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11 NEVE.· PRll llLGUNS RISAS 
. . 

PRll MOITOS tJUEBl(llNTO 
Pra ler millor a· Biblia 



A NEVE · 

O temporal de neve que .afectou a 
toda Galicia, e en especial ó norte da 
provincia de Lugo, veu ser coma unha in
mensa antroidada que nos trouxo este fe
breiriño curto , que ó decir do refrán , "se 
duraras 01,1tros cat ro non deixaras can 
nin gato, nin rato no seu burato". 

Por desgracia o refrán non esaxera 
falando do tremendo febreiriño diste 83: 
supuxo grandes perdas entre o gando, es
pecialmente o que se cría e medra ceibe 
e bravo nos montes lugueses, e un impor
tante quebranto económico pra moitas 
familias gandeiras, pra transportistas e 
pra non poucas empresas. 

Pf'ro a neve . foi tamén ocas10n de 
que asomara moita da humanidade que 
levamos dentro: co apuro da neve agro
maron infinidade de casos de solidarida
de, de axuda, ás veces xenerosa e heroica 

' entre veciños aillados pola neve, espontá
neos auxilios a automovilistas en apuros, 
e ate a terneza dos que alimentaron os 
paxariños que por mor do temporal fixé
ronse de súpeto domésticos e achegáron
se ás nosas casas. 

Tamén IRIMIA sufreu a nevada, 
pois tres dos seus redactores viven na bis
barra de Abadín, unha das mais afecta
das. O noso director precisou da axuda 
do Ricardo e do seu tractor pra facer en 
duas horas o traxecto no que normal
mente emprega 10 minutos e poder -en
viar os orixinais de Irimia á impresa: o · 
respeto ós lectores e o amor á revistiña, 
ben merece o seu esforzo , e o dos que ti
veron que sacrificarse pra ganar tempo ó 

· r~traso facendo posible que Irimia saia 
puntual a pesar da neve . E de desexar 
que todos ises valores de axuda.mutua, 
solidaridad -, capacidade de sacrificio, 
amos e t~meza cos febles, persoas ou pa
xariños, que a neve fixo asomar, perma
nezan e medren entre nós, cando ela des
apareza. Sería unha Coresma ben apro_
veitada. 



. ANDAR POLOS CAMIÑOS DE DEUS 

Este mundo cambiará. 
Non o poñas en dúbida. 
Cambiará nas súas apariencias, 
e cambiará tamén nos seus cimentos. 
As apariencias deste mundo 
son as formas externas polas que nos reximos. 
Os cimentos deste mundo 
son os valores polos que a xente se move. 
Cambiará este mundo. 
E cambiará a nasa parroquia. 
E cambiarán os corazóns da xente. 
Todo cambiará para ben. 
Tamén ti cambiarás. 
Leva esta esperanza 
fondamente metida no teu corazón. 
O cambio virá 
non por decreto dun goberno socialista; 
nin pola vontade dictatorial 
dun xeneral afervoado. 
O cambio virá 
pola vontade de mellorar as causas 
de centos e centos de persoas 
dispostas a morrer, se fai falla, 
por virar, para ben, a figura do múndo. 
O cambio virá 
pala túa decisión persoal 
de andar cada día 
polos camiños novas da irmandade, 
polos camiños do perdón, 
polos camiños da fe en ti e nos demais, 
polo camiño do reconocemento dos erros, 
polo camiño da loita e da oración, 
polo camiño da marte. · 

Domingo segundo de Coresma 

t EVANXELIO SEGUNDO LUCAS (9,28-36) 

Oito días despois desta conversación, co
llendo a Pedro, a Xoán e mais a Santiago, su
biu ó monte a orar. Mentras estaba orando 
cambiou o aspecto ·do seu rostro, e os seus 
vestidos viráronse brancos e relustrantes. De 
súpeto apareceron dous homes falando con el; 
eran Moisés e mais Elías. Tiñan un aspecto 
glorioso e falaban da súa partida, que tería lu
gar en Xerusalén. Pedro e mallos outros caían 
co sono, pero, manténdose despertos contem
plaron a súa gloria e os dous homes que o 
acompañaban. Cando eles se alonxaban, díxo
lle Pedro a Xesús: 

-Mestre, ¡que ben estamos aquí! ¿Que
res que fagamos tres tendas, unha para ti, ou
tra para Moisés, e outra para Elías? 

Pero non sabían o que decía. E mentras 
falaba, unha nube cubriunos coa súa sombra; 
eles quedaron moi asustados ó entraren nela. 
Entón unha voz dixo desde a nube: 

Este é o meo Fillo , o Elexido: escoitádeo. 
Cando a voz chegou ó seu remate, Xesús 

ficou so. E eles, gardando silencio, a ninguén 
contaron nada do que viran naqueles días. 

Como ti e mais eu 
podemos andar cada día por estes camiños, 
por eso mesmo ti e mais eu 
podemos ser tamén 
axentes activos no cambio. 
Xesús andivo por estes camiños. 
O seu proceder gustoulle a Deus. 
Deus invítanos a seguir a Xesús. 
Xesús ensínanos os t;amiños de Deus. 



¿E DOADA A L·ECT 

Moitos libros 
Falamos da Biblia como se fose un libro mais, escrito 

dun golpe por un individuo que disque o fixo coma secretario 
particular de Deus. Pero o que chamamos Biblia - palabra que 
en grego significa "os libros"-· está composta por nada menos 
que 74 libriños dos que 47 forman o Antigo Testamento e 27 
o Novo. Mais concretamente, o Antigo foi escrito ó longo de 
mil anos e por autores moi diversos, e ademais, recollendo 
material de tradicións moi antergas, porque pasaron moitos 
anos nos que non se escribía nada senón que as cousas contá
banse de viva voz o mesmo que contaban os nosos avós os con
t s na lareira. 

Por se fose pouco, na Biblia hai desde libros que conte
fien a historia do pobo ata noveliñas para educar á xente, pa
sando por libros de poesía para facer oración, libros de leis, de 
en sino, de predicación e incluso hai un libro de amoríos. En 
definí ti va, todo un conxunto de modos de escribir con "xéne
ros literarios" ou estilos moi diferentes, que non poden ser li
dos como se todo fose igual. 

As chaves 
Se engadimos ó devandito que estes libros se refüen a un -

pobo -o de Israel ou Palestina- que está moi lonxe de nós 
~IDto no espacio coma no tempo, e que tiña unha cultura e 
xeito de pensar ben distintos ó noso, xa podemos comprender 
que fai falla unha clave, ou se preferimos, chaves para entrar 
nese santuario pechado que pode se-la Biblia. 

Non é que non sexa posible facer unha lectura da Biblia, 
pero tampouco ahonda con lela ó pe da letra, como pretenden 
algúns que fiados de que é palabra de Deus, pode ser entendi
da sen mais. Deus non fala directamente senón a través dos ho
mes e, polo tanto, das súas culturas e modos de pensar. Imós 
poñer un exemplo de cómo, por descoñecemento deses facto
res - cultura e xeito de pensar- podemos facer unha lectura 
equivocada. 

Erros na lectura bíblica 
A Biblia prohibe come-lo sangue dos animais e de ahí al

gúns conclúen hoxe que non se poderán comer filloas feitas 
con sangue do cocho ou morcelas. O que é mais grave: hai pais 
que deixan morrer ós seus fillos por culpa de non permitiren 
unha transfusion de sangue cousa que coidan prohibida por 
Deus na Biblia, levados da súa tráxica e aínda heroica fe. Pero 
unha fe que se fundamenta nunha interpretación equivocada. 

A Biblia, a historia de como Dei 
é o libro traducido a mai! 

Outra cousa pensarían se soubf 
que padecían os homes daquel temp< 
contiña a vida. Pero hoxe sabemos ql 
o sangue dunha persoa por outro nov1 
soa segue a se-la mesma. Deus mandé 
obriga a crer na ciencia tan rudiment: 
coidaba que a vida estaba no sangue. 
desobedécese ó espírito da lei deixan 
co pretexto de respeta-la vida. 

Biblia e ciencia 
¿En cantos días foi feito este 

motivo de loita inútil entre a ciencia 
século, o científico inglés Darwin de! 
por evolución das especies inferiores 
o home coma o resto provén dun pro1 



·.URA DA .BIBLIA? 

us se deu a coñecer a Israel, 
s idiomas do mundo. 

esen que se trata dun erro 
o que crían que o sangue 
ue podemos cambiar todo 
·o e non pasa nada: a per-
a respeta-la vida pero non 
aria daqueles tempos, que 
. E así, por respeto á letra 
1do morrer a unha persoa 

: mundo? Veleiquí outro 
t e malla fe. Desde hai un 
scubriu que todo proviña 
deica as superiores: tanto 
ceso evolutivo que se pro-

duce durante milleiros de anos: o home procede dun antigo 
mono, dicimos. E isto parecía estar en contradicción coa Bi
blia, que fala do mundo feíto só en seis días e do home creado 
directamente por Deus. Moitos tiveron que escoller, por des
gracia', entre relixión ou ciencia e así a fe viuse enfrentada co 
progreso. 

Non sucedería isto se soubésemos que cando os sacerdo 
tes xudeos nos contan a creación do mundo, boa parte do po
bo xudeo está no desterro en Mesopotamia, pobo que tiña un 
poema da creación adicado ó seu deus supremo Marduk. ¿Que 
intentaron estes sacerdotes xudeos? Simplemente, indicarlles 
ós desterrados que o seu Deus chamado lavé, era superior a 
Marduk e que Deus é o único creador. Pero , ¿por que a crea~ 
ción en 6 días? 

Dúas explicacións se viñeron dando: unha por non bater 
coa explicación evolucionista de Darwin, quixo facer deses seis 
días longas tempadas; a outra, erre que erre , teimou e perfiou 
por afirmar que eran seis días normais. O ·que pasa é que os 
xudeos desterrados quería celebra-lo sábado , séptimo día, que 
convertiron en sinal de identidade, especie de carné de identi 
dade, para diferenciarse dos mesopotamios no desterro. Por 
iso , os seus dirixentes. sacerdotes ceraron un poema da creación 
que lle fixese competencia ó poema babilonio adicado ó Deus 
Marduk, . amasando que o único creador é lave e no que o mais 
importante é o séptimo día, de acougo ou descanso de Deus 
para xustificar que o sábado é día santo. Como ves, non hai 
conflicto ningún coa ciencia porque na Biblia non se trata a 
cuestión científica. 

Consecuencias 
Estes exemplos poden indicar que poñerse a unha lectura 

da Biblia non é <loado. Tampouco non resulta fácil especiali 
zarse en estudios bíblicos. Certamente témo-la liturxia domini
cal que debería ser un lugar de formación bíblica, pero o tem
po da misa é curto e non escusa do traballo individual do eren 
te. E mágoa de que non teñamos en galega aínda un resume da 
Biblia que nos permita unha lectura popular. 

O que non é moi posible é le-la Biblia de cabo a rabo. 
Nin tan siquera o aturaríamos. Con todo, ter unha Biblia na ca
sa parece indispensable e botarlle unha ollada de vez en cando 
hanos descubrir verdadeiros tesauros. Se cansamos, deixámola 
en paz ou pasamos a outra parte. Por certo, xa hai traducción 
galega do Novo Testamento e está para aparecer traducción do 
Antigo Testamento. 



á. sombr·a da figueira ••• 

R ECORDO que, sendo 
neno, atopei un arboli
ño que me chamou a 

atención. Gustábame muito. 
Arrinqueino de onde estaba e 
planteino de novo debaixo da 
figueira da horta. Al í -pensa
ba eu- estaría mais ó abrigo e 
medraría sin ser tosta.do polo 
sol. · 

el. Coll ín o sacho e volvino a 
poñer no mesmo sitio onde 
estaba primeiro, no ribón que 
había encima da eira. Por to
da bendición díxenlle estas 
palabras: "Pois quédate ahí 
solo; a ver se así estás mais a 
gusto". 

Non pensaba volver cabo 
del; fora desagradecido con
migo e eu estaba ferido. Pasa
ron así como quince días e a 
curiosidade levoume encima 
do ribón da eira. A solpresa 
foi grande: o meu arboliño es
taba sorrindo cara ó sol, brin
caba abaneado polo vento e 
decíaine co brillo das suas fo
llas: "Non nacín pra estar bai
xo das figueiras das hortas". 

Despois de muitos anos re
cordo esto que me pasou sen
do neno, e o pensamento vái
seme hoxe prá casa do Rober
to que acaba de finar. El pa-

lba ve-lo todos os días. To- sou toda a sua vida baixo a 
cáballe as poliñas e dáballe os sombra da Casa Grande. Os 
bos días. El non me talaba. O, seus non pasaron fame, pero 
día seguinte facía o mesmo. tampouco evolucionaron na
Pasaron ·así varios meses. O da. Son o mesmo hoxe que 
meu arboliño estaba en ser, o hai cincoenta anos. Outros 
mesmiño que cando o trans- compañeiros dél foron mais 
plantara; 11in medraba nin se- decididos e o resultado está 
caba. ben á vista. 

Un día encabuxeime con Raña. 
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Esta semana propoñemos unhas reflexións sobor da 

CULTURA -.: 

O animal non le, non 6 imites. 
Ouixera conquerir un mundo onde ler non estivese mal visto. 
Un bon 1 ibro é o mellar amigo. 
Un libro é unha luz que racha as tebras da ignorancia. 
"Eu non sinto a necesidade de fa lar e ler galega" -d ís-, porque esa necesidade 
non se si6te no bandullo . (Catelao). 
Todo parvo, trabuca valor e precio (Antonio Machado). 
Resístese a invasión dos exércitos, pro non a invasión das ideas (Víctor Hugo). 
A memoria é a caixiña da ciencia (Montaigne). 
As verbas sen ideas son carpos sen alma. 
Canto sabes, tanto vales. 
O estudio é pai do saber. 
Todo o que comprendades vos pertenece (lean Paul Sarte). 
Unha ringleira de fusís non poden deter unha idea (StendaO. 
Endexamais se sinte noxa con un bon libro nas mans. 
Ler, é cavilar con outros. 
Un fogar sen libros é un carpo sen alma (Cicerón). 
O que antano somente posuian os ricos e os reis, p.ódese atapar agora na casa 
mais humilde: iUn libro!. 
Non todos os estudantes teñen que ser profesores ou mestres, pro todos ternos 
que ser estudantes: Vivir aprendendo. (Digno Pacía Lindín). 
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CANTA~JRJNEC:D 
l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
o n o n 
n n 
~~ No País Vasco ou Eu$kadi. Non imos xustificar ~~ 
ll unha organización: ETA a violencia terrorista, U 
~~ quere impoñer seu capricho senón dar/le ó irimego ~~ 
11 co estrondo da metralleta. da súa causa unha pista. ll 

I

N ll o n 
ll E, certo que o centralismo Guardias civís, policías n 
ll de Madrid, estaba cego -non dicimos nada novo- 22 
~~ para comprende-lós pobos son xente coma os demais: ~~ 
J~ catalán, vasco e galega. ET A anda a mata-lo pobo. ~~ 
ll u 
ll E durante o franquismo Agardamos pola paz: - U 
~~ deuse a cruel locura xuntos arredor da mesa ~~ 
ll de aldraxar ó pobo vasco que os poi íticos se poñan U 
~~ practicando a tortura. a conversaren, con présa. ~~ 
ll u n n n n 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d) 

Se un francés che dí "bon 
sofr, monsieur" ou unha ita
liana "buona sera, signorina", 
non coides que che están a 
da-las boas tardes, senón o 
bon serán . Trátase dun tempo 
intermedio entre a tarde e 
maila noite, cando a mouren
za do sol -o solpor- xa nos 
conYida ós galegos a camiñar
mos cara o fogar porque che
gou a tardiña. 

realizada ó aire libre co gallo 
de agasallar a alguén; e que 
che ha amolar .se é que dor
mes cedo pero que pode di
vertir ó sereno ou guardia 
nocturno, así chamado por
que pasa a noite ó sereno ou 
ventimperio da noite. 

Se o serán é a tardiña, un 
serao será, ta.rito en galego co
ma en portugués, unha tertu
lia nocturna, por exemplo a 
xuntanza familiar a carón do 
lume da lareira antes de se 
deitaren, e que os casteláns 
traducen por "sarao". (En 
portugués leva un sinal so
bre o a que indica que o hai 
que pronunciar con nasalida-

da, é dicir, botando o aire po
lo nanz). 

Pero, ¡olio con tanta sere
nidad e!, non ché ocorra pen
sar que tí es unha persoa '•se
rea" porque entñ serías un ser 
mitolóxico medio muller me
dio peixe, <lesas sereas das 
que o cantar seica era tan 
malfadado e que, por outra 
parte, debía frustrar ós mari
ñeiros que, ó veren de lonxe 
unha apariencia de muller, O serán é, logo, un tempo 

serodio ou tardío. O adverbio 
latino "sero" (tarde) e o ad
xectivo "serotinu(m)" (tar
dío) son os responsables de 
que che eu estea a dar esta se
renata, que é música nocturna 

.'EDITA: "Asociación IRIMIA" 

· podían quedar, cando se ache
gaban, escamados de tanta es
cama. En todo caso, tí serás 
unha persoa serena. Cousa 
que para mín e para todos vos 
desexo. Amén. 
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