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América outra vez
O número 21 de lrimia estaba adicado ós problemas de América Latina, especialmente á
morte de monseñor Romero, arcebispo do Salvador. O lector preguntaríase: ¿por que tanta traxedia?
O conflito principal ven do ano 1959 cando Fidel Castro rematou coa ditadura de Batista en Cuba e
triunfou a súa revolución.
Norteamérica veu mal o triunfo de Fidel: Cuba era unha illa á que os americanos ían xogar
diñeiro e divertirse. Os abusos dos gobemos cubanos eran enormes. Pra limpar de vicio o país e poñer
a andar unha nova sociedade, Fidel pediu axuda ós americanos, que lla negaron. Fidel non tivo outro
remedio - pra lle fu xir á ameaza dos americanos- que botarse nos brazos da outra potencia buscando
protección e axuda: Rusia. E hoxe existe en Cuba, por desgracia, unha ditadura que non respeta tódalas libertades, aínda que hai un abismo entre a Cuba de hoxe e a de antes, porque moitas cousas_melloraron.
A culpa é, en boa parte, dos americanos. O seu medo de que os demais países se convirtan
noutras ''Cubas", lévaos a apoiar gobemos autoritarios e despóticos. Non debemos esquencer que estes países son ricos e ós americanos se lles podería acabar o choio. Son países ricos, pero empobrecidos polo abuso dunhas poucas familias ricas ó servicio do imperio económico americano e cun medo
atroL ó outro imperio que os amenaza: o ruso. Tan bon é Xan coma Pericán. Mentres tanto. o pobo
sofrc as inxusticias .

••••

•••

O futuro economico e µol ltico de Galicia entra dentro da órbita dos intereses e alianzas desta
zona du ylulJu que chamamos Occidente. O 25 de marzo estivo de cumpleanos o Mercado Común, do
que agora tanto se fala. Seis países de Europa -agora medrou astra dez- firmaron en 1957 a partida
de nacimento. Durante os anos da ditadura non había outro suspiro: entrar na C.E.E. (Comunidade
Económica Europea). Todo ten as súas crises: a idea dunha Europa unida levou un pau forte coa crise
de petróleo. Cóstalle erguerse ... .

••••

Pero a Galicia gandeira e agrícola, o futuro da nosa pesca, os nosos emigrantes, o que o noso
país sexa algo mais có basureiro desta parte de Europa ..... iso e moito mais pende da nosa unión con
Europa. E unha servid u me que hai_que pagar.

••••

Hai cousas chocantes: mentres se levan gastado miles de horas e centos de papeis, pro que no
Mercado Común nos escoiten, o noso ingreso na O.T.A.N. foi ben fácil; pouco tempo fixo falla. Non
houbo atrancos, e o pobo de a pé case non se ·enterou. España entrou pola porta grande na carreira de
armamento a que estamos asistindo. Non nos extraña que o Goberno queira invertir nos primeiros oi·
to anos: 2,3 billóns (que non millóns) de pesetas en armamento, que son os mesmos cartos que desti·
na neste ano á Seguridade Social.

••••

T mén Galicia tén que pagar o seu precio neste alineamento militar. ... Aínda hai moitos pun·
tos escuros na política militar: lque se esconde detrás da Cova da Serpe perto de Friol-Lugo? lEn que
vai quedar o proxect d e instalar unha base militar na Serra de Barbanza? ¿que papel vai xogar Ferrol
na estratexia da C.f .. '·~ -?

COPLAS PASCUALES

Nesta Noite Santa (día santo)
de santa bendición
xuntos celebremos
a gran Resurrección.
Brillen as veliñas
na noite de Xesús;
fuxan xa ax tebras
coasua luz.
Tebras do pecado,
abuso, escravitude,
tebras que se acaban
coa luz de Xesús.
A clara concencias,
afuma camiños,
cara a nova terra
xa nos diriximos.
Libres dunha terra,
terra de esclavaxe,
xuntos compoñemos
terra de irmandade.
Vivos entre os vivos,
todos contra a marte,
quen a nós nos vexa
que se reconforte.
Somos xente alegre
que da gusto vernos,
ternos cabo nós
a fonte do contento.
Se compre loitar,
pois, sí, loitaremos
somos ben ousados,
a ninguén tememos.
Con nosoutros ternos
un bon compañeiro,
vencedor da marte
e dos seus herdeiros.
Loitou polos debles,
pobres e sofridos,
xa o facían morto,
Deus déunolo vivo.

t

EVANXELIO SEGUNDO MARCOS (16,1-8)

Pasado o sábado, María Magdalena, María de
Santiago e mais Salomé mercaron perfumes pra iren
embalsamar a Xesús. E moi cedo, no primeiro día da
semana, despois da alborada, foron ao sepulcro. Ian
comentando entre eles:
- ¿Quen nos arredará a lousa da entrada do
sepulcro?
Pero erguendo a vista, de8cubriron que a lousa estaba arredada; eso que era moi grande.
Entrando no sepulcro, viron un xoven vestido de branco, sentado no lado dereito, e quedaron
espantadas. Pero el díxolles:
-Non vos espantedes. ¿Buscades a Xesús Nazareno, o Crucificado? Non está aqúí, resucitou. Mirade o lugar onde o puxeron. Agora ide decirlle aos discípulos e mais a Pedro que el vai diante de vós a Galilea; alío veredes, como vos ten dito.
Elas saíron fuxindo do sepulcro, pasmadas e
tremando; e nada contaron a ninguén, polo medo que
tiñan.

Deus deul/e a razón
aos pasos que dera:
senda cal Xesús,
vivir paga a pena.
Cara un mundo novo
todos camiñamos,
temas bon guieiro:
iO Resucitado!
Metidos nas augas
desta noite santa
Deus hanos librar
do mal que nos ata.
Sairemos limpos
frescos para a loita,
teremos aguante
todo canto cumpra.

Temas auga e Jume,
temas alegría,
temas saiva e forza
na noite da Vida.
iAi, fume lumiño!
iAi, auguiña santa!
iAi, vida na marte!
iTodo o mundo canta!

-----------=----==-----

·~

XESÚS
1- Unha experiencia que cambiou as vidas duns homes
Os compañeiros de Xesús vírano morrer refugado polo
mundo. Enchéranse de medo. Co a.migo e mestre morrera a ilusión e a esperanza (Le. 24). Pero algo sucedeu.
Algo os cambiou: os apóstolos, desanimados, volvéronse
afoutos, ousados, valentes, esperanzados, capaces de amor e capaces de dar a propia vida (Act 4; 7; 12). Algo os mudou, non
por un momento senón pra toda a vida: a experiencia de que
Xesús resucitara e saíra vencedor da morte: "Vós o entregastes
e matastes ... Pero Deus resucitouno librándoo das dores da
morte" (Act 2)

Bos días Xesús canto me alegro
por ti que amas tanto ó Poi e ávida
tanto ós amigos arredor da mesa
tanto o pan e o viña compartidos
tanto o amencer e o so/por de Galilea
tanto ós pobres compañeiros na túa loita!

2- Uns testemuños que veñen desde o principio
"Transmitinvos antes de nada o que eu mesmo recibín:
que Cri sto merreu polos nosos pecados conforme ás Escrituras;
que foi sepultado, que ó terceiro día resucitou conforme ás Escrituras, e que se apareceu a Cefas (San Pedro) e despois ós doce apóstolos. Mais tarde apareceuse dunha soa volta a mais de
cincocentos irmáns: deles moitos aínda viven, algúns xa finaron. Despois apareceuse a Santiago e logo a tódolos apóstolos.
No derradeiro lugar aparec~useme tamén a min". (1 Cor 15)
Así testificaba San Paulo a raíz e a entraña da nosa fe.

3 - l De que maneira está vivo Xesús Cristo?
Está vivo como Deus ~stá vivo .
Non vive coma unha pantasma senón coma un Señor poderoso . / ive coa mesma vida de Deus.

"Cristo resucitado dos
marte xa non pode nada conDeus" (Rm 6)
Vive coma un home tra1
"Non tódalas carnes sor
homes, outra a dos animais. H.
tres... O mesmo pasa tamén
méntase na corrupción, resu1

,
VIVE
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méntase na debilidade, resucitase na forza; seméntase n corpo
natural, resucita un corpo espiritual" (1 Cor 15)

4-A

resurreción de Xesús untaa boa nova pró que ere
e pro mundo

A resurreción de Xesús é unha boa nova prós pobres que
loitan por un mundo mais humano: Deus cuidou do seu pobre
e deulle a razón!
E a boa noticia de que o mundo novo que busca Deus e
que busca a xente de boa vontade e de corazón limpo, non é
un soño senón unha realidade. Xesús xa naceu á vida nova. Nós
e o noso mundo, que é tarnén o de Xesús, estamos xa nomomento do parto.
"A mesma creación será liberada da escravitude da corrupción e levada á salvación gloriosa dos fillos de Deus. Pois
sabemos que toda a creación está a xemer e como con dores de
parto astra o momento presente. Nós mesmos xememos dentro
de nós degorando pola liberación donoso corpo" (Rm 8)
E a boa noticia de que a morte xa non nos separa de Oeus:
"Estou seguro de que nin a morte nin a vida ... nin calquera outra criatura nos poderá alonxar do a.nor que Deus
nos ten en Cristo" (Rm 8)

mortos xa non morre mais: a
1tra el... O seu vivir é un vivir pra

msfonnado.
1n as mesmas: unha é a carne dos
fai corpos celestes e corpos terrescoa resurreción dos mortos: seJcítase pra non corromperse; se-

Bos d/as mundo tantas veces maldecido,
Bos dias raza humana mil veces renegada
Bos d las Mar/a, claro nome prá mañá do pobo,
Bos dlas flor silvestre e po dos camiños
Bos dfas pan e viño, música e danza
Canto me alegro por vós resucitados
na carne daquel home que vos ama
que se entrañou con vosoutros para sempre
e pra vosoutros vivirá por sempre.
B'os d fas vida.
Bos dlas esperanza.

O MEU MILLOR AMIGO

N

e

ON hai moitos días que paséi en Lugo ali por xunto a Vidrería lara {por
nocedes) e tocoume presenciar o que vos vou a contar.
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Iba unha parexa de home e muller e unhos neniños. Un deles iba aínda no colo da sua
mai. Entón ó neniño que iba no colo déronlle os o/los nun daqueles espellos que hai no escaparate e aque/o foi pra ser mirado con atención. i Si vírades que o/liños lle poñía e que xestos tan
cariñosos lle facía ! i Xa decato que o podéis supoñer !
Pero houbo logo algo que inda me deixóu mellor recordo. E foi o que ela nun momento
dado lle dixo o pequeno:
- "Míralo, míralo bien... que ese es tu mejor amigo 1~
Naque/ intre eu vin a aque/a muller tan chea de razón que inda e hoxe o día que non poido dar esquencido aquel dito.
Eu doul/e moitas voltas porque non sempre tiven en conta eso de que o mellor amigo meu
veño a ser eu mismo. E sinto moita pena porque houbo moitas ocasiós en que me tratéi pior
que a un de fora.
I Cantas veces andiven cos pes cheos dauga da mañá a noite como se os pes non foran
eus ! E coido que así non se trata a un amigo, nin siquera a un enemigo.
Outras veces decátome que estou metendo nos pulmós unhas raciós desa nicotina que din
que e tan condenada pra salú.
·
E tamén -¿por qué non se ha de decir todo?- os xarros de morapio que os médicos e a
muller me din que inda un mozo novo non e capaz de aguantar pra canto mais eu.
I en fin... outras cousiñas mais que levan consigo falta de coidado pro corpo como si él
non fora merecente de todo respeto.
Por eso en boa hora lle oín a aque/a maiciña nova o que lle dixo a seu neno:
- "Míralo bien... ése es tu mejor amigo"
Mismo despóis de oir eso, funme fixando na xente que enchía a calle e iban con tanta preque cheguéi a pensar: estos homes e estas mulleres si que non teñen tempo a pararse a mirar
amigo que levan dentro.
E i quen sabe si xa non poden face/o ! Coido que a vida vai poñendo capas e mais capas
ima de ese neno que e limpo e guapo. Tantas capas e tantas mentiras que astra pode pasar
, inda que miremos, xa nin siquera decatemos que ese neno somos nos mismos.

CREMOS NA VIDA

a

S pícaros están cheos de vida: saltan, corren, xogan, sin cansarse. Tamén nos queremos vivir. Especialmente nestes días nos que a Natureza rebosa
toda ela vida, e nos chama dun xeito mais
forte a vivir. E este desexo de vivir tan fortemente sentido polo home atopa na Palabra
de Deus unha inesgotable fonte de dinamismo: Deus é a fonte da vida, que fai vivir todalas cousas, e que ama a vida. X~_sús é o resucitado que nos chama a vivir pra sempre.
Educar é empuxar a vivir, dar azos pra
vivir, e axudar a vivir plenamente, sacándolle
á vida todo o seu zume. O educador, lonxe
de matr ou afogar a vida con normas valeiras
e clichés mortos, ten que avivar e encauzar

esa forza vital do nene . Somentes sj nós sabemos valorar e coidar todo o que ten vida:
prantas, animais, e sobor de todo a vida de
todolos homes, podremos conta xiar ós pícaros o amor a vida.
Amar á vida esixe loitar por conservara
e aumentala.
Axudemoslle ó pícaro a coidar a vida e
desenrolar a sua creatividade, a súa capacidade de facer cousas: de colaborar na construcción do mundo, dun mundo de xente que
ame a vida e vivan como irmáns.
~

COMPRE:

• Educar dende a vida: A educación,
pra ser vital, ten que arrincar da vida, da vida
do neno, dos problemas que él está vivindo.
• Educar pra vida: A educación pra
ser realista, ten que sair da vida e voltar á vida, desembocar na vida como o rego no mar.
Ten que ensinar a vivir.
• Educar na vida: A natureza, a casa,
o barrio, o mundo que nos rodea son o mellor libro, si se sabe ler nel. País e educadores
ternos que ensinar o neno a ler no libro da
vida.
• Crer na vida: Cando vemos de cerca
a morte, é o momento de falarlle ós nenos da
nosa espranza cristián: a nosa fe na resurrección, a nosa fe de que nada vivo e bon se perde . Pois mais aló da morte o Xesús resucitado chámanos a unha Vida Nova, onde atoparán pleñitude todalas nosas ansias de vida.

·,

Tí ben ves que neste tempo
todo o sangue se che altera.
Xa te imaxinas que é
porque ven a primavera.

Sigue a loitar. ó teu xeito
teimando pola xusticia
pra que chegue a primavera
prá túa nación. Galicia.

Vístense de folla as arbres
e mesmo os toxos dan flores,
todo agrama, e os paxaros
andan voando en amores.

¡Xurdirá!. tí halo ver:
ergue os teus olios. ¡coitado!
pra vivires a experiencia
do Señor Resucitado.

Brincan no prado os cabuxos
e o poldros chou•tan no monte,
a fiel rula volta ó niño
perto da casa ria fonte.

Se tés sede, El hache dar
pra beberes. auga a grolos;
se tés fame. ahí están
do pantrigo os xermolos.

lrimego, tí que es coma
un paxaro anduriñante,
xermolos de novos tempos
verás, se miras pra diante.

E pra col/eres a forza
que che cómpre pró camiño
xa están a abochar nas vides
as uvas do novo viño.

"lrimia" pódese mercar:
• En Santiago: ~ibrería ~·Agarjmo". Praza de Cervantes.
• En Coruña: Librería Nos". Praza do Libro.
• En Lugo: Librería Biblos"~ Dr. Fleming.
• En Pontevedra: Librería da Estación de Autobuses e Librería Seoane.
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