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EDITORIAL 1° DE MAIO Hai benpouco 
que se pensaba e escribía sobre a "fin do traballo": dado 
o avance das tecnoloxías era concibible unha sociedade 
na que, para sobrevivir, se traballase menos e se dispu
xese dun maior tempo libre para a creación, o ocio, a 
relación, a vida familiar. 

Hoxe, visto o acontecido ~a última década, case nin
guén mantén tales profecías de humanización do tempo 
vital. Trabállase cada vez máis. Son máis e máis horas 
que as unidades familiares se vén compelidas a vender 
ós contratadores para vivir ó nivel que a ·sociedade con
sidera digno, é dicir, o de satisfacción das necesidades que 
a cultura envolvente nos dicta. 

Pero o peor do caso é que esas horas no posto de tra
ballo non son en xeral de máis calidade, nin polo con
tido, nin, especialmente, pola inseguridade e temporali
dade, que acada niveis de escándalo. N este contexto de 
degradación dos contr~tos de traballo resulta unha 
indecencia que os poderes públicos, en aras dunha 
dubidosísima eficacia económica, se amasen tan 
renuentes a tomar medidas serias que penalicen os con
tratos-lixo e incentiven os estables. Recentemente oia
mos como gran concesión que se tiña intención de 
actuar nese sentido cos contratos de ¡menos de cinco 
días!. 

Ese escenario de máis horas de peor traballo complétase 
cun dato moi propio dos tempos de neoliberalismo 
triunfante: as diferencias salaria-is se agrandan. 

Un sindicalismo intelixente e "con princios" resulta, 
logo, tan necesario ou máis ca nunca. Non un sindi
calismo gremial disfrazado, de defensa corporativa de 
grupos, sexan dunha elite de técnicos, dunha fábrica de 
armas, do que teñen traballo contra os que non o · 
teñ n ou dos afiliados contra quen sexa e como sexa. 
Cómpre un sindicalismo con visión global, política: 
capaz de harmonizar, na práctica concreta, a defensa da 
calidade d vida dos traballadores con outros valores 
irr nunciable para a esquerda, como a c.alidade de res
posta e o vigor do ervicios públicos, unha economía 
u tentable e r spectuosa co medio ambiente, un irre-

nunciabl pacifi mo unha solidariedade activa coas 
da e popular do países do Sur . 

.. ··············e Foto portada : Xurso Lobato 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO HISTORIAS CON· HISTO-
RIA A elite cultural do imperio de agora, representa
da en Gholivú, non lle ten moito aquel ó rigor histórico, 
e todo o que nesta p;;trte do planeta pase da raíñ<l; Victoria 
para atrás, é "antiguo" e, xa que logo, tanto vale para 
remendar un ovo de romanos como para fritir un calce
tín medieval. Así se explica que lle desen cinco óscares a 
unha película como "Gladiator", que en galega significa 
Gladiador - Gladiador en castelán, dito sexa por respecto á 
minoría-, na que de momento xa se detectaron 124 
meteduras de remo. Dalgunhas, ben simpáticas, xa nos 
decataramos cando a vimos, como a casiña de estilo rena
centista, o son das campás, ... " doutras non, como que a 
xente lanzase octavillas -¿manuscritas en papiro quizais?
' as estatuas dos Papas, a estela do avión no ceo, a pegada 
do tractor nos campos, as flores de buganvílea -traídas a 
Europa polo navegante francés Bougainville, no século 
XVIII-, etc. Estas deformacións. son froito de ignorancia, 
ou da comodidade, ou do interese lucrativo (a trapallada 
é máis barata có rigor). Pero hai o u.tras. 
Por exemplo. "No século III a. C. chegan os romanos a España 
(¡ !), pero só no séc. 1 d. e; ... Augusto consegue conquistar 
Galicia, Asturias e Cantabria, incorporándoas á España ... " 
Falar desa maneira de España nesa época é anacronismo, 
inexactitude e desvarío patrio, pois a Hispania Romana, 
ademais de ser romana e non hispánica, era cousa ben 
distinta en forma e extensión e, España coma tal, é unha 
cousa coma quen di borbónica. Coa mesma razón ou 

ma1s podería 
afirmarse que 
foron incor
poradas . a 
Galicia 
(Gallaecia). 
Pero ¿é 1gno-
rancia? ¿Ou 
qmza1s unha 
sutileza do 
espírito que 
preside a 

"reforma das humanidades"? O curioso que -para papis
tas nós- está tomada dun folleto editado por Política 
Lingüística o mes pasado. 
É como aquel guía de San Isidoro en León que, medio 
en transo, explicaba que aquelas pinturas encargadas por 
Fernando I o Magno e dona Sancha ilustraban ben ás cla
ras o poder duns reis ocupados en reconstruír a España 
única e Católica anterior á chegada dos mauros. E tan 
ocupados que reconstruían algo que nunca fora construí
do .. 

Porque o tema é ese, que son uns nacionalistas radicais, 
viscerais e intolerantes. E non lles hai que facer. 



A CLAVE f 
Xabier Blanco 

Da-la Vida 

O Evanxeo de Xoán preséntanos a Xesús 

coma bo Pastor que dá a vida palas súas 

ovellas. O contexto deste discurso é de con

flicto cos xefes do. pobo xudeu. Para expre

sa-la súa relación cos discípulos, Xesús uti

liza unha imaxe moi común nos ambientes 

.por onde el se movía: a relación entre o 

pastor e as ovellas. 

Tal relación baséase, por unha banda, na 

disposición total de Xesús a coidar, servir, 

entregarse ó coidado dos seus e, por outra, 

na actitude de escoita dos seus. 

Só quen exerce esta capacidade de escoita 

pode entender a Xesús e poñerse a seguilo e 

experimenta-los seus coidados, gozar do 

regalo de Xesús: vida plena. 

E o mesmo Xesús convértese en prototipo 

de "esco(tador": escoitou con tal profundi

dade ó Pai que o evanxelista faille dicir: 

"Meu Pai e mais eu somos un''. 

BOANO\IA . 

lo ECO Lines Salgado 

Esta noite tiven un soño ... 

Soñei que non desconfiabamos do traballo voluntario e gratuíto .dos que atenden 

os nasos vellos ou os toxicómanos. 

Soñei que todo o mundo era capaz de comprende-lo traballo a fondo perdido de 

asociacións e ONG polo desenvolvemento dos pobos . . 

Soñei que os bancos prestaban os cartas sen esperar intereses, e que a confianza 

era o aval suficiente da~ hipotecas. 

Soñei que os empresarios velaban pensando en cómo aumenta- la benestar dos 

seus empregqdos. 

Soñei que a sociedade confiaba no amor e dedicación de tantos educadores que 

ven no seu facer, ás veces, tan pouca recompensa. 

Soñei que non nos desesperabamos coas noticias sobre os inacabables enfronta

mentos armados· organizados polos poderosos para gañar máis poder. 

Soñei que os criterios económicos non eran a medida para decidir qué facer coa 

natureza e o equilibrio ecolóxico. 

Soñei que ninguén tiraba a toalla na loita contra os poderes que nos oprimen. 

Soñei que a soidade e o individualismo non eran compañeiros de viaxe de tantos 

e tantas. 

Soño, en fin, que nori facemos oídos xordos á voz de Deus que manifesta o seu 

amor infinito, misericordioso e eterno por todos nós. 

Soño que confiamos, é por isa non deixamos que o derrotismo, a apatía, o medo 

ou a desesperanza agramen en nós. 

Soño coa promesa de Deus: "Eu doulles vida eterna, e non se perderán para sem

pre". 

e ·············· 
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-A PENEIRA 

OS BISPOS CATALÁNS forma~ agora unha rexión eclesiástica que 

recoñece· a súa identidade: nestes días están a escoita-las aspiracións das comunida

des para que os seus novas bispos coñezan o idiom·a e a cultura do país, ante a xubi-

lación de tres deles ... , todo na liña do Vaticano 11 que pedía un respecto palas minorí

as cult.urais. Mesmo o Govern diagnosticou un distanciamento da lgrexa cos fieis se 

non se respecta a sensibilidade catalana. A Generalitat está a introducir un traductor 

automático ó catalán para tódalas sentencias xudiciais nunha Catalunya que se pre

para para o Fórum Universal das-Culturas en Barcelona (2004) coa construcción de 

varios edificios emblemáticos como esta torre de cristal de Jean Nouvel que, segundo 

el, inspírase no macizo de Montserrat. 

A Rede Cidadá pala Abolición da DÉBEDA EXTERNA, que hai agora 

un ano organizou unha consulta social para abolir esta carga o día, 4, fai unha 

manifestación .en Madrid na que participan os. colaboradores de Lugo, Vigo, A 

Coruña ... , porque cada día hai máis diferencias: se en 1960, o 200/o máis rico reci_bía 

un 300/o máis do 200/o máis pobre, en 1990 xa é o 600/o e en 1995 os ricos reciben 

82 veces máis. Ou con outras palabras: as 10 persoas máis ricas teñen tanto como o 

que producen 50 destes países máis pobres e. os 447 máis· ricos teñen un ha fortuna 

máis grande cós ingresos anuais da metade da humpnidade. 

O 1 DE MAIO obríganos a tomar postura a'nte a precariedade do traballo 

que no naso país supera o 340/o, uns números abraiantes, país no 2000 só un 7,410/o 

dos contratos foron indefinidos (51.293) fronte ó 92,590/o temporais: por obra, servi

cio ou por circunstancias de producción. Neste mes pode convocarse unha folga 

xeral, a última foi no 94, pois o nivel adquisitivo dos traballado.res é cada día máis 

feble; se os salarios subiron un 2,30/o os prezos chegaron ó 40/o, sobre todo ·en 

Pontevedra cunha das inflacións máis altas da península, mentres que Galicia ten os 

salarios máis baixos, unhas 70.000 ptas. menos ca en Euskadi. 

ATTAC (Asociación para a 

Tributación das Transferencias 

Financelras e a Acción Cidadá) é· unha 

iniciativa do galega Ignacio Ramonet, 

director de Le Monde Diplomatique, e. 

ten como obxectivo devolverlle ós cida

dáns ·a seu dereito a decidir nunha 

sociedade onde mandan os mercados 

financeiros ... Esta asociaéión vén de 

introducirse. nos.pobos desta península 

como unha plataforma plural e partici

pativa desde unha pr_áctica civil e mili

tante que está a crear unha conciencia 

independente, crítica e ben informada 

ante a decepción que están a crear moi

tas fórmulas políticas que no~ son 

democráticas e que están a crear unha 

sociedade inxusta e in-solidaria coa glo

balización financeira. Para coñecela 

mellar a editorial Laiovento publicou o 

·libro Attac contra a dictadura dos mer

caderes . 



11AÍ VÉN, AÍ VÉN, 
O MAIO, MAÍÑO; 
ESTE É O MAIO 
QUE ANDA D'A PÉ" é 

unha das cantigas que acompaña os 

maios de porte· humano: nenas cubertos 

de follas· e flores que fan de rriaios, 

outros son figurativos, representando un 

pote, cruceiro, barco, moneco, etc. As 

coplas teñen un cariz satírico e crítico 

sobre acontecementos sociais da comar

ca ... Toda esta fervenza creativa está a 

simbolizar plasticamente un inverno 

vencido polo maio coa forza primaveral 

que o engule pouco a pouco co seu 

espertar vagaroso despois do longo sano 

ou letargo da estación anterior. Este 

ciclo nace como unha festa agraria no 

neolítico con moito pulo na época 

romana e que volve a rexurdir nestes 

anos en Ourense, Pontevedra, . 

Portomarín ... , onde vemos como fan 

unha cruz con xestas brancas. 

A 11XUNTANZA DAS 
PERSOAS MAIORES'; 
que vai ter lugar en Compostela o día 9, 

convocada pala ONG "Anciáns do 

Mundo", ten como principal convidado a 

Vicente Ferrer. El, a través da súa 

Fundación de traballadores/as rurais nas 

aldeas da India, está a facer un labor 

prodixioso no desenvolvemento daquel 

país tan pobre. Na foto aparece onda a 

súa m~ller Anne, coa que está progra

mando a reconstrucción do estado de 

Gujarat despois do terremoto de febrei

ro. Pero o drama que se vai tratar neste 

encontro é o ¡;rogresivo envellecemento 

da nasa poboacióri, así en Lugo e 

Ourense os maiores de 64 anos superan 

o 250/o dos seus habitantes. 

Alfonso Blanco Torrado 

Tamén queremos facer unha homenaxe 

á ONG 11 NAIS DO 
MUNDO" ou "Matres Mundi", 

que loitan por mellara-la saÚde mater

no-infantil! nos países do Terceiro 

Mundo. Neles só un 150/o dos partos son 

asistidos por sanitarios. 600.000 mulle

res marren ó ano por problemas de 

embarazo ou do parto, incluso ás veces 

a cifra elévase a unha muller marta de 

cada 12 fronte a unha de cada 4.000 

como media nos países industriais. A 

discriminación é clara. A isto súmaselle 

27 martas por 100.000 nacementos 

vivos, fronte ós 480/1.000 na mesma 

cantidade de nacementos entre aqueles. 

Na celebración dunha xornada dedicada á nai lembrámo-la Fundación BERCE, 
qüe desde hai máis dun ano canta cun piso de nais adolescen~es, entre 14 e 17 anos, 

en Valladares de Vigo onde as/os educadores lles ofrecen todo tipo de asistencia. 

Gracias a voluntarios, están tamén a acoller en 2 vivendas de Coia nenas que por dis

tintas razóns non poden vivir coas súas familias (nos seus 5 anos de vida xa pasaron 

por Berce máis de 100). Son conscientes de que xamais poden substituí-los seus pais 

e nais, pero ás veces son reclamados por estes ou pala Administración para tutelalos 

nestes anos de crecemento como se fosen as propias familias. Ilustramos cunha obra 

moi presente nos artistas plásticos: as maternidades, neste caso de Manolo Hugué. 

_ .............. . 
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POUTICA Tintxu 

A FESTA ·oo TRABALLO 

Boa parte da poboación española celebra o primeiro de maio. Fóra dos amplos sectores da sociedade 
pouco integrados na vida oficial (como poden se-los labregos que tódolos días teñen que coidar dos seus 

animais), todo o mundo dispón dun día de lecer. E nas primeiras páxinas dos medios de comunicación 
abondan as alusións á celebración do día. 

Moito menos son, en cambio, as persoas. que viven a 
xorriada co espírito que lle deu orixe, a loita solidaria dos 
traballadores pola súa dignidade. Mesmo nas celebracións 
sindicais ese aspecto queda un tanto esquecido en favor de 
demandas case corporativas ou de loitas de protagonismo 
dentro do sector obreiro. 

·Por iso seguramente esta festa ten moi pouco sentido 
para os que deberían se-los seus protagonistas, aquelas 
persoas máis necesitadas do recoñecemento como traba
lladores. Ese poderla ser, por exemplo, o caso dos traballa-:
dores clandestinos, sexan ou non inmigrantes, persoas sen 
contrato de traballo, sen seguro social, sen horario, sen 
vacacións nin trienios. 

N ese gran capítulo poderiamos incluír a millóns de 
persoas sen estatuto oficial de. traballadóres e productivos: 
desde as amas de casa, ata as avoas e avós que coidan dos 
neto , por es.taren os fillos ausentes (na emigración, por 
exemplo, ou memo na cadea); moitísimas persoas clasifi
cada nas estatísticas como "inactivas": familiares de moi
to traballadores autónomos, polos que non se pagan 

guro nin terán logo dereito á xubilación. 
P ro e te capítulo non deixa de medrar nos últimos 

ano , baixo conceptos moi eufemísticos, como volunta
rio di to ou da quilo (coma moitos dos que levan fachen:.. 
do o uniforme de Protección Civil); bolseiros vari_ados, 
aínda que algún se hamen de investigación; traballado
r n práctica (moi prácticos para aforrar custes laborais 

nas empresas); empregados eventuais ou fixos desconti

nuos (coma moitos dos que se dedican a traballos estacio

nais). 

De todos estes poucos estarán nas nías nas manifesta

cións convocadas polos sindicatos, que ven así desautori

zadas boa parte das súas proclamas e denuncias ·sobre a 

precariedade laboral. E sen embargo son. as víctimas do 

sistema imperante, que conta coa máis oficial protección 

legal que ampara boa parte destas prácticas; que chega 

mesmo a elaborar profundísimas teorías para xustifica-la 

correlación entre o progreso dun país e mailo man te- . 

. mento dun nivel axeitado de parados; ou que subvencio

na co·n fondos sociais o despedimento de traballadores por 

empresas que presentan, con todo orgullo, millonarios 

balances de beneficios. 

Ante esta situación resulta un tanto esteril a polémica 

sobre a xustificación ou non da convocatoria dunha f~lga 

xeral e o preguntarse qué intereses bastardos pode haber 

en que o sindicato máis moderado da UXT se alíe co 

máis radical da CI G nesa convocatoria, mentres CCOO 

pacta co goberno. 

Desde as rúas, na casa, no tra'Qallo ou gozando do lecer, 

estas son cousas que debemos ter presentes nesta festé!- do 

traballo, para actuar logo en consecuencia o resto dos días 

do ano . 



PARA NON . 
PERDE-LO SUR Xerardo Castedo 

¿PERO QUE REVOLUCIÓN É ESTA? 
Supoño que é iso o que se pregun

tan moitos guerrilleiros que anclaron 
polos montes de América hai unhas 
décadas. Pero ó que caeu o muro 
mudaron moitas cousas. 

O 1 de xaneiro do 94,. día no que 
comezaba a, por dicilo así, unión 
económica, que acordaron EE.UU., 
Canadá e mais México, uns indíxenas 
din que xa abonda; piden que se pre
ocupen pola xente, que están 
morrendo de fame, de frío, de gripe .. . 

. E namentres o goberno pensa en ¿ ... ? 
Ante isto, colleron uns fusís e mar
charon a San Cristóbal de las Casas. 
Ó día seguinte voltaron á selva, e ó 
pouco chegou o exército a ver que 
pasaba, pero xa non estaban. o 
EZLN é consciente de que con tiros 
non van gañar ó pode:i;oso exército 
mexicano. Por iso e outras cousas, 
usan a "palabra" . Esas balas, e moi 
certeiras, Son as que lanza o Sub 
Marcos. E, de por parte, conciencian 
moito máis. 

Pasaron sete anos, ¿e que guerrilla 
podemos imaxinar saíndo dos mon
tes, montando en autobuses, e indo 
polos pobos? A xente sae a recibilos e 
a policía escóltaos. Acaban facendo . 
unha concentración na capital de 
decenas de miles de _ persoas. Alí 
puxeron o palco de costas ó congre
so; din que total non os escoitan ... 

O zapatismo é algo diferente ó que 
coñecemos e no que moita xente ten 
posta esperanza. ¿Poderá ser revulsivo 
e asemade catalizador dun cambio 
que a nosa querida terra necesita? 
Creo que cumpre moitas venturas -
que Xesús dixo no outro monte. 
Entre outras cousas, recibiron moitos 
tiros na "loita pola xustiza e os máis 
desfavorecidos, os últimos. Pero ~nde 
máis xente lles pon a can-ibadela é en 
México. U nha razón importante é 
que moita xente non acepta os indí
xenas nin ere que teñan dereitos . Por 

iso foron ameazados de morte duran- unha vez máis a súa soltura -ante as 
te a viaxe. cámaras. 

Tamén se fala moito de quen é 

Marcos. O outro día revelou de que 

foi dependente no Corte Inglés e 

Esta é unha parte do discurso en 
México D.F.:"SETEVOCESTRAE
MOS PARA TRAERCHE SETE 

que o botaron (ou se foi) por vender PALABRAS. SETE VECES SETE 
_ máis barato do que marcaban os pro- ROSTROS DETRÁS DO NOSO 
duetos. Hai uns días fixéronlle esta · ESTAR SEN ROSTRO SE ILU-

pequena entrevista que nos di algo 

del: 
"O meu nome é Marcos Montes 

de la Selva" afirmou cando lle pedi

ron que revelase a súa identidade. 

"Son indíxena, nacín hai 18 anos, 

porque collin un bus equivocado 

unha noite que estaba bébedo e que

ría ve-lo mar" .. Contou que vive na 

selva coa súa muller, "unha c~mpa

ñeira insurxente que se chama 

Marina", e que aínda non teñen 

fillos, debido á guerra. "Vivo con ela 

nunha champa con teito de nailon. 

_Cando chove poñemos hamacas. Se 

non, facemos unha camiña" dixo o 

líder guerrilleiro, que demostrou 

MiNAN. TI, MULLER 
INDÍXENA. MENTÍRONNOS. 
SEGUEN SENDO O ESQUECE
MENTO E A MORTE O ÚNICO 
FUTURO QUE O DE ~IBA 
OFRECE ... " 

É ó final, deixáronlles falar no 
Congreso, pero coa oposición de 
moitos deputados. Por fin, ese recin
to escoita unhas palabras diferntes ás 
habituais. E hai máis por fin, por 
exemplo que é escoitada unha muller 
indíxena. E o máis importante, des
pois de moitos séculas, ós indíxenas 
regresaron . contentos e teñen ESPE
RANZA. Os resultados habédelos de 
ler moitos números máis adiante en 
Irimia. 

e··············· 



··············e 

AC 1 UALIDADE 
Agradecemos que desde unha postura non nacionalista, Cristianisme i Justícia, no seu 

último envío, tivese a capacidade de traer algo de razón ó problema vasco. Non 
compartindo afgúns dos aSpf!CtOS que se reflicten no documento, afedámonos da 

serenidade con que pronuncia a pro/ de algo hoxe negado: o diálogo. O diálogo que se 
pide en Israel, que se pide en Irlanda, que se pide en ca/quera conflicto destas 

dimensións e que aquí se nega. Conscientes de que ir de fronte só carreta o sufrimento, 
irá marte só leva a matar, desacreditar só leva ó odio. CiJ apela a mirarse ós olios, ou 
sexa, pórse no lugar do outro, digámolo na linguaxe política: negociar, esa palabra na 
que algúns partidos non queren nin pensar. Porque negociar significa sempre perder a 

curto prazo para gañar a longo, algo que os cidadáns debemos esixir ós políticos. 
Ve/aquí o documento. Agardamas as vasas opinións. Ábrese o debate. 

10TESES SOBRE EUSKADI 

Cristianisme i Justícia 

1.A soberanía dun pobo 
-causa lexítima- xamais pode 
ser patente de corso para a 
morte de seres humanos. 
Moito menos cando esa morte 
non ten lugar ei;i combate no 
campo de batalla, nin dictada por 
un poder xudicial independente 
das armas, e moito menos aínda 
cando esta morte afecta a inocen
tes. Ó matar, ETA convértese 
nunha banda criminal sen paliati
vos mn escusas. 

2.Eta non é un grupúsculo de 30 
ou 40 persoas. Varios miles de per
soas en Euskadi son etarras,"poten
ciais ou actuais. (Cómo poden pro
ducirse estas enfermidades nos 
pobos, é pregunta de gran interese 
sociorelixioso, que non pode ser 
analizada aquí). Pero se ETA non é 
unha banda duns poucos, parece 
claro que a solución do proble
ma etarra non pode ser unha 
solución exclusivamente poli
cial. Ningunha das dúas forzas ten 
poder uficiente para acabar coa 
outra. O empate levará entón a 
unha ucesión interminable de 
mort ab urdas. 

3 .N este contexto, o normal é 
que se produza (se cadra produ
ciuse xa) unha dobre radicaliza
ción. De parte de ETA, asasinar 
non para ningún obxectivo con
creto, senón só para amosa-lo 
poder, para ferir ou humillar ó 
adversario, para crear terror ou 

exercita-lo odio, aínd_a que sexa 
con métodos innobres que a 
democracia non pode permitir 
xamais'. De parte do goberno, con
fundi-la firmeza coa intolerancia e 
o veredicto moral coa solución 
política, confundir causas con 
métodos , e desacreditar unha 



CHAMAMENTO A FAVOR DUN PROCESO 
CONCILIAR, COA PARTICIPACIÓN ACTIVA DO 

POBO DE ÜEUS 

Os grupos cristiáns que asinamos queremos 
manifesta-la nosa vontade de impulsar na Igrexa 
Católica un PROCESO CONCILIAR, no que, 
como Pobo de Deus, poidamos expresar libremen
te qué Igrexa queremos para o novo século, 
escoitando con húmildade e entrañas de misericor

dia o que o Espírito Santo nos pide a través da 
Sociedade e os signos dos tempos os/as seguido
res/as de Xesús. 

A opinión pública vese sacudida a miúdo por 
novas que poñen de relevo as graves contradiccións 
que afectan a nosa Igrexa. Mentres que na socie
dade avanzan os Dereitos Humanos, moitas veces 
impulsados -onda outros actores sociais- polos 
cristiáns e cristiás que formamos parte da Igrexa 
Católica, no seu seo séguense mantendo estructu
ras autoritarias, elitistas e patriarcais que deslexiti
man o noso labor evanxelizador e humanizador. 

Precisamente, ó longo <leste ano, non deixaron 
de aparecer informacións que fan referencia á errá
tica actitude do Vaticano respecto do diálogo ecu
ménico, á súa irresponsable e discriminadora polí
tica sobre medios anticonceptivos , ó comporta-

mento sexual indigno dalgúns membros do clero, ó 
escuro manexo das doazóns dos fieis ou as conver
sacións -unilaterais e pouco transparentes- de altos 
cargos da Curia con grupos fundamentalistas para 
a súa reintegración na .Igrexa. Sentímonos na nece
sidade de expresar en voz alta, unha vez máis, a dor 
e o descontento co que tentamos manternos na 
Igrexa, fieis a Xesús, millóns de persoas católicas 
de todo o mundo. 

Cansados do autoritarismo, dogmatismo e cerra
zón do poder eclesiástico, cada vez máis afastado 
da experiencia vital e dos sentimentos de gran parte 
do Pobo de Deus , proclamámo-la nosa vontade de 

. impulsar no noso país un PROCESO CONCI
LIAR, libre e participativo, ó que dende este 
momento convidamos a tódolos nosos irmáns e 
irmás na fe do Cristo resucitado. 

O <lito proceso irá converxendo nos proXImos 
meses coas iniciativas que, no mesmo sentido, 
están xa poñendo en marcha redes e organizacións 
católicas e ecuménicas de todo o mundo, que tra
ballan a prol do cambio social e eclesial. 
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OBXECTIVOS 
Anímano-lo desexo de que a Igrexa Universal 

evolucione nas súas estructuras e formulacións, 
para face-la máis coherente e profética como 
humilde portadora da mensaxe de esperanza que 
nos comunica Xesús. 

Queremos que o mesmo camiño que hai que 
recorrer sexa fonte de experiencias e aprendizaxes; 
que os esforzos por servir a Deus e á humanidade, 
interpretando os signos dos tempos, nos abran a 
novas experiencias e posibilidades. 

Buscamos que os cambios que teñan que vir 
sexan amplamente debatidos e acordados por toda 
a comunidade que comparte a fe cristiá, deixando 
unha ampla marxe para a coexistencia dunha plu
ralidade de perspectivas e experiencias, nucleadas 
n torno ó Evanxeo como fonte de sabedoría e 
p ranza. 

ACTITUDES 
Apostamos por un debate fraterno, sereno e res

pectuoso no que todos e todas, clérigos e leigos, 
poidamos dici-la nosa palabra sen ser ameazados 
ou excluídos . 

S ntímo-la necesidade de cambiar tamén as 
nosas actitudes, recoñecendo o papel de todos 
qu les hom s mulleres que, con honestidade e 

bo corazón, traballan, dende diversas instancias da 
lar a para construí-lo Reino. 

.()_JJRE/1'.> 
UKHA IGREXA 
N'Ai • A(OLL([)O/A 

oo; JEH YOl. 

TEMAS 
Os mernbros da Igrexa debemos poder pronun

ciarnos libremente sobre as cuestións que nos pre
ocupan, esa axenda ha de construírse tendo en 
conta a pluralidade de perspectivas teolóxicas e 
eclesiolóxicas que conviven na nosa Igrexa. 

Ó longo dos últimos anos, un gran número de 
persoas e organizacións eclesiais resaltámo-la nece
sidade de debater, entre outros temas , os seguintes: 

• O papel da Igrexa e dos cristiáns e cris
tiás na defensa da Creación de Deus, para 
facer fronte ás agresións que sofre o noso plane
ta a causa dunha Civilización de Marte, que 
malgasta os recursos naturais e non dubida en 
sacrificar impunemente a diversidade biolóxica. 

• O labor da Igrexa en relación cos 
empobrecidos e excluídos polo neolibera
lismo, chamando a un comportamento activo e 
profundo a prol do cambio estructural das rela
cións humanas no plano económico, político e 
cultural, en busca dunha meirande igualdade e 
xus tiza social. 

• O labor da Igrexa na defensa da paz e 
a resolución non-violenta dos conflictos, 
traballando incansablemente polo respecto á 
dignidade humana, por encima de calquera cir-

I 



cunstancia, e pola transformación profunda das 
relacións sociais para que a paz se asente sobre 
unha sólida base de xustiza, igualdade e liberda
de para tódalas persoas. 

• O papel das mulleres, traballando para 
que se recoñeza o seu labor e a súa dignidade 
plena, a tódolos niveis, na sociedade en xeral e 
na Igrexa en particular, sen ser excluídas, por 
razón de sexo, de ningunha estructura, función 
ou responsabilidade. 

• A moral sexual, valorando a dimensión 
afectiva das relacións sexuais como vehículo de 
comunicación entre as persoas, sen estar nece
sariamente unidas unha función reproductora, a 
unha expresión exclusivamente heterosexual, 
nin tampouco a un único modelo de relación 
familiar ou de parella. 

• O celibato, considerándoo coma unha 
opción persoal, digna de respecto, pero non 
obrigatoria para nada, nin para ninguén. 

• O ecumenismo, entendéndoo como pro
ceso de encontro e diálogo con outras perspecti
vas relixiosas, filosóficas e científicas, na busca 
común da felicidade e benestar para a humani_
dade. 

• A inculturación da fe cristiá na reali
dade dos diferentes pobos, atopando e pro
clamando a Palabra de Deus a través das lin
guas , historias e culturas. 

• A estructura eclesiástica, traballando 
pola transformación do modelo absolutista e cle
rical cara a un modelo baseado na relación fra
terna e horizontal dentro da comunidade cristiá, 
en constante diálogo e busca do común, pero 
tamén con respecto á diversidade de experien
cias da fe. 

MÉTODO 
No noso formulamento, o PROCESO CON

CILIAR debería expresa-la pluralidade de situa
cións e sensibilidades das comunidades eclesiais, 
por esta razón, chamamos a un desenvolvemento 
da creatividade para atopar fórmulas adaptadas a 
cada contexto. 

Non obstante, suxerimos que se teñan en 
conta os seguintes criterios: 

• Busca-la máxima participación, tanto en ter
mos cuantitativos como cualitativos valorando 
positivamente a diversidade e pluralidade das 
perspectivas. 

POR Utll1A 
.I&REXA 
C UMPLiDOl?.A 
f)O €YAllXEO 

0#.0E or f'(JB~!S 
jotl ~J PAl°l1éÍ/?o_s. 

• Garanti-lo respecto e o recoñecemento que 
merecen tódalas persoas, sexa cal sexa o seu 
papel na Igrexa e a súa opinión acerca de cómo 
esta debería evolucionar. 

• Facilitar que se escoite a voz de tódolos 
homes e mulleres leigos , pobres, inmigrantes, 
gays e lesbianas, divorciados, teólogos e clérigos 
disidentes e de cantos foron inxustamente 
represaliados ou excluídos. 

• Escoitar tamén a voz dos que non se senten 
membros da Igrexa católica, pero que poden 
ofrecer unha visión enriquecedora acerca do 
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seus postulados, das súas prácticas e, en xeral, 
do papel da Igrexa e dos seus membros na socie
dade. 

• Dialogar de xeito sereno e transparente, 
dando publicidade ás diferentes ideas e ós deba
tes, ofrecendo canles diversas de participación 
neles. 

• Facer chega-la información ós nosos bispos, 
ás diferentes comunidades eclesiais, ás organi
zacións e ós medios de comunicación, compar
tindo visións e coñecementos. 

CONCLUSIÓN 

As organizacións eclesiais que subscribimos este 
hamam nto somos conscientes da dificultade que 

un PROCESO CONCILIAR como o que propo
ñ mos pod atopar nas actuais estructuras e canles 
de participación da Igrexa, pero como cristiáns e 

cristiás que amámo-la nosa Igrexa e nos sentimos 
corresponsables dela, sabemos que o viña non pode 

conterse en odres vellos, por iso queremos toma-la 
iniciativa, dun xeito práctico, para facer así o noso 
parte á súa rexeneración e renovación. 

Quizás os nosos bispos poidan algún día facer 
eco da chamada que dende este momento lles face
mos para participar activamente neste proceso, 
incluso cabe a posibilidade de que algún día o suce

sor de Pedro convoque un novo Concilio 
Ecuménico, na liña que marcara o Concilio 
Vaticano II. Se é así, o noso desexo é que o dito 
Concilio non deixe o Pobo de Deus nunha posición 
de espectador pasivo contemplando o que os seus 
ministros falen e decidan por el. Se algún día chega 
ese momento, o PROCESO CONCILIAR tería 
aberto, aínda que modestamente, camiños á parti
cipación; se non chega, terá contribuído profetica
mente a alenta-la chama do cambio e, sobre todo, 
a potenciar unha meirande capacidade reflexiva e 
autonomía evanxélica nas bases da Igrexa. 



AC 1 UALIDADE 
causa en si mesma lexítima (e que 
ten cabida nunha democracia), 
apelando ós . métodos con que 
algúns a defenden. 

4.Nun contexto así,as afirma
cións voluntaristas do tipo de 
'"'irnos .gañar?', "pagarano todos", 
ou "se ETA mata é sinal de que a 
política do gobernó é a correcta", 
son absolutamente inseguras, e 
irracionais, e non fan máis que 
enganar ó pobo. As manifesta
cións e coricentracións, cando se 
fan fóra de Euskadi, son necesarias 
e moralmente exemplares; pero, 
han facerse coa conciencia da súa 
impotencia para premer ou impre
sionar á tolemia etarra. E as apela
cións voluntaristas déberían ser 
substituídas pola pregunta de cán~ 
tos cidadáns inocentes teñen que 
morrer , para que o Estado com- . 
prenda que debe facer "alga" máis" 
que a loita policial. E que non debe 
seguir políticas que un día lle inca
paciten para ese "algo máis". 

5. De se-las causas así, unha 
ruptura radical entre o partido 
que goberna en España e os 
partidos nacionalistas vascos, 
sería un dos erros máis graves 
que se cometeron nos 30 anos de 
vida _de ETA. Tal ruptura imposibi
litaría a adopción de medidas 
extraordinarias (das que a demo
cracia pode dotarse ~n situacións 
excepcionais), se un día fosen 
necesarias. Pois esas medidas só son 
politicamente atinadas, cando can
tan co consentimento de todos. Se 
miramos ó pasado, este erro podía 
adiviñarse xa na política de dureza 
que propiciaba o PP desde a opo
sición, como arma electoral. 

6. Os pobos non se fan con 
esencias abstractas, serrón con his-

A solución do problema etarra non pode ser exclusivamente policial. 

torias e vontades concretas. E o 

balance actual desas vontades na 

Euskadi real, é máis ou menos 

este: preto dun 50% de cida

dáns primariamente naciona

listas e preto dun 50% de cida

dáns non nacionalistas. Dentro 

do primeiro bloque, unha metade 

.Non existe 
máis saída 

que 
o diálogo 

tería un nacionalismo "soberanis
ta" ( ou independen~ista). E dentro 
deles, preto doutia metade serían 

· declarada: ou potencialmente 
terroristas. 

No segundo bloque, hai case 
unha metade que se contenta 
cunha forma de nacionalismo 
autonomista, e outra primariamen
te españolista. É o que soe tipificar
se como "só vascos", "vascos espa
ñois", "españois vascos" e "simple
mente españois". As cifras son só 
aproximadas, porque sempre queda 
a marxe de indecisos que se decan
tan a un lado _ou a outro, segundo 
evolucionen os acontecementos. 

7. N estas condicións, paré cenos 
que o gran pecado de TÓDALAS 
forzas vascas · ( á marxe de moitas 
persoas concretas admirables), foi a 
decisión inconsciente de ignorar ós 
outros, e considerar ó propio 
grupo como a verdadeira totalida
de de Euskadi. Gran pecado e 
tamén grave erro. Porque nunha 
situación como a descrita, non º ............ .. 



UAUDADE 
.. .......................................................................................... ...... .......... ......... .. ...... ............ ............................ .................................. .... ............. ....... ............ .................. ..... ... ....... ............... 

··· ······ ··e 

existe máis saída que o diálo
go paciente. O diálogo non obs
tante ten unha condición previa, 
que é atreverse a mirar ó outro ós 
olio , e coñecer as historias perso
ais de dor e de frustración que hai 
detrás de cada rostro. Por iso, de 
toma-la decisión de "aproveita-la 
criminalidade de ETA como chan
za para que unha forza non nacio
nali ta e empoleirase ó poder, sería 
unha deci ión moralmente rexeita
bl . Se de v rdade ninguén tomou 
tal d ci ión, hai que advertir de 
qu pod er unha tentación moi 
bai a, que onvén non dar nin 

sequera a sensación de que iso 
aconteceu. 

8. Se no canto de atender ás 
esencias · abstractas · que seinpre 
será~ discutibles, seguimos aliando 
á historia concreta, podemós afir
mar que o independentismo 
vasco naceu principalmente 
dunha serie de ofensas inferi
das a Euskadi polo goberno 
español. E que van desde a abolí-

A~roveita-la 
criminalidade de 

ETA para 
c~egar ó poder 

é moralmente 
rexeitable. 

ción dos foros en 1876, e a repre
sión do vasco durante o franqliis
mo, ata a .negativa á plena aplica
ción do Estatuto e o cumprimento 
de tódalas transferenCias previstas 
nel. De todas estas reivindicacións, 
polo xeral, o cidadán medio espa-

- ñol non está suficientemente infor
mado. 

9. Cando agora se fala xenerica- · 
mente de diálogo, non convén 
esquecer que, nestes . intres 
semella claro que ETA non 
quere dialogar, como tampou
co o quere o actual goberno. 
Non só porque ETA parece estar 
agora nas mans dun sector máis 
ben novo e máis duro que nunca, 
senón porque a política actual lle 
fai sentirse forte. Esa política de 
buscar só a rendición do outro, e 
chamar paz á propia victoria, 
encontra resonancia na outra acti
tude visionaria que chama diálogo 

á rendición, e que non coñece 
outra alternativa ás súas demencias 
que o toche bomba ou o tiro na 
c·aluga. 

10. Desde un punto de vista 
crente, deberíamos engadir que a 
patria non ten fundamentación 
teolóxica cristiá, mentres que a 
democracia real e o respecto á 
vida si que a teñen. O Deus cris-

. tián non é o Deus dun monoteís
mo unívoco que sempre será 
Deus dun pobo ou unha raza sós. 
O Deus cristián (Pai, Filio e 
Espírito Santo) é un Deus que leva 
a diversidade no seu interior, que se 
realiza nela e se converte así en 
principio de comuñón universal, 

. sen lesión das particularidades. Por 
iso, e aínda que poida feri-los nasos 
oídos nestes días que tanto se fala 
de "patriotas", atrevémonos a· 
rematar cunha cita de A. Machádo: 
" o cainismo perdura a pesar de Cristo. 
Pasd do individuo á familia, á casta, á 
clase. E hoxe vémoló estendido ás 
naáóns, nese sentimento tan forte e tan 
vil que se chama patriotismo" . A cita 
é provocativa. E as provocacións 
non teñen lugar en situacións de 
norm.alidade. Pero po_den ser nece
sarias ali onde fai faltá unha sacudi
da para_abri-los olios ou espertar do 
soño. E por suposto, a cita só terá 
valor se cadaquén .examina con ela 
o seu propio ·patriotismo en lugar 
de limitarse a aplicala ó alleo. 

Quixeramos ofrecer estas teses 
como unha palabra desarmada que 
nace dunha dobre convicción. A 
certeza .de que o sanguento con
flicto de Euskadi nos afecta e nos · 
interpela a todos. E a constatación 
de que naquela terra devasada, 
existen sementes admirables de 
reconciliación que merecen admi
ración e apoio. 
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UNHA BARBARIDADE DE BÁRBAROS 
Á fronte dos pobos bárbaros que entraron en Galicia viñan Hermerico, xefe dC?s Suevos, 
e Gunderico, dos vándalos asdingos. Disque pasaron dous anos estragando colleitas e 

vese que de aí nos foron quedando na fa/a expresións coma "vandálica devastación" ou, 
máis coloquialmente, ¡que vándalo! 

¡FOEDUS ROMANOS: HAI QUE 

PACTAR! 

A gran desorde interna que trouxo 
tonsigo a invasión bárbara -leva as 
autoridades romanas a pactar con eles 
e, no ano 411, asínase un <lestes pac
tos -chamados foedus- entre o Estado 
romano e os suevos, ·polo que es tes 
reciben permiso. para se estableceren 
na Gallaecia €, a cambio desta hospita
litas, comprométense a empurra-los 
vándalos cara ó sur, ata que estes 
pasan a África . 

O pacto ou foedus fíxose con Flavio 
Constancia, representante de 
Honorio, o Emperador. O cronista 
Hidacio di, aliviado: " ... os bárbaros, 
despois de devasta- las provincias de 

Hispania, po~a misericordia de Deus, i 
in~linanse a concerta-la paz". 

O caso foi que os bárbaros botaran :=I 

a sortes os seus asentamentos, de -
maneira que ós suevos e ós vándalos 
asdingos lles tocara a Gallaecia que, 
daquela comprendía dende· o Douro 
ata Asturias e Cantabria (tanto era así 
que Hidacio chama "Campos 
Galleci,ae'' á Terra de Campos, na 
parte de Palencia). Posteriormente os 
suevos quedaron na "extrema occi
dental que linda co océano". 

GALICIA CEIBE E SUEVISISTA 

A poboación _sueva concentrouse, 
formando unha alta clase social, nas 
terras de Porto, Braga, Ourense e Tui, 
ou sexa, no antigo convento 
Bracarense, tal como acreditan os 
topónimos e antropónimos <lestes 
lugares. 

O primeiro rei suevo, Hermerico, 
goberna en pactos galaico-romanos e 
pon o_ seu pobo a traballar, de tal 
xeito que o naso nonista Orosio di 

que " .. .. os suevos, execrando as espa
das, empuñan os arados ... ". Bauza 
Brey incluso pensaba que o arado de 
feitura case cadrada é de orixe sueva. 

A Hermerico sucédelle o seu filio 
Reckila e, a este, Reckiario, pois a 
monarquía sueva era hereditaria, 
aínda que os reis eran presentados ó 
pobo por aclamación. 

Tiñan a súa capital en Braga, onde 
estaba a cort~, o pazo e mailo tesau
ro. A partir de aí organízase un reina
do independente, rompen os pactos 
con Roma e guerrean levando tropas 
galegas. 

Reckiario é . o primeiro rei suevo 
que acuñou moeda na ceca de Braga, 
imitando as moedas romanas. Tamén 
foi o primeiro rei suevo convertido ó 
cristianismo. Ó converterse el e maila 

súa familia, gañan a lealdade dos gale

gas romanos e mesmo pretende 

expansiona-lo seu reinado conquis

tando o resto de Hispaniá. Pero o rei 

godo Teodorico II derrótao na bata

lla do río Órbigo, comezando entón 

a conquista das provincias da 

Hispania. Como expoñente <lestes 

cambios, os Campos Gallaeciae cam

biarán de nome e, dende aquela, 

pasarán a chamárense Campos 

Gothorum. 

· A partir daquela o remo suevo 

. independente da Gallaecia quedou 

nas lindes do país galega tal coma 

hoxe o coñecemos, en palabras de 

San Isidoro nos "inaccesos spaniarum 

ángulos", é dicir, no inaccesible 

ángulo das Españas. 

e············· 
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INTERNACIONAL 

O MALTRATO INFANTIL 
Este grave problema ponse de manifesto con accións puntuais como foi a de localizar 
recentemente un barco, que supostamente cargaba entre 180 e 250 nenas escravos, 
preto do golfo de Guinea. A noticia segue a ser un pouco confusa, pero sérvenos de 

ocasión .para reflexionar sobre esta fonda problemática que afecta a millóns de nenas e 
nenas, que dende a infancia xa sofren malos tratos físicos, emocionais e psíquicos de 

formas moi variadas. 

A EXPLOTACIÓN DE 
NENOS E NENAS 

Diversas fon tes, corno a 

Organización In ten1:acional do 
Traballo, afirman que a explotación 
nas súas diferentes formas afecta a uns 
250 rnillóns de nenas e nenas, que se 
ven abrigados a se converter en 
e cravos cada ano, a pesar de que xa 
vivimos no século XXI. Esta escravi

tude é un problema global, que afec

ta rnáis ós países pobres, pero que 
tam ' n está pre ente nos países do 

chamado primeiro mundo rico. En 
fi to, a escravitude é ilegal, · p~ro 
gu a ser unha práctica vixente rnoi 

p cialrnente no continentes africa
no a iático e udamericano. N algúns 

casos son abrigados a traballar corno 
escravos para pagar débedas das súas 
familias , noutros son . secuestrados e 
existen casos nos que a rnesrna fami
lia entrega os seus filias/ as ós trafi
cantes coa falsa promesa de que eses 
nenas obterán unha vida rnellor 

miles de mozas 
e nenas son 

vendidas cada 
ano para a 

prostitución 

tanto para eles corno para os seus. A 
UNICEF asegura que miles de 

mulleres mozas e nenas son vendidas 
cada ano para o mercado da prostitu
ción, principalmente na India e en 

Tailandia ou son "comercializadas 
corno noivas" para arranxar rnatri

rnonios de conveniencia. Segundo os 

datos . <leste organismo, dependc:nte 
da ONU, nos últimos trinta anos tan 

só o tráfico de mozas e nenas afectou 
a rnáis de trinta rnillóns de persoas. 

Os nenas e nenas escravos non teñen 
dereitos e son abrigados a traballar en 

actividades inhumanas durante todos 
os días da semana. 

Moitas son as causas desta situa

ción. Atrevérnonos a enumerar 



algunhas posibles: inadecuada cober
tura e calidade de servicios sociais 
básico_s, falta de programas preventi
vos de apoio á familia e ás comuni- : 
dades, inadecuada le:xislación para a 
protección integral da infancia, tanto 
en materia penal, soIT).etemento á 
xustiza dos explotadores, amén do 
incumprimento das leis existentes, · 
políticas inadecuadas de creceme_nto 
urbano que favorecen a aglomera
ción, situacións de conflicto armado 
ou violencia xeneralizada, pobreza 
material e espiritual, deficiente edu
cación a nivel familiar e comunitario 
sobre os valores humanos, problemas 
familiares, moi en especial, nos casos 
que afectan ó rompemento da parella 
e a súa posterior -recomposición 
baseada nas- necesidades materiais, 
etc. Todo isto no contexto dun 
mundo escindido en dous grupos: un 
minoritario rico e un cada vez máis 
maioritario e pobre. 

¿EXISTEN ALTERNATIVAS? 
No ano 1990 entrou en vixencia a 

Convención sobre os Dereitos da 
Infancia, establecéndose como un 
instrumento xurídico de validez 

internacional maiormente aceptado 

en relación coa defensa dos dereitos 

_da poboación por baixo dos dezaoito 

anos. Foi . ratificado case universal

mente, agás EUA e Somalia. Isto 

parece indicar que a humanidade 

continúa multiplicando os esforzos 

para facer seu un proceso baseado n'a 

resulta priorita_rio 
respecta-los 

dereitos da 
infancia en 

tod.olos países 

conc1enc1a de atender e protexe-los 

dereitos económicos, sociais, cultu

rais, civís e. políticos da infancia e da 

mocidade que habita o noso planeta. 

Principalmente os artigas 19, 34 e 35 

desa convención fan referencia ó 

dereito dos nenas e nenas a seren 

protexidos, contra todo tipo de 

Moisés Lozano Paz 

explotación e abuso. Cando se fala do 
poder dos máis fortes sobre os máis 
débiles, estamos e referirnos tamén ó 
poder dos máis grandes sobre os máis 
pequenos, nun mundo no que a 
grandeza segue ser medida en crite
rios de fortaleza ñsica, capacidade 
intelectual, económica, política e non 
en relación cos dereitos fundamentais 
da persoa ou os valores humanos, 
considerados como inalienables polos 
Estados na Carta das · N acións 
Unidas, coa finalidade de construír 
un progreso social que estea sustenta
do nun espírito de paz, dignidade, 
tolerancia, liberdade, igualdade e soli
dariedade. 

En definitiva, resulta prioritario 
respecta-los dereitos da infancia en 
tódolos países do mundo e, polo 
tanto, dota-la poboación de garantía 
e instrumentos de protección contra 
as diversas formas de explotación 
infantil. · Ó mesmo tempo incremen
ta-la prevención con programas de 
axuda económica, educativa e cultu
ral, favorecendo no interior de cada 
comunidade a producción de mate
riais de capacitación, información e 
comunicación. 

e ··· ··········· 
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O NOSOTABOLEIRO 

SOMOS IGREXA . 
¿En que consiste? ¿Que pretende? 

Presentación en Lugo 
Día: 11 de maio 
Hora: 20:00 h . 
Lugar: Galería Sargadelos 

Praza San Domingos, Núm. 4 
Falarán: Antón Aneiros, Lines Salgado e Valentín Arias 

HUMOR 
O meu fillo é 

Coincidiume hai pouco nas 

vodas de prata de ordena

ción sacerdotal escoitar esta 

conversa de catro nais de 
sacerdotes. ·unha delas 

púxose a dicir: "Estou moi 

orgullosa do meu filio. É 
monseñor, cando entra po~a 
porta a xente -ponse de pé e 
saúdano dicindo: Bos días, 

Monseñor". Non parou ~e 
falar esta m.uller e dixo unha 

segunda: "O meu orgullo 

vén polo meu filio. É bispo, 

cando entra pola porta a 

· xente ponse de pé e saúda

no: "Bos días, Excelencia". A 

terceira en falar veu dicir: 

"Fixádevos o orgullo que 

teño co meu filio. É cardeal, 

e cando entra pola porta a 

xente ponse de pé e saúda
no: "Bos días, Eminencia". 

Eu xa quedei un pouco 

asombrado, pero aínda que
daba por falar u_nha ·nai 

Santiago Baliñas 

máis, que non parecía arran

car a falar. De súpeto falou 

des te xeito: "O meu filio 

mide dous metros vinte e 

pesa douscentos quince qui

los. Cando entra pola porta 

a xente ponse de pé e dinlle: 
"¡Meu Deus!". Non teñades 

dúbida de que foi a miña . 

gargallada ·a que ·rompeu o 

ton da conversa. 
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BIBLIA POPUI · A.R 
GALEGA. (BPG 120) 

UN PROFETA NO CÁRCERE 
(1 Reis 22) 

Acab, reí de Israel, esposo da impía Iezabel, convida a Xoscifat, reí de Xudá, 
a se aliar con el contra Siria. Dúas opínións proféticas se enfrontan 

4Ioxafat respondeulle ó rei de Israel: -"Conta comigo, co meu 
exército coma co teu, coa miña cabalería coma coa túa". SDespois· 
dixo Ioxafat ó rei de Israel: - "Gustaríame que consultases agora a 
palabra do Señor. 60 rei de Israel reuniu os profetas, arredor de 
ca trocen tos e preguntoulles:-" ¿Debo atacar Ramot de Galaad ou 
debo desistir?". Respondéronlle eles: ·-"Vai. O Señor entregaraa nas 
mans do rei" 1 

' 

Non parece moi ortodoxo comprometerse antes de consulta-lo oráculo de 
lavé. Pero algo é algo, e máís vale tarde ca nunca: 

71oxafat pregunto u: - "§Non hai aínda un profeta do Señor, ó que 
poidamos consultar?" Respondeulle o rei de Israel: -"Queda aínda 
un home, polo que se pode consulta-lo Señor: Miqueas, fillo de 
Imlah; pero eu aborrézoo, porque nunca me anuncia cousa boa, · 
senón sem~re desgracia." Díxolle Ioxafat: - "Que o rei non fale 
dese xeito. · 

Mandaron un propio para que o profeta Miqueas fose dá-lo seu · 
xuízo. O mensaxeiro que foi buscalo advertiuno, que andase con 
tino: · 

14Pero Miqueas respondeulle:-"¡Pola vida do Señor! O que me 
diga o Seño·r, iso será o que eu direi". 

Míqueas foi dísposto a burlarse do reí de Israel, ata que, decatándose de 
que collera o camiño da ironía 

º7Entón dixo Miqueas: "Estou vendo todo Israel espallado polas 
montañas, coma rabaño que non ten pastor. E o Señor di: estes 
non teñen pastor. Que cadaquén volva en paz para a súa 
casa"_ 18o rei de Israel díxolle a Ioxafat: ¿Non cho dicía? Non me 
agoira nunca ventura, senón sempre desgracia". [ ... ] 19Miq ueas dixo 
aínda: -Agora escoita a palabra do Señor. Vin o Señor sentado no 

· seu trono, e todo o exército do ceo onda · el, [ ... ] 2. O Señor pregun
to u: -¿Quen enganará a Acab para que suba e pereza en Ramot de 
Gala ad? 

O reí Acab de Israel díspuxo prender a Míqueas3 pero a profecía cum
priuse: o reí de Israel morreu no combate. 

Xosé Chao Rego 

1 Acab estaba afeito ás loitas 
maratonianas entre profetas, 
algo descompensadas -300 con
tra 1-, claro que este era ade
mais único: o profeta Elías, que 
vencera contra os caprichos de 
Iezabel e o seu esposo. 
2 Sempre houbo clase de profe
tas que pronuncian oráculos: 
uns segundo a propia concien
cia, que é o libro aberto para 
leren a palabra de Deus, outros 
actuando pola propia comenen
c1a. 
3 Este Miqueas non hai que 
confundilo co outro;. estee non 
é profeta escritor coni.a o 
outro, máis cocñecido, e vive no 
século posterior ó primeiro 

' Miqueas: século VIII, contem
poráneo de Isaías. 

_ ............ .. 
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FAI ANDO 
DAUNGUA Lidia e Valentina O CANTAR DO IRIMEGO 

Compostela, 30 de abril de 2001 
Benqueridos lectores, 

Como vedes estámosvos a escribir unha carta. Isto é porque decidimos 
dedicar un par de números a ilustrarvos en facer algún documento. 

Trala presentación vedes que escribimos noutro parágrafo á parte. N este e 
nos sucesivos irnos desenvolve-lo contido principal do asunto que se vai tra
tar. 

Atentamente: bicos para a súa 
·Excelencia. 

As cartas teñen que leva-la data na marxe 
dereita con tódofos datos completos: localida
de, día do mes en número, nome do mes pre
cedido de preposición en letra minúscula, e 
ano tamén en número. 

Cun espacio polo medio, poñemos, aliñado 
pola esquerda, o saúdo, que poderá ir seguido 
de dou~ pu_ntos (:) ou preferiblemente de coma 
(,). Dependendo de se o trato que ternos co 
receptor da misiva é m áis ou menos formal 
empregaremos unha fórmula ou outra. 
Benqueridos, Queridos, Ola... lectores poñémolo 
porque consideramos (se cadra é atrevemento) 
que mantemos unha relación .informal ou de 
confianza conyosco. Se non fose así emprega
riamos : Estimados ou Distinguidos señores ou 
simplemente Señores. 

Tamén pode acorrer que· o destinatario 
teña tratamento de "flustrísimo" (parlamenta
rios, directores e subdirectores xerais, alcaldes 
dos concellos da Coruña, Lugo, Ourense, 
Pontevedra, Santiago de Compostela e dos de 

máis de 100.000 habitantes -o resto non teñen tratamento- , presidentes das 
deputacións, delegados provinciais de consellerías é ministerios, presidentes d~ 
colexios profesionais, maxistrados ... ) ou incluso de "Excelentísimo" (presiden
te da Xunta de Galicia, do Goberno central, de comunidades autónomas, 
excepto de Cataluña, Baleares e Valencia , que teñen o trata:mento de Moi 
Honorable, dos parlamentos, expresidente da . Xunta de Galicia, conselleiros e 
ministros, gobernadores civís~ delegado do Goberno, vicerrectores, presidente 
e fiscal xefe do Tribunal Superior de Xustiza de 0-alicia ... ), que abreviaremos 
poñendo flmo. Sr. ou Excmo. Sr. . 

Na despedida teremos que ser coherentes co tratamento. Se comezamos 
con "Benqueridos ... " rematarem.os dedicándovos "Un saúdo", "Unha aperta" ou 
incluso "Uns bicos". Pero se pola contra empregarn.cis "Estimados ou 
"Ilustrfsimos" teredessque acabar con "Atentamente,"," Saúdoo atentamente.", ou 
incluso "Sen o u tro particular, despídese atentamente". 

Por último fixádevos que se pon o nome completo do emisor da carta e 
logo bótase a rúbrica. 

Lidia e Valentina 

P.D.: A posdata emprégase para aquelas cousiñas que nos esqueceron e abré
via e como está posto ou PE. (postscrítum). Por certo, agora que xa vos expli
camo como _e fai, podedes practicar e: .. escribirnos. 

1. Haberá que ilo crendo 
pois nolo din tan rotundo: · 
tralo petróleo, e o café 

. materia prima do mundo. 

2. Dende hai cincocentos anos 
un desaxuste moi forte: 

·. empobrecémo-lo Sur 
pola riqueza do Norte. 

3. A culpa lévaa o comercio 
que fai pobres a diario 
pois moito produce en falso 
servindo de intermediario. 

4. Évos coma samesuga, 
controla prezos e pagos, 

· e chucha o sa!].gue do Sur 
a "indios pobres e vagos" . 

5. Xoga ese gran señor 
coa lei de ·demanda-oferta, 
mecarusmo que prop1c1a 
para a estafa porta aberta. 

6. Se demanda pouco o cliente 
haivos solucións ben varias: 
a máis eficaz: crear 
demandas innecesarias. 

7. O deus Mercurio ou Comercio, 
para obte-lo seu proxecto 
non nos. ten coma ·persoas 
manéxanos coma obxecto 

8. ¿Cal é a súa perversión? 
a de chamarnos señores 
mentres fan, porque sexamos 
'escravos consumidores: 

9. Por fortuna hai persoas 
que colaboran con gusto 
a que se vaia impoñendo 
iso do "c01nercio xusto". 

1 O. Os crentes hemos saber 
que estar~mos en pecado
se permitimos que ó pobre 
continúe estafado. 

11. Quen rouba a materia prima 
crea un mercado mundial 
que disque non ten fronteiras, 
é a favor do Capital. 

12. E ademais é moi posible 
algo que estes días pasma 
que con meniños esravos 
navegue un buque pantasma. 




