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Benia
as
cousas

pequeniñas!

A foto que fala

Eleccións europeas 2014. Galicia,
tan invisible na campaña que nin o
disimulan

O trasno

A directa e a indirecta

Daniel López Muñoz

Papas canonizan a dous predecesores.
Exemplaridade, exaltación, exemplo
e, ademais, prodixios probados, curacións, baño de masas, bastante euforia, hostalaría, souvenirs de estampas. Á “directa”, xa lle chega ben.
Pero a cuestión é a “indirecta”. Que
mensaxe, que visión se propaga envolveita en todo o ritual? Pois, tristemente, declárase viva e inmorredoira
a imaxe de Deus herdada das formas
máis arcaicas e terribles da relixión.

Este trasno fala, pasado o día e tamén a romaría, das canonizacións dos
dous Papas e do recendo que deixan
no ambiente, e poderíase tamén titular a “mensaxe tácita” ou, mesmo, o
“Deus implícito”.
A mensaxe directa está máis que resabida e tratada nos medios. Dous
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O proceso ten bastante de invitación
á in-crenza. O candidato a santo vaticano nomínase e investígase por un
comité vaticano e, pasado o exame
de heroicas virtudes, pásase á fase
de exame de milagres. Todo axustado ao guión dun Deus respondendo
prodixiosamente –saltando as leis da
natureza e da razón médica e científica- a unha petición feita “en nome”
do tal candidato a santo.
Para que o entendamos desde aquí: é
como un presidente da Deputación,
que salta a lei de procedemento administrativo ou de disciplina urbanística, favorecendo un veciño que se
encomenda a un alcalde do mesmo

partido. Todo encaixa. Será por isto
que certos partidos, en Italia ou Galicia, tenden a ser neo-confesionais.
O cacique decide cando e con quen
salta a lei. Nomear a Deus o Gran Cacique é un acto perverso, que debería ser revisado por quen di crer que
Deus se mostra nun crucificado. Efectivamente. Por que con ese enfermo
terminal si, pero non con aquela
outra, que deixa cinco fillos na miseria? Como conciliar esa arbitrariedade caciquil coa Bondade-que-crea-eama sen distinción, que fai orballar
sobre as verzas e as labazas?
Quizais Xoán Paulo II necesitase
reivindicarse con algún superfavor
Do-De-Arriba. Quizais esa é a única
maneira de lavar a súa tolerancia con
Marciel, o pederasta, e a súa intolerancia con Ernesto Cardenal, o místico revolucionario. Pero ao Papa bo,
a Xoán XXIII, non se lle fai favor nin
xustiza con esa “santificación consorte”. Teño para min que, con semellante montaxe, estará revirando o fociño
pola miopía institucional á hora de
interpretar os sinais dos tempos.

Editorial

Irimegos parabéns
É algo absolutamente extraordinario que Irimia siga existindo novecentos números e máis
de trinta anos despois de ver a luz. E iso é, en parte, porque se converteu nunha bendita
rutina quincenal.
Galicia sempre se caracterizou pola súa inmensa fertilidade do miúdo. Estamos especializados no pequecho, e se cadra esa é unha das anomalías xenéticas que son de noso. Vacinamos
diariamente miles de davides que soñan con engoliathanarse, lembrándolles que o pequeno
é fermoso, posible, … e na nosa terra, único. Irimia nunca poderá ter millóns de seguidores
nin ducias de páxinas de cor que a fagan obxecto de desexo periodístico. Irimia practica
o nudismo xornalístico, carece de armas de sedución. Está aí, ofrecéndose por se alguén a
quere ver, pero sen importunar. Miles de galegos pasarán sen ter oído falar dela xamais,
pero aqueles que a chegan a abrir e se fixan na súa idade non deixarán de se preguntar como é posible que
siga existindo tan xeitosa e lanzal, teimuda ao desánimo, se é que tal palabra existe no vocabulario irimego.

Irimia segue tendo algo que
dicir, e vós seguides tendo algo
que queredes que se diga

Cal é o seu segredo? Cal é o voso segredo, irimegos?
Onde atopastes o grial do xornalismo?

A revista Irimia segue tendo algo que dicir, e vós, lectores, lectoras, seguides tendo algo
que queredes que se diga. Non sempre atinamos coas palabras, recoñecémonos ignorantes
de todo o que nos queda por saber, amar ou coñecer, e trabucámonos coas opinións.., pero
non coas intencións. Sabemos cara onde queremos que avancen as cousas. Irimia sabe que
utopía busca, unha que está tallada na igualdade de oportunidades, auténtico edén social
devecido que moitos queren rodear de bicudas concertinas.
Irimia leva novecentos números enfadada coa realidade e entusiasmada coas persoas, desexando os cambios que nos melloren e aparcando os cinismos que nos frean. E todo iso
cada quince días.
Irimia non será eterna. Algún día decidirá descansar e moitos botarémola de menos. Pero
non ha ser hoxe.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Hoxe vou contar algo que para moita
xente non ten importancia ningunha. Pero eu coido que é todo un
anuncio. Un dos chamados sacramentos da vida.
Teño a sorte de coñecer algo
o labor que fai Cáritas na zona de
Arousa. Hai un tempiño, en Irimia
fixeramos unha entrevista a Paco o director da Interparroquial de Arousa
e contounos por riba cada un dos
proxectos.
Un deles era a Casa de acollida de
San Cibrán onde axudan na rehabilitación a persoas que teñen dificultades. Nesta casa teñen un invernadoiro

e toda unha serie de actividades de
formación en torno a el.
Dende un tempiño teñen unha ovella
vella chamada “Berberecha”. Por probar levárona a preñar e inseminárona,
pero ninguén daba un peso por ela.
Era moi vella.De súpeto, cando inaugurabamos a Pascua pola noite naceu
un añiño que recibe o nome de Abril.
Porque a vida e os milagres sonvos
así. Moitas veces de onde non se cre
posible quitar nada aparece a Resurrección e a esperanza. En Cáritas de
Arousa tentan facer posible a vida.
Abril chegou cargada dela.
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A peneira
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O Día dos Museos, o 18,
cadra coa 50 edición
do PEDRÓN de Ouro
entregado ao Museo do
Pobo Galego que -dende
1976- recolle, conserva,
divulga a cultura
tradicional. E fanse 25
anos do pasamento de
Xaquín Lorenzo, impulsor
das dúas institucións.
Nestes días tamén nos
deixou Xosé Ramil,
creador do Museo de
Prehistoria de Vilalba.
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Maio inza co audiovisual
nos 25 anos de Sempre
Xonxa de Chano Piñeiro,
na foto. O CGAC
presenta documentais
de Gonzalo E. Veloso,
dedicados aos 4 últimos
autores das Letras, o
14/15. Mentres, o XI
Festival de Cans abrolla
no Porriño con máis
de 178 producións que
acreditan que as curtas
sosteñen o noso cinema.
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As eleccións obrigan
a buscar o lugar dos
pobos e dos cidadáns
en Europa para
recuperar a democracia
agora secuestrada
polo mercado e as
multinacionais: dilapidan
os recursos de noso, a
soberanía alimentaria;
mentres, China e a India,
tras Xapón, substitúen a

UE.
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Na Festa das Letras, A
Quenlla estrea o seu CD
adicado a
DÍAZ CASTRO nunha
fervenza de música para
transmitir ao poeta, á
par que Roi Casal o
canta en Montevideo
e Bos Aires, Marta
Quintela, 2Nafronteira,
a Real Filarmonía, o rap
de “A lus do mundo”,
d@s alumnos do Ies de
Guitiriz, o seu berce.
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En Vilanova dos Infantes
festexan a nosa cultura
coa RAIGAME, o 17,
que mantén o sabor
das vellas romarías co
programa “Celanova, un
paseo pola historia de
Galicia”. Dende o 2002
pretenden dar a coñecer
os momentos máis
importantes da historia
cos achados da música,
a artesanía, etc
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A Conferencia SV4Life
está organizada por
Introdución ás
Igaxes3, o 15/16
intervencións
sobre Adolescencia e
asistidas con animais xuventude: “Da exclusión
(info@traballosocial.org) o social á cidadanía
23-24, para coñecermos activa”. Cómpre lembrar
cales son os beneficios
que o paro xuvenil é do
que poden achegar e
38,1%. Está destinada
os colectivos sociais que @s que traballan coa
poden beneficiarse. Na mocidade en risco.
foto, a terapeuta Marga Na foto, Sara Jato, de
Rodríguez
Vilalba, que dedicou a
súa vida a traballar coa
mocidade desamparada.

Ata o 13 podemos
apuntarnos ao curso

Alfonso Blanco Torrado
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No 2013, 260.000 máis
marcaron a casa de
FINS SOCIAIS na
declaración da renda:
10.030.000 contribuíntes
co que as ONG axudan
a máis de 6 millóns de
persoas en risco de
exclusión social. O 48%
aínda non a marcan,
mentres o Estado aínda
segue a exportar
armas aos países
subdesenvolvidos.
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Política

Cómpre discernir

Carlos Vázquez G.

A tentación será pasar pero
sempre cómpre discernir

Arias Cañete é un excelente candidato do PP. Representa moi ben o que vai
defender na UE. Dito en español para que os “taurinos” entendan, es un hombre rico, satisfecho y glotón. O tal para velar polos que, desde o mercado dos
cartos, provocaron a crise, fixéronse máis ricos con ela e pretenden selo aínda máis depois dela. Se chega o día. As clases medias, os traballadores, os
que teñen sede de xustiza e non digamos os pobres, nada poden esperar dun
home rico, satisfeito e lambón. A do PSOE, polo menos, é muller. Aínda que iso
pouco garante, dada a pandemia patriarcal que a todos nos infecta. “PSOE,
PP a mesma merda é”. Berro do desencanto candoroso, nado aquí cando a
presunta socialdemocracia estreaba poder. Sen pararse a discutir o da merda,
está claro que exactamente a mesma non é. Diferenzas hainas, aínda que cada
día aparezan máis difusas. O PP non necesita obedecer a Merkel porque é da
corda. O PSOE está entre obedecela, fungando as bases, coma onte Zapatero
e hoxe Valls, ou tratar de limarlle algo as unllas, como Sigmar Gabriel intenta.
Os máis requintados falan de terceira vía. Impropio. O resultado lacéranos a
pel e fúranos o papo.
O “medo que mete medo” son os populismos xenófobos, racistas e eurófobos
que, disfrazados ou a cara descuberta, medran en Europa. Teñen morriña do
paso da oca e o seu horizonte é o desmantelamento da UE e a volta aos vellos
estados nacionais e da violencia política. Aínda que, hoxe por hoxe, reptan
lonxe do poder, logran contaxiar o peor de si mesmos aos ben-pensantes, por
vía da sen-razón electoralista: odio, crueldade, medo e marxinación dos máis
vulnerables. Este é agora o seu maior perigo. Inspiran a volta das fronteiras, as
concertinas de Melilla, os novos guetos e o comercio político da esmola. Arrepían, pero poden chegar a entusiasmar como reacción a esa sorte de horror
vacui que xeran as crises máis fondas.
A esquerda democrática en Europa é o arco da vella. Predominan o vermello
social, o verde cósmico, o malva igualitario e o rosa liberador, pero no arco
da vella están todas as cores elementais da vida. O seu principal problema é
confundir o fenómeno da pluralidade co problema da dispersión. Incapaces
de confluíren seriamente nun proxecto común, desaniman e frustran a moitos.
Frustración que axuda a esquecer a súa influencia coma bastión dos valores e
aspiracións que constitúen precisamente a esencia da UE pretendida.
A tentación será pasar pero sempre cómpre discernir.
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O peto común

COUSAS

Manuel Regal Ledo

Se vos digo a verdade, non sei moito que botar hoxe neste PETO. A ventá do cuarto da casa no que estou
escribindo permíteme ver a Corda de corpo enteiro (esa Corda dos “Homes de tras da Corda” da que tan
finamente escribiu Carlos Reigosa). Adiviño homes e mulleres da Pastoriza, noutrora emparentados cun
halo de inocencia brava e de misterio, e agora convertidas en exemplo dunha loita agraria intelixente e
eficaz. Hai futuro.
Na cara oeste da Corda está perfectamente asentada a pequeniña parroquia de Cabaneiro. Poderíavos
ir nomeando as súas dúas ducias -aínda non- de casas, e de entre elas sinalarvos co dedo do corazón a
casa da Sabela, muller impedida, que, xa entrada nos oitenta anos, vive vellez coa súa irmá Virxinia. A
Sabela é un monumento vivo á superación, converseira afable, rebelde cando lle cómpre, piadosa, cumprida, gustosa de participar en toda canta unión, reunión, festa e celebración haxa na veciñanza. Durante
anos participou nos grupos do Movemento Rural Cristián. Débolle unha visita e, polo menos, dous chuchos.
Teño diante dos meus ollos prados, salgueiros, bieiteiros, loureiros, loureiros benditos, maceiras e pereiras
en flor, roseiras ensinando xa os seus abrochos; as patacas empezan a romper a terra, e as hortas xa logo
teñen verzas para o caldo. Invítovos a comer o caldo, e a gozar desta terra preciosa, chea de vitalidade,
espléndida nos seus froitos, moitas veces ignorada e mesmo desprezada. Pobre xente que tal fai!
Vexo o burro pacendo, a ovella deitada, e os cas da casa deitados so a ventá. Temos tres, aínda que un
está de hóspede. Chámase Tití. É un canciño da señora Acacia quen, por enfermar, houbo de ingresar A Corda vista desde a ventá da
temporalmente nunha residencia e, mentres, o seu cadelo convive cos nosos. O pobre ten unhas ansias casa de Manolo Regal
tolas por andar cunha cadela, e non para de aganchar polas pernas do noso can maior que, paciente
-debe comprender os males do Tití- aguanta ata que o canciño esgotado desiste. Debe ser unha cousa
ben seria iso de querer e non poder, de ningunha maneira. Síntoo polo can e por todos os seres vivos que se ven en
semellante situación.
Ao fondo dos prados que hai por diante da casa pasa o río. Os troiteiros soben e baixan na procura das boas troitas
que nel se crían. O río vale para moito. Tanto para cousas co corpo como para cousas do espírito. E lembro aqueles
versos de Díaz Castro, o poeta de Guitiriz:
“Coma un río quixera eu ser: cantar
con estrelas no lombo cara ó mar,
deixando unha chorima en cada pedra,
e unha bágoa de Deus en cada herba”.
E eu tamén.
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Entrevista
Aldegunde Quiñones

Entrevista con Darío Xohán Cabana
“En Nimbos está o home enteiro”

Calquera que lera a Darío Xohán
Cabana xa sabe que é un dos mellores autores da literatura galega de
todos os tempos. Desta feita entrevistámolo como amigo de Díaz Castro
e admirador da súa obra -e para
mostra só hai que ler o outro “Penélope” que Darío lle fixo en homenaxe.
Darío era un rapaz que coincidiu con
Díaz Castro na etapa en que o poeta
dos Vilares regresou a Galicia. Aquí
achéganos ás claves da obra diazcastriana.
Como valoras a dedicatoria do Día
das Letras a Díaz Castro?
É unha dedicatoria que vén de seu.
É un gran poeta, aínda que non era
o meu candidato. Pero estou contentísimo porque tamén é o meu candidato aínda que non o presentara. A
súa obra é minúscula -pouco máis de
trinta poemas- pero dunha densidade
e dunha intensidade excepcional.

Nimbos é a perfección
do acerto
Cales son as liñas temáticas principais da súa obra?
Hai dúas cousas que salientan: un é
o aspecto relixioso. Díaz Castro é un
poeta relixioso, católico, claramente
católico. Por outra banda está o sentimento da terra ou da patria considerada como o conxunto da terra e das
xentes, a lingua, que ten unha forza
moi especial. Tamén hai paisaxe, pero é
unha paisaxe, pero non é “paisaxística”,
é a paisaxe humana, na que intervén o
poeta e a xente que o poeta quere.
Que lugar ocupa na historia da Literatura Galega?
Para min, nas antoloxías xerais que
se fagan da poesía galega deben estar
tres ou catro poemas seus. Díaz Castro é un poeta menor; os poetas me-
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nores son os que fan as máis fermosas
poesías.
Porque vén sendo considerado un
clásico?
Eu non o considero un clásico; para
min é un poeta actual. É clásico na
medida en que está condenado a
permanecer. Algún dos seus poemas
serán lidos mentres exista a lingua
galega, pero paréceme un poeta perfectamente vivo que podía publicar
o seu libro agora e sería extremadamente moderno.
Como é Nimbos?
É a perfección do acerto. Pode haber
dous ou tres poemas que non me parecen absolutamente logrados pero
todo o demais é excelso. Díaz Castro
fixo moi ben en deixar de escribir.
Xa abonda tamén en ter que estar
escribindo un libro cada ano ou cada
dous. Un poeta non é poeta sempre:
un poeta é poeta algunha vez, e cando esas veces se collen, coma no caso
de Nimbos, en realidade xa non hai
máis nada que dicir. En Nimbos está
o home enteiro. Se cadra, puido escribir unha obra longa e moi boa; ou
unha obra longa que estragase a forza, a concentración tremenda de Díaz
Castro.

Que ten Penélope para que figure en
todas as antoloxías?
Hai outros poemas tan bos coma este,
pero Penélope ten ese plus de poesía
patriótica, de poesía que simboliza
unha especie de tristeza nacional.
No seu regreso a Galicia Díaz Castro
entrou en contacto con autores e autoras novos, entre os que estabas ti.
Isto produciu froitos dalgún xeito?
Non, porque a influencia de Díaz
Castro estaba absolutamente presente. Ningún poeta galego de ningunha
xeración contemporánea ou posterior
a Díaz Castro deixou de lelo, porque
dentro da tradición poética galega,
Díaz Castro é un poeta esencial.
O poema titulado “Coma brasas” Comeza co verso “Poeta ou non...” Dubidaba da súa calidade como poeta?

A Terra e a relixión
son os seus temas
principais
Penso que non, que só se trata dun
recurso. Resulta evidente que é un
gran poeta. Calquera que lea Nimbos
é fascinado e el, que era un bo lector,
se se lía a si mesmo tiña que decatarse de que era un gran poeta.
Como é posible que pasase tan desapercibido ata este ano?
Ás veces, as persoas temos moitas vidas, outras só teñen unha. Un escritor que escribía tan pouco coma Díaz
Castro ten moitos centros. Non é o
mesmo ca Manuel María, que pasaba
a vida sendo escritor e que, ao ano,
acordábase 365 días de que era poeta;
Díaz Castro acordábase dez ou doce.
Non tivo unha vida literaria regular:
tivo poucos contactos con escritores
galegos. Eu fágolle sufrir á miña familia a miña dedicación á literatura;
el non: fixo un gran libro, pero non se
dedicaba á literatura.

Penélope
Un paso adiante i outro atrás, Galiza,
i a tea dos teus sonos non se move.
A espranza nos teus ollos se esperguiza.
Aran os bois e chove.
Un bruar de navíos moi lonxanos
che estrolla o sono mól coma unha uva.
Pro tí envólveste en sabas de mil anos,
i en sonos volves a escoitar a chuva.
Traguerán os camiños algún día
a xente que levaron. Deus é o mesmo.
Suco vai, suco vén, Xesús María!,
e toda a cousa ha de pagar seu desmo.
Desorballando os prados coma sono,
o Tempo vai de Parga a Pastoriza.
Vaise enterrando, suco a suco, o Outono.
Un paso adiante i outro atrás, Galiza!
DÍAZ CASTRO, José María,
Nimbos, Vigo, Editorial Galaxia, 1961.
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Horizonte universal

Lembrando a Don Rosendo (II)

Xoán C. Rodríguez Herranz

No anterior número deixábamos a Frei Rosendo Salvado en
Australia, intentando, como se diría en termos actuais, un proceso de
inculturación. Ficou impactado pola realidade da poboación aborixe
e a súa pobreza, o que o levou a centrar todos os seus esforzos da súa
actividade pastoral nunha dignificación real da vida das comunidades
autóctonas deste novo continente.
NO RONSEL DA ESTIRPE
GALEGA DOS BENEDITINOS

agrónomo,
zootécnico,
mecánico, cartógrafo.

Dom
Rosendo
fundou
unha
abadía, Nova Nursia, e unha cidade
modelo para os aborixes. Era irmán
dunha caste de monxes inquedos
e innovadores, formados no século
XVIII nos mosteiros de Samos e
San Martiño Pinario que tentaran
traducir o ora et labora ás luces da
Ilustración. En Samos aínda resoaban
as palabras sabias de Feixoo, o curioso
intelectual, pedagóxico e divulgador,
“renovador de conciencias” fronte
a supersticións e loitador contra a
inquisición; propagador asemade das
ciencias experimentais, a economía,
a medicina e a música. E tamén
lería a polifacética obra de Martiño
Sarmiento, etnólogo ante litteram.
Sabería do seu interese polo pobo
e a cultura popular galega, os seus
catálogos de voces e costumes
folclóricos, as múltiples viaxes por
Galicia trazando a súa xeografía,
toponimia e botánica. E aquela teima
en educar o pobo, o seu intento de
empregar métodos matemáticos e
xeométricos a utilidades prácticas;
a creación de xardíns botánicos,
bibliotecas públicas, academias de
agricultura.

Vive entre os nativos pero non ten
reparo en aparecer ante os grandes
para demandar recursos. Ao comezo,
acábanselle as provisións e ten que
pedir diñeiro para os marxinais. De
primeiras irá facelo, casa por casa,
onda os colonos protestantes de Perth
coa sotana feita farrapos, os calzóns
remendados e os pés descalzos.
Católico e esfarrapado: non funciona.
Alternativa: programa un concerto
de piano –obras clásicas, cancións
españolas e unha composición propia
baseada na música ancestral dos
aborixes. Éxito total. Máis adiante
presentarase ante o gobernador
do estado. Cando viaxe a Europa
visitará o Papa e a Raíña Isabel II.
Esta última proporíalle o bispado
de Lugo. Resposta: “Grazas, señora.
Prefiro as almas ás rendas. Torno a
Australia”.

Rosendo, encarando unha realidade
ben diversa, optará tamén por
un camiño novo e práctico. En
troques de desarraigar aos nativos,
transportándoos
aos
‘centros
educativos’ occidentais das cidades,
axudaraos a crear unha comunidade
rural aborixe. Sen impor un ritmo
frenético crea as bases que permitan
aos nativos autoxestionarse e
defenderse dos colonizadores. Sendo
monxe bieito e misioneiro, fíxose
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albanel,

Traballou entre a poboación aborixes

alegres e felices dotados con grande
perspicacia e penetración psicolóxica,
capaces de ler no rostro os
pensamentos dos seus interlocutores
pero que “prefiren a súa vida ás
comodidades da civilización”.
No seu paso por España, funda no Escorial o Colexio Beneditino de Ultramar para formar misioneiros “de xeito
que aprendan a tratar cos aborixes”.
Pero cando se precisan os estudos que

sendo monxe bieito e misioneiro,
fíxose agrónomo, zootécnico, albanel,
mecánico e cartógrafo.
Falando de viaxes (Liverpool, Dublín,
París, Lyon, Roma), o tema único e
recorrente será sempre a defensa
dos nativos. En Inglaterra criticará
abertamente a teima decimonónica
de traer aborixes do imperio a
Londres para mostralos nos pazos
de familias ilustres como pouco
mais que animais exóticos. Nunha
conferencia na Royal Geographical
Society ensina como “no seu medio
natural, os aborixes son mais sabios
que os europeos”, que son individuos

eses misioneiros deben facer, el pide
que sexan “labradores, carpinteiros,
fabricantes de carros, ferreiros, etc”. El
mesmo aprenderá gandaría, viticultura, ata o código morse para manter
unha liña telegráfica. A súa ‘pequena
cidade’ vese dotada cun muíño, unha
represa para un río, grandes casas-residencia para nenos orfos, hospital con
médico, xulgados, talleres con arados
modernos e unha malladora a vapor,
escola e capela.

O seu obxectivo será “que unha familia aborixe consiga vivir autonomamente nun terreo e nunha vivenda digna de seu, co equipamento e a
semente para a primeira colleita”. Iso
non mingua en nada a súa deferencia
cos nativos que chega ata o detalle de
lles reducir as horas laborais xustificando que “por ter sido nómades non
poden afacerse a un traballo físico durante moitos días”; tamén lles permite
ausentarse de tempo en tempo e vagar
polos bosques pois “para eles é unha
necesidade psicolóxica, aínda que non
sexa mais que para durmir a sereno”.
As escolas non darán a educación
formal europea. Os temas centrais
van ser o canto, a danza, os xogos,
a lingua mímica, e despois, a escrita
e os contos; todo na súa lingua. El
acompañábaos na banda de música e
nos bailes, creaba coros e grupos instrumentais de corda, o que marabillaba aos ingleses. En 1893 un ministro
de agricultura australiano escribía:
“O termo misión queda moi pequeno para expresar o que significa Nova
Nursia, que é, realmente, moito mais
atractiva coma poboación que outras
que presumen de ter un alcalde, un
concello e contribuíntes”.
“VERDADEANDO CO AMOR
XENEROSO” (Ef 4,15)
Tal foi a ferramenta básica da
súa misión: levar adiante a acción
liberadora da dignificación daqueles
seres precisados de tantas cousas.
Rosendo presentiu a urxencia que
tiñan de facer, de por si, a adaptación
ao cambio social e cultural que
lles viña enriba polo contacto
con occidente. Pareceulle que o
mais cristián era capacitalos para
sobreviviren, medraren e competiren
co mundo dos brancos que lles era
imposto. Era o s. XIX pero, nunha
antropoloxía non usual daquela, non
se limitou a estudar e observar a
aqueles pobos, senón que se implicou
en mellorar a súa calidade de vida

Son moitas as conmemoracións do bicentario, como a do Consello da Cultura Galega

salvaxe coma un canguro” é declarada
a “mellor telegrafista da colonia”; ou
cando un equipo de crícket de Nova
Nursia chega a gañar nunha final ao
da cidade de Fremantle.
Todo iso non se fixo sen sacrificio e
incomprensión por parte de certo
estamento clerical: “Acusáronme
de converter Nova Nursia nunha
misión de ovellas e gando. Que
veñan traballar aquí sen medios de
sustento! A esta misión cualifícana
de ‘granxa de ovellas’. Din que non
somos pastores de persoas senón de
ovellas. Non sería mellor que eses
cabaleiros tan beatos que así falan,
metan as mans nos seus petos e
procuren diñeiro co que alimentar e

atender estes indíxenas e dese xeito
farán a súa parte para conducilos a
Deus?”
Cando xa con 86 anos emprende
a derradeira viaxe a Europa para
garantir a supervivencia da súa obra
puido escribir nas súas memorias:
“Bañei aquela terra coa suor da miña
fronte e co sangue dos meus pés.
Non a abandonaría por todo o ouro
do mundo”. Así traducía a súa fe, a
súa fraternidade: no achegamento
con feitos á vida daquelas xentes
ofertándolles coa praxe un acceso
plausible e verosímil á mensaxe que
portaba ; facendo verdade o dito do
texto da carta de Santiago (2,18): “Eu,
polas obras, heiche amosar a miña fe”.

o seu obxectivo foi que unha familia
aborixe puidese vivir autonomamente nun
terreo e nunha vivenda digna de seu
nesa a súa difícil transición. Aínda hai
poucos días, un descendente daqueles
alumnos de Rosendo recoñecía
agradecido en Santiago o éxito dese
labor. Que ledicia cando puido enviar
tres mestras nativas, alumnas da súa
escola, a impartir clases ás fillas
dunha familia inglesa afincada nunha
granxa veciña; ou cando Helen, unha
nena orfa que chegara á misión
“despois de ter andado correndo
espida e nómade polos bosques, tan

osendo finou en Roma o 29 de
Decembro do 1900. No ano 1903
os seus restos volvían a Australia,
conforme a súa derradeira vontade,
e repousan hoxe no coro da abadía
de Nova Nursia.

Deica ela chega

hoxe un camiño de peregrinos que,
partindo de Fremantle e pasando por
Perth, remata na abadía que el ergueu
e na que o seu espírito repousa.
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UTOPÍA

Ao Cristo subsahariano
Irmán subsahariano de Melilla
que este ano, a fin de marzo, na procura
de acadar tras os valos, acollida,
de Cristo deches vivísima figura.
Vinte na tele e logo no xornal
empoleirado a dez metros de altura,
rei da verdade, no alto do fanal
denunciador de inxusta pechadura.
Vinte e pechei os ollos porque mancas,
non ousei ollar en fite aínda que me curas,
só de esguello mirei, coa vista baixa.
Hai tanta luz na túa cruz escura!
Hai tanta claridade no teu xesto
que, sen verbas, cuestionas a fartura
que de ti me separa e volve ateo,
que me enreixa e afoga na estreitura.
Algo en min se avergonza só con verte
algo me impide ollarte con dor pura:
o egoísmo que en min vive e me tece,
é quen atoa as bágoas da tenrura.
O egoísmo é quen de ti me arreda
quen me retén a indignación madura,
quen me mantén ao lonxe e quen me
frea
de amarte con paixón xusta e segura.
Grazas irmán por seres tan valente,
por non renderte en busca da ventura,
grazas porque me chamas novamente
a rexurdir contigo da tristura.
Crea, oh Deus, en min corazón novo
ollos novos de nova creatura,
que te vexa nos pobres do teu pobo
que acolla neles a túa fermosura.
Que non me engane o interese fato
nin me cegue da túa luz segura,
que o teu amor en min, sé Ti o meu amo,
logre a entrega veraz, sen imposturas.
Xosé Antón Miguélez Díaz (Semana
Santa de 2014)
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Pregunta

900
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?
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900 números,
e agora que?

900 números, 900 agradecementos

Poucas revistas poden sentir o gozo de acadar unha bagaxe no
tempo como a Irimia. Máis aínda cando a revista é algo que
transcende a propia edición e plasma unha realidade coa que
moita xente séntense identificada.

Irimia, a súa revista, acada 900 números pero tamén novecentos agradecementos a toda a xente que fixo posible esta cifra,
algúns na lembranza máis tenra; novecentos agradecementos
á mesa de redacción actual por seguir crendo neste “milagre”;
e sobre todo, novecentas GRAZAS a todos os subscritores
que acollen cada quincena este “milagre” como algo propio.
Ademais da revista en papel xa conta cun blog propio e ten
presenza nas redes sociais. Hoxe en día non se poden descoidar estes aspectos e quizais nun futuro haxa que volver
a reformular a maneira de chegar aos lectores de acordo ao
momento. Pero máis aló da forma de ser está o ser. IRIMIA
É. Para contestar á pregunta que se me fai venme á cabeza
aquilo que dixo o Papa Francisco: “estamos chamados a ser
persoas-cántaros para dar de beber aos demais. (…) Non nos
deixemos roubar a esperanza” Detrás da revista Irimia sempre houbo persoas-cántaros que deron de beber aos demais.
Persoas cheas de esperanza, esperanzadoras. Manter viva a
luz da esperanza e non deixar que a rouben, contaxiala se
cabe, é imprescindible para que esta revista continúe dando
de beber a si mesma e aos demais. Por iso, non hai dúbida que
seguir sendo esperanza e acertar na maneira de selo auguran
o camiño cara o vindeiro milleiro de números. Parabéns a todos os irimegos.
Josecho de la Torre
[Presidente da Asociación Irimia]
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O futuro está no cambio

900 números dunha revista son moitos números. Lembro vivamente a presentación do nº 0 na IV Romaxe (1981) e o nº
1 pouco despois; logo a aparición do nº 100 daquela revistiña con formato de folla parroquial ou fanzine revolucionario. Logo o 200 (co formato da actual), o 300, o 500, etc. Pero,
aínda sendo lexítima a lembranza dos que a acompañamos
desde o comezo -por tanta vida escondida nos seus miles de
páxinas-, non é cuestión de mirar ao pasado, senón ao futuro,
como se me pide. O futuro preséntase entre as luces da ilusión
da xente nova que traballa agora nela, e a escuridade pola dificultade actual das publicacións impresas.
Nestes anos, Irimia cambiou. Pasou de ser unha publicación
popular, particularmente pensada para xente que tiña pouco
acceso a outros medios escritos, cunha aposta social e relixiosa
cristiá expresa, pero tamén pensando no servizo concreto aos
problemas dos traballadores galegos do campo-mar-cidade, a
ser a revista-boletín dun sector progresista da Igrexa, expresión dunha “Igrexa galega” fronte á “Igrexa en Galiza” descomprometida co pobo, e dun colectivo social pacificamente
antisistema. E pasou de ser semanal (dous pregos dobrados) a
quincenal, con dobre formato e páxinas.

O futuro debe supor tamén un cambio, na concepción e por
razóns económicas. Hoxe a revista é un boletín dun colectivo,
aínda que poida chegar a outra xente, e sería mellor unha publicación mensual, con algunhas páxinas máis. Isto permitiría
facer artigos algo meirandes, con máis reflexión. O servizo “litúrxico” xa non é necesario coma noutrora, pola oferta que xa
hai; aínda que poden quedar seccións coma “O eco” da fe; e o
servizo lingüístico tamén se cubriu abondo en anos pasados e
está hoxe cuberto. Pero as entrevistas e artigos de fondo caberían con máis soltura.

900
númer
agora

Onde queremos estar?
Pois agora ata os 1000, só faltan 100…
Estes 900 números son o reflexo de ilusión, de crenzas, de paixón, de ideoloxía, de sentimento, de canto. De Romaxes planificadas, ideadas, compartidas
e vividas, de Festas do Lume, de visións políticas e
cambios sociais, de rumores de esperanza e petos
de San Antón. Xa que 900 números percorren anos
de historia e historias.
E agora estamos aquí, neste momento, no aquí e
agora, no presente, no hoxe…e publicarase o número 901, e despois pensaremos no 902, 903, 904; sen
perder a idea, nin o fío e a paixón, construíndo día a
día a continuidade que engade valor.

Victorino Pérez Prieto

Neste momento podemos pensar cara onde imos,
ter claro de onde vimos, e ter presente onde queremos estar. E onde queremos estar? Supoño que podemos pretender estar na base, construíndo xuntanza, preto, prestando atención ao que nos rodea, aos
cambios que se producen, as decisión e indecisións,
aos avances e retrocesos, mostrando diversas e enriquecedoras visións do que supón e conleva ser
persoas crentes e galegas. Formando e dando voz
á base, a comunidade que todas xuntas formamos,
mostrando pequenas grandes ideas, dando a coñecer proxectos, espazos, tecendo un lugar de apertura e comunicación, un lugar compartido por toda a
xente que lemos Irimia. Xa que é un revista na que
as persoas lectoras nos sentimos representadas, presentes, da que nos sentimos parte.

[Primeiro director da revista Irimia]

Teresa Souto

A revista daría menos traballo, porque non habería o apuro
de cada quincena; e podería facerse mellor, pois non habería
que cubrir as páxinas con urxencia, ás veces de xeito rutineiro.
E, ademais, resultaría moito máis económica, o que garantiría
máis o seu futuro; as catro páxinas que se engadirían custarían
moi pouco máis, e aforraríase xusto a metade no envío, unha
das cousas que máis encarecen a revista.

[Secretaria da Asociación Irimia]
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Pequena, que non cativa

Semella de tolos que una “pequena”, que non cativa, revista sega a ter seguidoras en toda Galicia.
Iso sí, como a maioría das súas lectoras non pertencen ás redes sociais, non poderían darlle un clique en “gústame” para corroborar este feito. En
troques, seguen a estar subscritas a unha publicación que agardamos ler, en moitas ocasións, con
moita atención.

Tecendo redes de optimismo

E agora que? Pois quizabes apuntarse á moda das
pulseiras... Trenzando con paciencia, goma a goma,
ata formar unha cadea para levar na man, para desenvolver a creatividade no deseño, para agasallar, para
intercambiar. Xuntarse arredor dunha mesa tecendo
e compartindo anacos de plástico, aprendendo ao que
aínda non sabe como se fan estas cadeíñas cheas de
vida e cores.

Galega, ecuménica e irimega son os adxectivos
que me saen pronunciar.
Galega, porque segue fiel a unha tradición nada
neste país noso.
Ecuménica porque reflicte algo máis que o pensamento cristián.
Irimega porque segue a ser parte da Asociación
que lle da nome.

E agora que? Pois sorprendidos de que volve a ser
tempo de pequenos xogos con elementos sinxelos.
Miro arredor e vexo rexurdir grupos de veciños preocupados por revalorizaren e melloraren o contorno,
con ganas de falar do que lles pasa ou senten. Son
novos tempos nos que a xente non quere estruturas
senón a posibilidade de atoparse e traballar no que
noutro momento se vía sen futuro. Non estamos adurmiñados como quixeron facernos crer. Estamos espertos, vivos para que rexurda a nosa terra, o noso espazo
coa nosa xente. É coma o das pulseiras. Non sabemos
por que, mais velaí grupos e grupos tecendo sinxelas
cadeas de optimismo. A nosa IRIMIA é un deles. E
precisamos saber que hai outros que fan algo similar.
Coñecer xeitos distintos, saber se é mellor tecer cos
dedos ou con ganchiño, comparar modelos, engadir
novas cores, intercambiar e poder dicir: “mira cantas
fixemos”. Continuar atopando no correo, non importa
cada cando, un sinxelo prego de papeis con palabras
e imaxes que dan fe de lugares, persoas e feitos que
entusiasman coma as pulseiras ás nenas e nenos.

Testemuña da nosa terra, alén dos seus artigos
hai persoas que se foron empeñando todos estes
anos e mantela, outras foron participando con colaboracións diversas. Ven recollendo historias de
persoas e organizacións, xente máis ou menos coñecida e persoas sinxelas.

Marta Sopeña

comunidade do Cristo da Victoria de Vigo)

Seguir adiante, mentres poda ser posible. Evolucionar, como ven facendo ao longo destes anos.
Pode que troque o seu formato, pode que aparezan novas seccións ou desaparezan outras, pode
que a súa mesa de redacción sexa diferente, pode
que mude a súa periodicidade, vai ti a saber...
Se cadra o futuro será dixital, pois xa hai quen ven
demandando a súa subscrición por esta vía; pode
que siga a editarse en papel; ou pode que vaia esmorecendo ata desaparecer...
Se cadra segue a haber tolas e tolos que, dun xeito
ou doutro, imos seguir agardando por ela.
De certo que chegamos ás 1.000!
Manuel Adame (Membro da

[Expresidenta da Asociación Irimia]
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O futuro está escrito no pasado

900 números,
e agora que?

?
?
?
?
?
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Grazas por convidarme a opinar, cousa que farei
con respecto e con algo de inseguridade. Direi catro
cousas.

Primeira: SEGUIR. “Seguir” non é unha verdade
de pé de banco. Supón unha humilde auto estima
mirando o que se ten feito, e unha ilusión, tamén
humilde, de que “ o noso grao de area” paga a pena.
Si: seguir, continuar.
Segunda: BEN CHANTADAS NA REALIDADE.
E refírome agora a estar ben chantadas sobre dous
alicerces:
Un: estar instaladas non no que se quere, senón no
que se pode.
Dous: Decatarse, asumir e chantarse no moito que
cambiaron os tempos, nestes trinta e tantos anos, e o
moito que van seguir cambiando.

Un exemplo fundamental: nacemos para sermos
e axudar a ser crentes e galeg@s. Pois ben, ¿que é
ser crente hoxe, e que é hoxe Galicia? (poderíamos
xuntarnos e compartir reflexións e respostas sobre
ámbalas dúas cousas).
Terceira: A DIMENSIÓN. Ter ben asumida a nosa
dimensión. A compracencia na dimensión que agora, máis ou menos, temos. Asumir que mellorar non
sempre é igual a medrar.
Cuarta: UNHA OPCIÓN ESTRATÉXICA SEMPRE: REBELARSE ANTE O QUE É INDIGNANTE HOXE E O QUE MÁIS AMENAZADO
ESTÁ: isto é o deterioro crecente dunha gran maioría (da xente, da terra) debido á cruel ambición dunha minoría.
Coda:A pregunta “e agora qué” non é unha avaliación. Para min é máis ben querer mirar un pouco
cara adiante. E certamente, moito do que eu vexo e
desexo para o futuro xa está tamén escrito no pasado: Parabéns compañeiras e compañeiros.
Alfonso Mascuñana [Participante nos retiros de
verán e membro da comunidade da Vangarda
Obreira da Coruña)
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Un longo camiño por percorrer

IRIMIA, un longo camiño ao carón das nosas vidas, das nosas loitas, inquedanzas, alimentando
a esperanza noutro mundo mellor, posible (se o
queremos), alimentando e fortalecendo o noso
idioma como quen alimenta unha criatura maltratada, con mimo e cariño; coidando con agarimo a
mai terra que é a que nos mantén, defendéndoa
dos férridos e duros que non nos entenden, non, e
prefiren prostituíla para gañaren eles moitos cartos, cartos luxados, manchados coa dor da mai e
dos seus fillos máis queridos, a xente de ben, os
pobres da terra.
E agora?? Pois agora quero seguir tendo Irimia
ao meu carón, para seguir facendo a nosa vida,
coas irmás e irmaos irimegos, defendendo o noso
cóbado con cóbado coas demais xentes da terra,
poñendo en valor os nosos soños, as nosas vidas, as
nosas loitas e reivindicacións por unha vida digna
baseada na solidariedade coas demais persoas que
poboamos este marabilloso planeta.
Agora, tamén quero tamén celebrar con Irimia
900 romaxes máis, unha a unha, cantiga a cantiga
nos recunchos mais fermosos de Galiza.
IRIMIA quéroa así, grazas por facela posible!
Concha Sánchez
(Exsecretaria da Asociación Irimia)

O noso taboleiro
Anuncio Moroño (Coordinadora de Crentes Galegas/os)
XXIX ASENBLEA DE CRENTES
GALEGAS/OS
Actos e actitudes de rebeldía á luz de
Xesús de Nazaré
Nunha primaveral mañá de Pascua
Florida, esplendidamente iluminados polas mornas raiolas coas que o
astro Sol ten a ben obsequiarnos en
abril, congregámonos no barrio do
Castiñeiriño, na compostelá cidade
de Santiago. Entre os saúdos apertas
e aloumiños, todas e todos nós reparabamos nunha nova cara que, cal
raio de luz esperanzada, atopábase
felizmente sorrindo, - coma Daniel
no Pórtico da Gloria-, satisfeito por
que, á fin atopou con quen compartir
o seu sentir de crente en Xesús; grazas Tarsicio de Lugo, por buscarnos e
atoparnos, parabéns.

Foi desenvolvendo coa súa verba sabia e coa axuda dunha presentación,
as diferentes rebeldías, explicando
con tino e detalle as posturas de Xesús; significados, exemplos e comportamentos ante cada opción, ante a
vida mesma.
Logo dun descansiño, os obradoiros
en grupos, onde todas e todos tivemos ocasión de expor en que rebeldías coxeamos ou non damos a talla,
como remedialo, que facer...
Xa é mediodía, hora do xantar compartido, canta abundancia, canta ledicia de compartir e repartir; rematamos a festiña cun agradable paseo
polo novo Castiñeiriño, a nova rúa da
Virxe Branca, o cruceiro chantado e
erguido firmemente xunto á capela
da Pastora, na vella Chaparra, en Lamas do Abade.

Que medre a lúa, que floreza o loureiro,
que veña a Pascua, a liberación
O compañeiro e bo amigo, Manolo
Regal, home de exquisita sensibilidade, bo pedagogo e mestre, introdúcenos atinadamente nalgunhas
das actitudes de rebeldía de Xesús de
Nazaré. Despois de confesar que non
posúe unha actitude dabondo rebelde, polo que se desculpa, aínda que
ben sabemos que iso non é de todo
certo, comeza poñendo no centro as
actitudes rebeldes de Xesús.

Achégase o remate da xornada, a
mesa preparada con digno adobío,
flores do campo e candeas que alumean; hai avisos e informacións das
últimas novidades de Redes Cristiás.

O encontro en torno á mesa eucarística para rememorar a vida, morte e
resurrección de Xesús chega ao seu
cume coa celebración eucarística, rica
en contidos, relaxante, creativa, serena, auténtica. Alí se ofreceron os nosos quefaceres, as nosas aspiracións,
os nosos receos, o noso credo, os nosos medos, as nosas rebeldías.
Alí tamén, ante o altar, coas lámpadas acesas, tomamos a decisión de
facer un pequeno manifesto, (saíra a
idea nun dos obradoiros), para enviar
aos medios de comunicación:
“O pasado sábado 26 de abril tivo
lugar en Compostela a Asemblea da
Coordinadora de Crentes Galeg@s.
Nela reunímonos membros de comunidades cristiás de base das zonas
de A Coruña, Vigo, Santiago e Lugo
para reflexionar sobre as Actitudes e
accións de rebeldía dos nosos grupos
e comunidades.
Despois de revisar as nosas vidas e as
dos nosos colectivos á luz das “Rebeldías de Xesús de Nazaré”, renovamos
os nosos compromisos de colaborar
na transformación da sociedade nesta hora de rebeldías tan necesarias.
Entre outras, queremos destacar especialmente dúas:

Con maña e mestría, desenvolve unhas rebeldías que Xesús entre moitas
outras practicou e, coas que fixo que
a súa vida fose coherente. Velaí: A rebeldía da inocencia, da xeografía, das
periferias, da ledicia-felicidade, do
método, das preferencias, das olladas,
da tenrura, do exceso, da creatividade, das alertas e das fidelidades.
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O noso taboleiro
1. Denunciamos que a situación actual de crise económica foi provocada polo sector financeiro do capitalismo e agrandada e estendida
pola aplicación de políticas restritivas e de control do gasto público
por parte da Unión Europea, que
están a supoñer o empobrecemento de moitas persoas e familias. Por
iso, ante as próximas eleccións europeas, pedimos á cidadanía que
non vote a ningún dos partidos que
teñen apoiado este tipo de políticas.

2. De cara a un reparto xusto da riqueza que entre todos e todas producimos, esiximos a implantación
canto antes dunha Renda Básica
Universal que permita a vida digna de todas as persoas”.
Que medre a lúa. Que floreza o loureiro. Que veña a Pascua, a liberación. Aleluia polas nosas rebeldías.
Aleluia polas mulleres asasinadas.
Aleluia por Xesús.

Esiximos a
implantación
dunha Renda
Básica Universal
que permita a vida
digna de todas as
persoas

FE DE ERRATAS. No número 988 o entrevistado das páxinas centrais era Xosé Manuel Casais, presidente da
cooperativa de agricultura ecolóxica Rainha Lupa, e non José María Casais como, por erro, constaba no título e
na entradiña da entrevista.
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Boa Nova

A CLAVE

Recórdame isto á filósofa política de orixe
xudía Hannah Arendt (1906-1975). Fala da
acción (fronte ao traballo e o labor) como a
capacidade para facer algo novo expresando
así a miña singularidade como persoa (p.ex.
a creación artística), e aplícao á sociedade.
Despois do totalitarismo nazi, apela ao perdón
como orixinalidade creativa. Sinala que a
vinganza non é un acto libre pois converte a
historia en fatalidade. A verdadeira novidade
é o perdón. Arendt, sendo xudía, di: “o
descubridor do papel do perdón na esfera
dos asuntos humanos foi Xesús de Nazaret (..)
O feito de que fixera este descubrimento nun
contexto relixioso e o artellara nunha linguaxe
relixiosa non é razón para tomalo con menos
seriedade, nun sentido estritamente secular”
Así pois logo, a resurrección de Xesús abre a
posibilidade dunha nova humanidade, dunha
civilización do amor que vai máis aló da esfera
relixiosa.
Alegrádevos!! O resucitado segue vivo e activo
en nós!!
Marisa de Corme

A PALABRA. Xn 14, 15-21

A PALABRA

Naquel tempo díxolles Xesús aos seus
discípulos: “Se me amades, gardaredes os meus
mandamentos, e eu rogareille ao Pai, e daravos
outro Paráclito para que decote estea convosco: o
Espírito da Verdade. O mundo non o pode acoller,
pois non o ve nin o coñece; mais vós coñecédelo,
pois permanece onda vós e está en vós. Non vos
deixarei orfos; logo volvo onda vós. Un pouquiño
máis e o mundo xa non me verá; pero vós
habédesme ver, que eu vivo e tamén vós habedes
vivir. Naquel día coñeceredes que eu estou en meu
Pai, e vós en min, e eu en vós. Quen ten os meus
mandamentos e os garda, ese ámame; o que me
ama será amado por meu Pai, e eu amareino e
manifestareime a el”.

E vós en min...
Tamén viven en ti as 200 nenas nixerianas roubadas
estes días para vendelas coma esposas noutro país...
Quedaron orfas e serán desbotadas despois do uso,
como mercancías caducadas. Igual que as miles
de nenas sirias sacadas dos campos de refuxiad@s
por unha presa de moedas e os millóns de indias
que desaparecen cada ano. Tamén viven en ti todas
as esposas, amantes, noivas, ex-mulleres e ligues
asasinadas e aldraxadas ? E as violadas nas guerras
e en tempos de paz tamén? Seguro? Porque hai días
así, hai días que preciso respostas, e precísoas xa. Esta
mañá contoume unha rapaciña á que quero moito que
onte ás 11 da noite, en plena Coruña, ía seguíndoa un
home maior, que pasou medo, que pensou que o mellor
era facer unha chamada telefónica en voz ben alta para
dicir o que estaba a ocorrer e que entón o individuo
renunciou. Eu mesma parei unha vez na comisaría,
perseguida por un tolo e disque só poderían facer algo
ó respecto se me facía mal, que a rúa era de todos...

O ECO

A clave para permanecer en Xesús non está en
cumprir unha lei, ou en rituais de purificación,
senón en amarmos. “O que non ama non
coñece a Deus porque Deus é amor”, anuncia
a primeira carta de Xoán. Esta é a premisa
para vivir a presenza do resucitado, o punto de
partida dunha nova humanidade.

DOMINGO 25 DE MAIO. VI DE PASCUA

Hai días así, as que criamos fillas, temos máis medo,
é ben sabido. Así que tamén eu, se non che importa
vou marcar un número de teléfono e vouche berrar no
medio da gran avenida “disque estás en min, e eu en
ti... CANDO VOLVES!!?? para espantar os violadores,
o medo e a rabia, a desesperación ante o mal feito, a
impotencia real e tamén a dos pesadelos. Gardo como
podo os teus mandamentos, ámote tanto como sei, non
sei se abonda para que te manifestes pero qué falla me
fas! Preciso que dalgún xeito te identifiques comigo, co
meu ser de muller, o que ti me deches. Grazas.
Christina
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Falando da lingua

Reflexións...

Lidia e Valentina

Y a esto cómo se le viene llamando en
gallego?

Recollemos o cabo que deixamos
solto no número pasado a propósito
do prefixo “orto” (correcto), presente tanto en ortografía, sobre a que xa
reflexionamos, como en ortodoncia,
que é a que se ocupa da corrección
das irregularidades dentarias, aspecto
propio da etapa infantil, se ben é certo
que cada vez tamén máis presente na
vida adulta. E témolo en ortodoxo (o
que segue a doutrina ou dogma oficial
dunha igrexa, é dicir, o dogma correcto e a conformidade con esta) e en
ortocromático, aínda que aquí é complicado buscar a relación, pois significa “sensible a todas as cores, agás ao
vermello”. Tamén existe ORTO como
lexema, non como prefixo, e ten o significado de “saída do Sol ou doutro
astro no horizonte”. O termo é culto
e podémolo escoitar en frases como
“Estivo consultando unha táboa de
ortos e ocasos do Sol e da Lúa”.
E a partir disto seguimos reflexionando sobre aqueles termos que parecen
o mesmo mais non o son. Pasa moitas
veces con palabras que entraron polo
castelán e tentamos adaptar. O outro
día atopámonos con “vial” en castelán, que ten varios significados, mais

O Fachineiro

das letras

Díaz Castro, irimego
Ben, poida que irimego, o que se di irimego non fose, pero non había andar
lonxe. O caso é que o planeta Irimia andouno rondando abondo. Para empezar,
Mini e Mero poñen música e voz aos
seus versos e Penélope tamén é o que
é grazas a eles. Seguimos por Xaquín de
Roca, que xa publicou sobre o poeta nestas páxinas; bo
coñecedor da súa obra e da súa terra, achéganos claves e
lecturas orixinais sobre o autor de Nimbos. E por último,
claro, Alfonso Blanco, o noso home en Guitiriz. A súa relación con Díaz Castro é unha desas casualidades felices
para a nosa literatura porque, de non ser por el, o poeta
dos Vilares aínda había aparecer con letra máis miúda
nas páxinas da historia. Alfonso quedou impresionado
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en galego só lle puxeron o equivalente para un deles: o adxectivo derivado
de vía, que ten en viario o seu equivalente galego (Melloraron a rede
viaria). Mais se queremos falar do
“recipiente de vidro ou de plástico de
pequeno tamaño que contén un fármaco ou produto químico e de onde
se extrae para a súa administración
ao paciente”, non poderemos falar de
“viario”, tal e como nos fai reflexionar
Xusto Rodríguez nas súas precisións
terminolóxicas. Neste caso, estariamos perante unha palabra inglesa
(vial) que foi incorporada sen modificacións polo castelán e o portugués,
polo que parece razoable que o galego integre tamén o anglicismo (vial),
tal e como se recomenda nos léxicos
de medicina e mais no uso diario. A
estas cousiñas a Academia debería
estar un pouco máis atenta, se é que
queremos poñer o sector sanitario a
falar na lingua da, aínda, maioría dos
pacientes… Que xa sabemos que son
un colectivo que protesta moito por
ter que saber algo da lingua da terra
que lles dá de comer, e iso que agora xa non teñen exame de galego nas
oposicións!

por Nimbos sendo estudante en Salamanca e o azar fixo que logo fose destinado
a Guitiriz. Ao chegar preguntou que fora
do autor daquel libro e ninguén lle soubo
dicir; mesmo lle comentaron que morrera.
E aí quedou a cousa. Así que cando alguén
lle anunciou que aquel poeta polo que
preguntara viñera de vacacións á súa aldea no Vilariño produciuse unha verdadeira resurrección
e comezou unha fermosa amizade e mais unha década de
recoñecemento ben merecido para Díaz Castro. De por
parte, Alfonso Blanco é o autor de A ascensión dun poeta,
un dos máis completos estudos sobre o autor -que ademais
foi distinguido co 9º premio literario Ánxel Fole. Así que,
sen saírmos de Irimia, temos unha visión ben perfilada do
autor do Día das Letras deste ano. Todo queda na casa.
A.Q.

