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"E con Xesús crucificaron o·utros dous ... " 



PONTE NO SEU SITIO. CONVIVE E CAMBIA O TEU XEITO DE VIVIR é a consigna de este 
Xoves Santo, día do Amor Fraterno. Convivir non é vivir xunto a ... : é poñer a vida en común. E 
meterse dentro dos demáis, e poñerse no seu sitio: dos nen·os, dos xóvenes, dos vellos e dos que 
non son tan vellos. · · 
TRESCENTOS Mil VELLOS habitan en barrios pobres . 
non cobran nada, vivindo no máis 
absoluto abandono e en medio de 
todalas privacións. 

DOUCENTOS MIL NENOS, de 
catorce a quince anos, son explo
tados no traballo sin poder alegar 
nada. 

CINCO CENTOS MIL X OVEN ES 
lo itan contra o paro, sen outro 
horiilonte nas suas vidas. 

·O CINCOENTA E NOVE por cen- . 
to dos adultos non merca libros ... , 
alimentándose culturalmente só 
da televisión. · 

E NO MUNDO, unha de cada dez 
persoas sofre u nha deficiencia. 
Gen millóns de persoas sofren de
formacións por mala alimentación; 
coarenta millóns padecen pertur
bacións mentais; coarenta millóns 
alcoholismo ou abuso de drogas; 
cen millóns enfermedades herda
das e cinc:oenta e seis millóns en
fermedades contaxiosas; setenta e 
oito millóns sofren neste intre a 
causa dalgunha ferida ou accidente 

O MUNDO DO SOFRIMENTO é 
inmenso; o 70 por 100 dos xita
!HJS non estudian nada, inclusos 
me mo nenos. En España hai 300 
ri ti itanos 

' 1 PARO, AFAME, a falla de cen
tu•. culturais en derredor das gran· • 
·ü· · ridades crea o drama de rapa-
~., desencaixados -delincuentes~ 

DOS 2 MI LLONS DE PARADOS, 
só un 40 ·por 100 cobra algún sub
sidio, tendo os demais que sufrir 
día adía o vía crucis de amargura 
e de desesperación preguntándose 
por que a eles lles sucede eso. 

ESTA DOR XASE PADECE DES
DE NENOS, sabor de todo ·en 
países pobres como Galicia, onde 
inda hai unha mortalidade infantil 
dun 25 por 1000, e en Lugo dun 
33 por 1000. 

NO SALVADOR marren mais de 

1000 habitantes cada mes, case 
sempre se trata de labregos mozos. 

A CRUZ SOFRESE DE DISTIN
TOS XEITOS: ·o 6 por 100 da 
producción mundial de bens é 
destinada a facer armas para a 
moFte, e mentras tanto 500 mi
llóns de homes sofren fame, e 1500 
millóns non teñen médico. 

HAI 4.500.000 PALESTINOS 
errantes polo mundo; familias des
feitas, persecucións, falla de traba-

· 110. A expulsión do Líbano de pa
lestinos trámada por Israel, supu

. xo 7 .000 mortos e 30.000 feridos. 

101s o ~O por 100 destes mozos ESCENA COTIDIANA NOS PAISES DE CENTROAMERICA 



AS DERRADEIRAS 

Dixo Xesús: 
· 'Meu Deus, meu Deus, 
¿por que me abandortaches?". 

Non lle aforrou o Pai ningunha proba, 
Xesús foi home astra chegar ó fondo, 
viviu con forza as alegr/as todas, 
bebeu tamén amargos descanso/os. 

Loitara f ortemente polos pobres, 
déralles todo, alma e carpo xuntos, 
na hora da verdade estivo só, 
clavado nunha cruz .. . e o ceo mudo. 

Unha sombra pasoulle pala alma: 
¿ser(a bon ou non o seu camiño? 
O frac;aso non daba pé pra calma, 
o tm non era fin dun esco!lido. 

Dixo Xesús: 
"Pai, nas túas mans 
entrego o meu espirito". 

Estas verbas pregoan a fe fonda 
do home que, fundido na derrota, 
recibe do seu Pai confianza abonda 

· pra agardar mellar fin a tanta loita. 

A vida ponse ás veces imposible, 
cala o ceo, e trunfan os falsarios, 
todos son a esmagar nos mais humildes 
non se lle ve salda ó desamparo. 

A marte de Xesús ten seme//anza 
coa marte dos pequenos desta terra 
coa marte dos que perden a esperanza 
de atapar un destino millar ne/a. 

Sen martes que carrexen no seu lombo 
a cruz da dor, da soedade cega, 
non hai vida, nin paz, nin a/egr/a, 
nunca viró me/lora pra esta Terra. 

Benditos sexan, pois, os /oitadores, 
benditos os que marren pala xente, 
benditos os que en bágoas e suores 
dun mundo novo botan a.semente. 

t EV ANXELIO SEGUNDO LUCA°S (23,44) 

Chegado o meiodía, a escuridade cu
briu aquela terra astra a meia tarde. Pois 
houbo un eclipse de sol. E o velo do San
tuario rachouse polo meio. Entón Xesús, 
dando un forte grito, dixo: 

-Pai, nas túas mans entrego o meu es
pírito. 

E decindo esto, expirou. 
O centurión, vendo o que pasaba, glo

rificou a Deus, decindo: 
. -Realmente este home era inocente. 
E toda a xente que acudira ó espectá

culo, ó ver o que pasaba, volvía dándose 
golpes de peito. Os seus conocidos segu ian 
todo de lonxe, e o mesmo mulleres que o 
acompañaban desde Galilea. · 
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OMlNt!_O_DE_:.,Ft~clS ::.. -~,. . ~-~--~ . 
Aclamamos a Xesús cos rarrt·allos e seguirnos . 

o seu cam iño. 
"Os discípulos entusiasmados puxéronse a 
loubar a Deos a berros polas maravillas que 
viran, decindo: Bendito o que vén no nome 
do Señor! Algúns fariseos dixéronlle: -Mestre, 
manda calar ó~ teus discípulos. E Xesús repli
cou: -Se eles calasen berrarían as p~dras". 
(Evanxelio) 

1- Os ramos na nosa terra celebran o bon remate 
dunha obra: neste caso da obra de Xesús. ¿En 
que obra traballamos nós? ¿Sabemos organi
zarnos? 

2- A loubanza a Deus non nace -se non se palpa e 
sinte a salvación. ¿Ternos ollos pra ver a salva
ción? ¿Facemos algo que provoque a alegría 
dos pobr s? 
O cristiano tén un mestre e un guieiro: Xesús 

N zar t. O noso mestre tamén estivo nas 
manif stacións dos pobres ... 

4- A vida cristiana non é pra encollerse nin pra 
p rmanecer calados. 

XOVES SANTO: 
Invitados a comer con Deus ecos irmáns. 
"O primeiro entre vosoutros pórtese coma o 
o menor e quen gobeme coma quen sirve ( ... ) 
Eu laveivos os pés e dinvos exemplo pra que o 
que eu fixen con vosoutros fagádelo vós 
tamén" (E vanx e lio) 

1- Xesús sigue invitando a comer con el e a gar
dar a súa memoria. Tamén ti estás invitado. 

2- Deixounos de parte de Deus un Testamento 
ou Alianza eterna: a amistade de Deus e a sua 
compaña pra arrincar o pecado do mundo. 
Pecado: egoismo, violencia, desunión dos tra-

, bailadores, . conformismo coa inxusticia, non 
ter fame de dereito, abuso das minorías ... 

3-- Eucaristía: Deus comparte hoxe con nós e nos 
emp'uxa a compartir. Facer noso o clamor si
lencioso dos mais pobres: organizarse. 

A SEMANA 

LIBREMENTE 

Nós queríamos librement 
comer o pan de cada día. 
mordelo, mastica/o, dixe1 
libremente fa/ando, canta 
dos ríos que camiñan pra 

Nós querlamos librement 
falarlle a Deu:fi no vento q 
- no longo vento das chai 
sin temor, sin negruras, si 
sin pecado, libremente. lii 
coma o aire do mencer el 
Coma o vento. 



SANTA 

e 
Libremente 
ilo sin medo, 
ndo nas ore/as 
o mar libre. 

:? surrir, 
ue pasa 
..,as e dos bosques~ 
.,, cadeas, 

1remente, 
las e cumas. 

~lso Emilio Ferreiro 
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A morte de Xesús :-semel1an·zaco 
dos pequenos desta terra. 

"V ímolo esquencido e aldraxado de · todos; 
vimos un home cheo de doores e afeito ó su
frimento, coma un deses homes ós que selles 
torce a . cara pra non .velos. Todo o mundo o 
despreciaba~ nin caso lle facían. El tomou so
bre si os nosos males e cargou coas nosas doo
res e nós coidamos que era un home castiga
do, forido e humillado por Deos" ( Isa ias) 

1- ·A cruz: fala de astra onde chega a estima que 
Deus nos tén. 

2- A cruz: fala de astra onde chega a inxust icia 
humana. "O que estéa libre de pecado que 
tire a primeira pedra~' 

3- A cruz: fala do sacrificio inevitable pra que 
medre a vida. Se alguén non está disposto a 
sufrir na loita non val pra seguír a Xesús. 

4- A cruz: fala dos que sofren hoxe as inxusti
cias. Témolos ben perto. ¿Sabemos deles? In
dividuos e ·colectivos ... 

5- A cruz: un camiño pra nós en busca da libera
ción da nosa xente, da nosa clase, da nosa fa
la galega, da nosa terra. 

PASCOA: 

Cristo vivel con Deus a cruz e o sufrimento 
triunfan e fan medrar a vida. 

"¿Por que buscades entre os mortos a quen 
vive? Non está aquí, resucitou. Recordade o 
que vos decía en Galilea: que' era preciso que 
o Filio do Home fose entregado nas mans dos 
pecadores, que fose crucificado e resucitaSe ó 
terceiro día" (E vanx e lio) 

1- E a noite e o día da gran festa: os sacrificados 
triunfan. 

2- Co lume novo Xesús prende en nós a luz da 
vida nova. · 

3- Coa aüga nova renovamos a fe e o camiño do 
noso bautizo. 

4- Coa palabra de Deus recordamos a historia da 
liberación que sigue nos nosos dias. 

5- Con Xesús resucitado podemos ser hoxe homes 
e mullere~ renovados. 



o trigo da cortiña esta

ba todo espate lado . 

Entre o que pesaban 

-Non te .queixes, Ma
nolo! Aquí estou eui ¡..\ 

auga non me ap lastou . /s.s 
os graos das esp igas e a demais gústalles de11 arse 

auga de barruzo que cae- . rio chan, pero eu aqu í e.s
ra de no ite aplastaran as tou ben dereita, e d1spos-

pallas astra mesmo bicar 

o chan . Mirei con pena 

pra lei ra e di xen rascando 

~cabeza : 

- Aló va.i o traballo do 

ano! Non quitamos nin 

pra unha fornada! 

Men tras estaba con es

te pensamento f íxome 

ta a seguir en pe_ 

Non me coupo a rab ia 

no carpo e, dando dous 

pasos polo medio do t ri

go, achégome á esp iga, 

cólloa polo pescozo, e re
bento a cana entre as 

mans. Mentras .a tiña asJ 
collida díxenlle : 

nunha espiga que, erguida -Cala tí, sinvergonza! 

sobre as demais, estáme ·. Ti presumes de estar de-

mirando fixamente . Pare

ce coma que sinto que 

me d í: 

re ita porque non tes nin 

un tr iste grao. Deb ías ter 

compasión das _tuas com
pañeiras . · Ben se ve que, 

canto menos siso ten ún , 
mais lle parece valer . 



Recuncamos cos xogos. E, como xa ternos dito ben veces;facémolo porque o xogo é impor
tante. Tanto que un neno que non xoga é un neno enfermo, incapaz decrear,deimaxinar,deapren
der. O xogo que hoxe traguemos aquí é ademáis un xogo tradicional galega. Un de tantos que foi 
morrendo afogados polos xoguetes complicados -os que aburren máis axiña- e a televisión. 

0 CORNO 

Utensilio: un pedazo de como, un cacharro calquera que pode ser unha lata d~ tomates ou 
de sardiñas. 

Participantes: Organízanse paretias polo que teñen que ser pares . 

Acción: Colócase o cacharro sobre un ponto 
escollido, que pode ser unha pedra ou un altiño 
do terreo. Os .rapaces sitúanse a unha distancia 
de oito, dez ou máis pasos, un detrás doutro, e 
coas pedra& que han usar ó seu lado, ou nas - '? 

mans ou nos bolsos do pantalón. Cada un só po- · / ,.,. 
de ceibar tres pedras seguidas. Gana o que lle ~~· - ... -- .. · ~ 
dea ou senon o que máis se achegue, e, con él, , . , 
gana todo o seu equipo. ·í;; .r~ ).: 
. O ganador levanta o brazo esquerdo , pasan- k./f ~ r i. 
doo por <liante da súa cara e coa man colle a ¿ \ · . , . , / " 

orella dereita . Nesa posicíón ten que se .abaixar. ~- \ · '~ /. 
. I . , -:"1 • ! 

e agarrar o cacharro coa man deréita. Este bra- ' .:·~·-_1 .L,.L.;u 1 
zo ten que metelo polo oco que fai a cara co ·: .. ~ .fir·"""~ \.\ l <; 
brazo esquerdo e así lanzar o cacharro onde -.:..:. ·- -~ · , ' 
boamente poida. Os perdedores han de mirar 
onde cae o cacharro e desque o teñen ben mira-
do os ganadores montan a cabalo déles tapándo-
lles os olios cunha mruL Os que apandan teñen - --·ª ~-
que atopar o cacharro dando patadas, ainda que 
se poden escorar para mover ó xinete e percurar u-.-. .. s: _ _. 

nha regandixa entre os seus dedos para pode- .. 
en mirar. '-" 

Hai tamén a sua parte de burla ao dicir "arre · · 
cabaliño", "ora para dereita", "ora para esquer

a", palabras coas que o xinete desorienta a súa 
abalgadura. Se pasados cinco minutos non se 
1en atopado o cacharro quedan as cousas coma 

1 comenzo. 

~-·-·· -..... -=-·- ···-· -
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ll O lrimego évos cristián ¿Quen lle ousaría chamar O ll 
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µ: 

~i e cando chega a Paixón á silla eléctrica, santa? e 
1 

O! ~ \ 
re sempre anda a cavilar O sµnto garrote vil, e J '(11.} 

W que a/nda non sabe a lección. ou'a santa forca, espanta. · -:¡/ :j~~ ~j 
t-' ~ 
-1.; ll --~ u~ 

~~ ¿Po que o de Nazaret Os xefes e os sacerdotes ll 
ll nunha cruz finou a vida? daquel tempo üran tan malos? ~l 
~~ ¿Non será unha verdade iSempre nos será rentable ~~ 
ll moi de memoria sabida? · o poder desprestixialos! ll 
ll o 
~~ Fa/amos da "santa cruz." E as! quedamos tranquilos ~~ 
21 cal se fóse un trivial feíto pero nós iandamos listos! U 
U como se Xesús morrese ó non ver que hoxe facemos ll 
~~ vello ou enfermo no feíto. subirá cruz a outros.Cristos. ~~ 
o ll u ·u 
ll . . ?? . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FAL 
Non que teña anteollos, 

que o animaliño come ben de 
cenoura polo que se ve na te
levisión -por favor, non diga
mos ~·televexo", que é unha 
barbaridade- e disque é moi 
boa para a vista. O que tén 
son antollos, que é aq uilo po
lo que se debece e _que, polo 
tanto, imaxinativamente ten
se ""diante dos olios", en latín 
uante-oculum". E se o latín· 
.. oculu(m)" dá coma resulta
do no galego "ollo", todo es
tá claro. 

Tamén· o debería estar que 
os mariñeiros do xa Cantábri
co, precisamente na liña divi
soria co, AHántico , no Bar-

queiro e preto da Estaca de 
Bares, chaman coelleira á pe
quena illa onde hai moitedu
me de coellos que, desde lo
go, non son "conejos" caste
láns aínda que se lle troque o 
"j" por "x". Porque do latín 
"cuniculu(m)", por moito 
que se esfole o idioma, non 
pode sair -como se fose -de 
mans dun mago- más ca coe
llo. 

Pero, ¡que lle iJnos facer! 
Hai xentiña empeñada en di
cir "antoxo" e "conexo" co
mo non teñen impedim~nto 
ningún en falar de xogar á 
"baraxa" a pesares de existir 
unha vila na carretera qe Lu-
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go a Becerreá que se \.,-u .. 111ru 

Baralla; e por tnáis que os la
bregos aparellen os bois e 
garden nos seus alboios ou al
pendres os aparellos de la
branza, hai quen porfían por 
castelaniza-lo galego ~ falar de 
"parexas" de mozos ou de 
guardias civís, poño por caso, 
que ben se ve que son pare
llas. 

O día menos· pensado de
cidiranse a tirai··pedras contra 
o propio tellado lingüístico 
chamándolle "texado" e fa
lando de "texas" como se es
tivesen vendo unha película 
do Oeste onde tanto ahondan 
os pantalóns ''tejanos". 
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