntando
cómo é posible que aínda conserven
esa tenrura. Eu creo que pola olladá
dos nenos xa se sabe cando estamos
facendo as causas ben ou non.

· Ilustracións tomadas .d o libro aquí
citado: ALONSO, FRAN;" O brillo
dos elefantes". Ilustracións : ENJAMI O
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PROFEC[A DUN CAPITÁr)JTRONO
DE XOSE ANTON MIGUELEZ
OU CANDO A FE SE ENCARNA NA POESÍA.
¿Cómo dicir a Deus con palabra humana? Para a mullere o home honestos desta hora, Deus é, se cabe, máis
innomeable ca nunca. Tras séculos de toma-lo seu nome en van, trala crítica moderna de tódolos abusos Jeitos no
seu nome, tras un ¿inevitable? secuestro integrista, tras un atafegante presente eclesiástico no que se volve a tomar
e a retomar e a publicitar e a desvalora-lo seu nome coma unha supermarca comercial en oferta por liquidación,
ou como palabra-muro que marca a diferencia insuperable entre os de dentro e os de fóra, .. . chega o desafio de
todo crente: dicir a Deus no propio corazón e na propia boca, dicilo recreando unha experiencia nova, dicilo pa.ra
que ecoe na intimidade, deixarse dicir por Deus, con palabras que nos signifiquen, que constrúan o noso pequeno
mundo, que toquen o corazón de quen as di, e así, de quen as le, e así de quen as escoita, de quen as recrea, de
quenas celebra. Ei-lo camiño do Xosé Antón neste regalo· que nos fai: dicirse a si mesmo algo crible, toma-lo
nome do Amor como Deus manda, con sinceridade, poesía e gracia.
Ando por eso á escoita calado e receptivo
asorado e canso,
agradecendo as causas,
reverenciando nomes,
e compoñendo formas.
E forman parte dese crecemento, desa maduración, as
apostas arriscadas,os medos e as incertezas, a escoita dos que
falaron palabras de .vida, a lectura da realidade
Confésome ignorante e pido escala
pois eu tampouco, Uxío Ievtuxenko, sei case nada de ninguén,
nin teño fórmulas exactas que curen a tristura
nin pretendo, como a coca-cola, ter o segredo químico da dita
nin me indigno coma Xaúl (Samuel11) cando sei dos nenas escravos
da cidade paquistaní de Sialkot cusindo os balóns de fulbol,
Camiño en catro tiradas.
(os que Adidas, Reebok ou Mitre venden fachendosas
E tes poemas, que van ó encontro dunha mística á medisen
dicirnos que golpeamos medos de nenas) ...
da do home e da muller de hoxe, están construídos como
E, de maneira singular, - e aquí na miña opinión está un
peregrinaxe interior que fai parada en cinco pousadas.
dos
mellores momentos <leste itinerario e o máis logrado
Na prim.eira enfróntanos a unha sorte de primei~a infanalento
poético da obra, tal e como se recolle no sel,l poema
cia da fe. A un sentimento impulsivo e fundamental, ás pre7
"Na
Escola dos Sabios"- na aprendizaxe que na vida de
gunta impacientes que todos nos ternos feito, e nos seguícada queri se pode facer dos máis humildes, dos que a hismos a facer.
.
toria
oficial considera sen voz. Aprender, do amor pequeno,
¿Non podes ou non queres mostrarte francamente
o Amor grande que a penas se albisca, -e aquí adquiren un
a111igo e luz como tanto berro te reclama?
entrañable protagonismo os veciños que Xosé Antón tivo
011 e tolleito e xordo e !lon me vales
nas súas aldeas de Galicia e nos seus barrios de Barcelona011 es capricho bobo que desprezo,
un aprender emocionándose, conmovéndose, ¿hai outra
011 es inotor sen alma que rexeito,
maneira?:
011 e cJlf¿allo seco que vo111ito,
O Bautista berra que Xesús .baña no Espírito,
011 es sndis1110 cruel que e11 asasino,
e o De!fino do Boto! tan tirado por veces tan pobriño,
011 es 1111 De11s co11 vo e quera oírte.
que nunca falou mal de ninguén , é outro baño de Espírito.
Parte dos materiais deste libro foron empregados e celebrados
nos retiros de verán de lrimia.

A busca que fai madurecer.
Na úa gunda tirada o autor proponno unha busca. A
aqu la prnnan r lamación ontra a mudeza de Deus
d unha
ita n
ana
···············e

San Xoán di que Deus sabe de Amor
e nun retrato seu vino lavándolle os pés a quen o traizoaba,
e noutro saíndo pola adúltera que querían acantazar,
e noutro comendo con certa clase de pecadores

Daniel López Muñoz
e noutro chant~do na cruz por opoñerse ó mal e vencelo,
porque é amor.
A Virxe María sabe do amor, ahonda a súa cantiga
chea de fe e de conciencia de clase,
ahonda vela ó pé da cruz acompañando a agonía do seu filliño.
E sabe do amor a anónima candonga que consolaba ó Ernesto,
un cliente impotente., que me Jalaba dela agradecido.
Sabe de amor o nazareno que reordenaba os medos
e provocaba a danzas e a vencellos libres,
e aboiaba a liberdade de confesar pecados para alegría dos pequenos,
e tamén o Miguel da Sota
malladísimo pala vida e aprendéndome. a_rezar coma el
"Deus quérote moito"
(mil veces gracias Miguel amigo).
Un Deus que merece ser
dicido e bendicidoA sorpresa, o abraio, pola descuberta do Deus de Xesús -o
encontro e a redescuberta persoal, alén das formas, e ideas herdadas- é b cerne do libro, na súa
cuarta parte. Efectivamente trátase dunha descuberta intimamente
revolucionaria, unha conmoción
das imaxes preconcebidas, "relixiosas", ... trátase doutra cousa.
Esa radical novidade formúla- .
se de maneira progresiva, en sucesivos flash es, a partir dunha procla- _
mación:
o DeÜs que se expr.esa, se
Xosé Antón na súa época de
Romariz de "animador"
suxire, se encarna, na persoa de
dunha tractorada.
Xesús prende e merece ser crido.
Só encontrei un Deus que me namore,
que me encha o olla e me prenda e me libere,
que non me canse nin me manipule,
que sexa luz constante e tenro apoio.
E vaise desenvolvendo esa declaración persoal, en forma
de dez poemas: Nihguén me coñece tanto, ninguén me
comprende tanto, me agradece tanto, me respecta tanto, me
perdoa tanto, me serve tanto, me precisa, me.engrandece, me
descansa, e, ..... volvendo á orixe, me sorprende tanto.
É un rostro coñecido que endex~mais se esgota.
Pode gustarse, pero non saberse,
recoñecerse, pero non preverse,
pode bicarse, pero non reterse. ·
C~ma un. idioma vello que é novo en cada poeta,

novo en ~ada neniño que treme na palabra,
novo en cada amante que crea amor de novo,
novo en cada inventora de causas ou de historias.
E11 cada liberdade conquerida de novo.

A segunda infancia
A seguinte pousada na proposta rrústica de Xo.sé Antón
Miguélez é unha segunda infancia. (O capitán Trono cabalga
de novo).
¿Como nacer de novo a unha madurecida inxenuidade?
Ser coma nenos, abandona-las grandes pretensións, aceptar
non saberse, pero sabéndose coñecido

Tárdame saberme pero seime cos outros coñecido,
E isa ahonda.
Te-la conciencia serena de que é imposible adoutrinar e
salvar a un tempo,
Unicamente cabe a salvación na que brinque o poeta en cadaquén,
é dicir, a de liberarnos do adoutrinamento, arrenégote demo,
e do esquecemento que esmaga ou ignora os poemas dos outros
(cantiga ou lamento),
e do apoucamento,
e da soberbia de pretender comezar puro e de novo,
e da cegueira de non nos ver carne cos outros.
Ser coma un .neno coas súas torpezas, e coma un capitán
Trono,
Coma un nena e como a Veneranda de Pilar no Abel?do.
É dicir, eterno inmaduro (nesta· vida), regalo e carga.
É dicir, constante aprendiz, ós seus noventa anos.

A fe de cada día : lembra-lo s~u sorriso cando é
noite.
E por ·fin na última parte, ofrécesenos unha expr:esión
dunha fe madurecida, "a fe de cada día",
A fe é o máis simple e tamén o máis dificil:
É un bico na boca e un distanciarse amoroso e reverente
que sabe a noite.
Familiar coma o aire ou o sorríso dun nena
Resiste a imposible conquista prometeica
E o cálculo interesado.
Moi de agradece-lo poema 28, "A fe luz na
Encrucillada", (¡Gracias Xosé!) que ten un sandador sabor
oriental, e o derradeiro poema "Últim:a oración"
Dáme unha fe pan de cada día ... .
que sexa ahonda fe para seguirte, ·
xostAimNM1oueU!101AZ
sempre quizais de lonxe e cheo de verga.................. .
ñas
PROFECfA
DUNCAPrTÁN
TRONO
pero seguirte ata chegar ó cabo.
que sexa suficiente para ve-lo teu sorriso
ou lembralo cando é noite,
para olla-los meus .pecados e os do
mundo,
e choralos e remedialos algo,
o que poidamos sen dimitir do empeño.
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MULLER EN BRANCO
SOBRE FONDO NEGRO

Engracia Vida/ Estévez
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de poder non abondan aínda as
mulleres. A ver se a xuíza que leva
o caso do Zafir ten toda a autori~
dade que necesita para move-los
fios da recuperación dos carpos
dos mariñeiros mortos como
piden as súas mulleres e familiares.
Máis preto de nós non sei qué
cor lle poñeriamos ó Señor Fraga, ·
tal vez un "rosa". No mitin ás
mulleres galegas, en Santiago, dedi.c.
couse a botarlle "cumpridos" ós
seus ollos fermosos... ¡Don
Manuel, que estamos no 2000 !.
Non renunciamos á beleza dos
nosos olios, pero si a que un presidente do goberno nolos loube nun
mitin!

H i un día Almud na ocupade pren a como principal inve tigadora dun equipo que
stá a abrir camiño para recuperalas doenzas de médula. Hai ratas
qu xa andan despois dunha
lesión. Non é moi frecuente o
protagonismo da muller nestas
descubertas, pero aí está, como un
feíto máis no camiño da normalidade. Aínda que é algo negro que
nos chame a atención, té~oslle
que pór unha condecoración branca.

ª p 'xina

Hoxe tamén é Clara a gañadora do premio Alfaguara de

novela, non por haber máis literatas .ca científicas resulta menos
branca. Nome de muller tamén
teñen os prem10s literarios
"Azorín" e "A sonrisa .vertical".
Máis branca para as relixiosas,
varias delas galegas, que están en
Mozambique resistindo heroicamente, e negándose a se salvar elas
antes que toda a xente que corre o
risco de morrer pola fame, a auga
ou a enfermidade. E non sei a
quén cargarlle o NE GRO des te
pasotismo mundial para ofrecer
unha axuda rápida e eficaz. Pero a
realidade é que neses organismos

E agora unha nova que merece
tódalas cores: Do 24-26 de marzo,
en Madrid, o colectivo "Mulleres~
Teoloxía" . organiza un encontro
para que o "Xubileo" teña repercusión na muller, e reciba os beneficios da" conversión" institucional
da Igrexa. Prepárase unha manifestación de 3.000 persoas, "sen contar homes e p.enos". Se vos animades a participar chamade ó 915397170. E se queredes ir no autobús que alugan as M.C.G. e que
sairá de Pontevedra o 24 ás 3 ...
chamade a Elvira: 986-855977.
¡Feliz día da Muller traballadora! 8 de marzo de 2000.
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FAI A.DOIRO NO ADRO

Pepe Chao

,

"MEA CULPA, MEA CULPA, MEA MAXIMA CULPA''
Se a alguén lle der por estudiar
Historia. da Igrexa, ha estar precavido
ante a moi probable ferida á súa s.ensibilidade de crente. Dende o século
IV, a Igrexa vai acumulando poder e
cultivando ese constantinismo cesaropapista do que a primeira víctima
mortal foi precisamente un galaico:
Prisciliano. Terá que ir descubrindo
unha segunda historia, oculta: a das
víctimas, que con moita frecuencia
eran portadoras da frescura evanxélica, pero que adoitan estar enterra_das,
cando non manipuladas, pola historiografia -oficial. Como di o cardeal
Roger Etchegaray, "o corpo da
Igrexa está cheo de cicatrices e de
próteses".
N este contexto pode resultarnos
interesante a noticia de que o
Catolicismo romano se dispón a solicitar perdón. Os trinta "teólogos do
Papa", ás ordes de Joseph Ratzinger,
cardeal que leva feíto moito dano
condenando e prohibindo, presentaron un documento: Memoria e reconci. liación: a Igrexa e as · culpas do pasado.
Abofé que leu ben o irimego: non as
culpas do papado, serrón do pasado.
No texto, dunhas 90 páxinas, case
que non aparece autocrítica ningunha, nin nomes concretos, nin papas
deste século, nin análises históricas.
Todo fica nun etéreo pasado remoto.
Obispo Mestre de Cerimonias pontificio, Piero Marini,_ afirma que o
"mea culpa" que pronunciará o papa
·Wojtyla con motivo do Xubileo non
é exhaustivo, comprendendo dende a
intolerancia e a violencia contra os
disidentes, as excomuñóns, persecucións e divisións no cristianismo,
pasando polo desprezo ós xudeus e
os pecados contra o amor, a paz e os
dereitos . dos pobos, sen esquece-la
disc;:riminación das mulleres.

¿De quen vari recibir perdón se os
represaliados están mortos? Tería que
ser con arrepentimento e propósito
da emenda das causas aínda vivas e
actuais que provocaron tales efectos
e que perduran. Dáse a traxicómica
casualidade de que a man dereita do
Papa, cardeal Ratzinger, que está
implorando p~rdón, está afogando
estes mesmos días persoas e poboacións coa man esquerdas ou sinistra,
ata o punto de que un se pregunta
cómo é posible tamaña (tan magna)
esquizofrenia. ¿Por que obispo coadxutor de Samuel Ruíz, con dereito
a sucesión, é privado dese dereito e
case que deportado a unha diocese
mil quilómetros distante, só porque
se converteu, burlando á Curia romana que o env10u para cornxir erros e
herexías? ¿Por que a teóloga inglesa
sor Lavinia Byrne, loitadora pola
ordenación sacerdotal da muller, está
sendo represaliada? ¿Por que outros
moitos porqués que ocuparían demasiado_espacio?

.. pode resultarnos
interesante a
noticia de que
o Catolici.smo
romano se dispón
a solicitar
perdón"
O Catolicismo romano estará en
condicións de obter perdón histórico
o día en que se xunte, con tódalas
Igrexas cristiás hoxe separadas, dispostas todas a entrar nunha nova
dimensión renunciando ás súas
estructuras de poder; o día en que

repase os últimos catro séculos e se
decate de que se foi opoñendo a
todo progreso histórico. Ese venturoso día no que volva á nudez evanxélica e se espida da solemne vestimenta da cristiandade amparada pola
espada da pauliña excomungadora
para entrar unha comuñón auténtica ..
Do contrario pódese pensar que
este singular acto sen precedentes
poida corresponder á ansia dun papa
plusmarquista que pasou o seu longo
pontificado empregando o seu dinámico talante humano batendo marcas
inusitadas. Algunhas tan estimables
coma a liberación da súa patria,
Polonia, do xugo soviético, e a posterior caída do muro de Berlín, ben
que coa vergoñenta colaboración
dun amigo pouco aconsellable: o Tío
Sam e as súas axencias de espionaxe.

e · ···········

Lidia e Valentina
Máis lugares e lugariños

.....º

E seguimos a pasear qu e . . .
con este tempiño non ch e é
para menos . ¡Os vellos n on
acordan outra cóma ela! A ver
se para cando a revista ch egu e
ás vosas mans xa o aire virou de
baixo ... Pois si, con tanta raxeira e tanto paseo continuamos
co asunto dos nomes dos nosos
lugariños, e como esta é unha
revista na que interesan · os
temas relixiosos, comezarerrios
por preguntarvos unha curiosidade: ¿sabedes como .se chaman
os sitios onde hai ou había ou
houbo igrexas? Pois son aqueles topónimos d? tipo Grixoa,
Grixó ou similar. Pensaredes
q~1e vos tomámo-lo pelo, pois .
non. A palabra ECCLESIA
(latín) derivou ata a "igrexa"
que .ternos hoxe, pero na .é poca
medieval houbo variantes que vman do diminutivo daquela ECCLESIA:
ECCLESIOLA > grixoa e variantes múltiples.As mentes máis curiosas poden
consultar a Ramón Lourenzo que ten moito estudiádo sobre estes temas. Ou
a Moraleja outro profesor da Universidade de Santiago de Compostela .que
tamén 'e studiou a toponimia de Galicia e León. . _
Na obra deste autor remexemos un pouquiño sobre aqueles noni.es .de
lugar que teñen. que ver cos restos dos habitantes prerromanos: castros, castelos están en .rehción coas zonas onde había asentamentos dos celtas (que vivían en castros). Desa época tamén é Arca, referido ó monumento funerario (ó
dolmen), e ó seu lado o diminutivo:Arqueixa. E sen ningún parecido externo
ternos outra palabra que apunta ó mesmo contido: Moimenta, Muimenta.Vén
do MONUMENTA latino, que tamén facía mención ós monumentos funerarios.
E topónimos que teñ_e n que ver coa igrexa, xa do período posromano, son:
O Mosteiro, A Ermida; a propia palabra Igrexa é. topónimo, en moitas parroquias hai o lugar da Igrexa. Ás veces os topónimos fan mención ós propietarios: O Zarrado do Congo,Vilar de Abade, O Muín do Bispo ... e recórdannolo inmenso poder que tiña o clero. Congo é o mesmo ca cóengo, de feíto
deriva destoutra e está bastante estendida, aínda que ás veces con variantes:
Conxo. Si, o famoso barrio ou parroquia de Conxo de Santiago vén deste
mesmo Congo. ¿Que lle pasou? Pois que isto era zon~ de gheada e pronunciábase Congho; na época da castelanización excesiva .pensouse que era unha
castelanada e o gh era j castelán. Entón mm arrau to de galeguización paso u a
Conxo sen miraren os étimos.
E ata aquí chegamos hoxe. ¡Xa non estivo mal a andaina!. Ternos máis couiñas que contarvo pero terán que quedar para outro día. ¿E ti de onde es? ¿E
vo tecle? E peramos incansablemente as vosas achegas, dúbidas, suxestións .. .

O CA"'TAR DO IRIMEGO
1. Por culpa d~ treboada
un país enteiro a pique:..
traxedia inmensa vivida .
.en África: Mozambique.

2. · Pasaba só nas novelas:
n a de " O barón rampante",
n a que Ítalo Calvino
fai algo espampanante.
3. Sobe ó protagonista
a unha árbore: o rapaz
b rincando de póla en póla
pasa a vida no ar.
4. Pero o que na novela
é entretida comedia
miles de mozambicanos
padecérono en traxedia.
5. _Unha rapaciña preñe
- a súa gracia é Sofia-,
dunha árbore no pico
unha filliña paría.
6. Sen comer e sen durmiren
víctimas tamén do medo
caen coma froitos maduros
sen move-lo mundo un dedo.
7. Cinco helicópteros só
vellos e sen combustible
dende África do Sur
fan os pobres o imposible.
8. Pasan días e semanas
sen que o mundo ali acuda;
por fin dispón o Poder
enviar serodia axuda.
9. Coma un millón de persoas
entre a vida e a morte
da Aldea Global reciben
prá outra vida pasaporte.
1O. E uns mariñeiros gal egos
no extremo aporto do ar
dormen o soño da morte
sen que os_queiran rescatar.
11. Se se apelidasen Kennedy
tmnaríase en serio
e o rescate do "Zafir"
xa non sería ·un misterio.

12. U nha xeración perversa
- di Xesús de N azaré- ,
do gran Capital adúltera,
insolidaria, abofé.

