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DESPOIS DAS ELECCIONS .

• Despois das eleccións, felicitarnos do
novo paso para a democracia que é o
exercicio popular do dereito ó voto.
• Doernos da gran abstención que sigue
caracterizando a Galicia.
• Recordar o que dixemos no número
78 de Irimia:"Non ahonda con votar,
hai que participar". Maneiras: seguindo de perto a xestión municipal; asistindo ós plenos facendo propostas in
dividuais e colectivas, denunciando
abandonos ou abusos. A democracia,
o poder popular , ademais dun dereito
é un deber e ese deber non se cumple
só con votar.
• Desexar un voto cada vez mais libre,
porque ainda abundan as presións. Un
detalle: pouca xente do rural usou as
cabinas para escoller as papeletas pois
a maioría traía o sobre da casa. Este
costume favorece sen dúbida a campafta porta a porta tan extendida no
campo galego e tan coaccionante. E
significativo o que nos decía un significado membro de A.P. de Abadín:
"Se vas á casa pedidle o voto, e che
din que si para quedar ben, anque despois non cho dean, cando menos quedan obrigados a vir votar".
• Desexar o voto cada vez mais conciente. Se vostede amigo lector quere votar dereita e centralismo fai ben votar
a Fraga e a Alianza Popular. Pero sería·
ridículo votar a Fraga porque "é galego coma nós". Desde logo non é galego coma Irimia. Nós, apasionados por
Galicia a quen consideramos en perigo
de perder o seu propio ser: Fraga e AP
apasionados por España para eles "o
único importante ''. Nós, apasionados
polo no o id ioma galego , alma do n9so pobo: Fraga e AP . apasionados po~
lo cast "lán . como de ote d~mostra a

Xunta de Galicia e como sobradamente demostrou ·Fraga sendo ministro de
Franco cando perseguiu repetidamente o idioma galego. Nós apasionados
por un pobo libre e adulto que gobernándose a si mesmo non precise de
"padriños" nin "caudillos": Fraga e
AP apasfonados por "salvamos" de
non sei que pantasmas que medraron
seica coa democracia. Por iso non é galego coma nós.
• Despois das eleccións, recordar tamén
unha vez mais o que cantamos no himno galego: Despertado teu sono, fogar
de Breogán! !
• O XXI COLOQUIO GALEGO DE
CRISTIANS, co teína "Situación eco.nómica de Galicia e lin.eas de Pastoral
que se están dando hoxe", terá lugar
en Santiago, no Colexio da Compañía
de María os días 11 e 12 de xuño.
Xan López · Facal será ponente do tema económico, e Torres Queiruga, Xulio Andión e Xosé A. Miguélez aportarán, cos participantes, a sua reflexión
teolóxica.
·
• XOSE CHAO REGO, colaborador semanal de lrimia, é o autor do libro
"Eu renazo galego" que ven de publicar a editorial Castro. A obra é unha
importantísima ·_reflexión sobre o que
significa o noso ser de galegos.
• OITO MIL PESETAS MENSUALES,,
poderán cobrar os inválidos, vellos e
os enfermos recoñecidos como incapacitados para o traballo, sempre que
non reciban ningunha pensión, nin teñan medios de vida propios. Estes subsidios hai que reclamalos no INSERSO
que hai en tódalas capitais de provincia.

OS REGALOS DO ESPIRITO SANTO

Domingo de Pentecostés

t EV ANXELIO SEGUNDO XOAN (20,19-23)
SEÑOR DE TODO REGALO,
DA LLE O TEU P_OBO CRISTIANO,
Naquel día, o p~imeiro da semana, ao sePRA VENECER NOS SEUS TRÁBA LLOS,
rán, estando pechadas as portas de onde estaOS DONS DO ESPIRITO SANTO.
ban os discípulos, por medo dos xudeus, chePrimeiro sabiduría
para saber comprender
na /o ita de cada día
o que nos cómpre facer.
Danos logo entendimento,
sen andar asoberbiados,
danos ter conocimento
entre tanto espabilado.
Nas-dúbidas desta vida
danos o don do consello,
pro podermos avanzar
con paso firme e certeiro.

gou Xesús e poñéndose no meio, díxolles:
-Paz convosco.
_
Di to esto, amostroulles as mans e mailo
costado. Os discípulos alegráronse, vendo ao
Señor . El díxolles outra vez:
-Paz convosco: como o Pai me enviou a
min _tamén eu vos envío a vós.
, E <lito esto alentou sobre eles, e díxolles:
- Recibid e o Esp frito Santo: a quen lle
perdoedes os pecados quedaranlle perdoados;
a quen llos reteñades-, quedaranlle retidos.
}·

A ciencia que ven de ti
sexo unha fiel compañeira
pro sobermos distinguir
quen oprime e quen libera.
Para'nos facer va/entes
x ente todos dunha peza
e así vencer cobard/as,
danos, Señor, fortaleza.
Danos
Danos o don da piedade
pro ter corazón do (do.
do mais pobre e afrixido
e que as/ trunfe a irmandade.
O teu temor con amor
estea sempre connosco,
poña entre nós claridade
a /u/ que ven do teu rostro.

Para nos facer valentes danos señor fortaleza .. .

Non hai "vidas" de Xesús
A Biblia está composta ·de 74 libriños dos que 27 forman o
Novo Testamento, que significa nova alianza ou trato novo de
Deus cos homes. Pero nós ternos ese conxunto de escritos todos nun libro e podemos pensar, inxenuamente, que foron escritos todo seguido. lmonos referir a catro deses libriños, os
chamados Evanxel ios.
O primeiro que nos pode sorprender é que eses libros non
son biograf(as ou "vidas" de Xesús. Non te escandalices, pero
da súa vida concreta sabemos moi pouco: nin que ano fixo naceu, nin canto durou a súa vida e maila súa predicación nin o
ano que morreu. Se estas cousas nos producen desilusión e que
estamos moi lonxe a(nda de comprender ben ¿ é).Sunto. Porque.
se por unha parteé totalmente certo históricamente que Xesús
viviu e morreu na cruz, pola outra tamén o é que o que ternos·
nos cvanxelios son testemuños sobre Xesús e non a súa vida te1 vi s da nin tan siquera novelada. lComo é isto?
O primeiro escritor
Xesús debeu morrer no ano 30 e un ano despois un perseguidor da lgrexa chamado Paulo converteuse en cristiáh. El foi
o primeiro que escribiu, pero xa no ano 50, unha carta ou epístola á comunidade cristiá da cidade de Tesalónica que el fundara. Pasaron, logo, 20 anos sen que se escribise nin unha soa
liña. Aínda máis. o primeiro dos evanxeos, que é o de Marcos,
escribiuse polo ano 70, despois de que os apóstolos Pedro e
Paulo fosen martirizados. Nada menos que icorenta anos despo.is da morte de Xesús! lQue pasou neses anos?
Non foi, desde logo, un tempo perdido nin moito menos,
senón que houbo unha intensa actividade misioneira. Certo .
que trala morte de Xesús os seus discípulos colleron medo e
espalláronse, sent(ndose fracasados. Pero ben pronto. -os
evanxelios din nos "ó terceiro día", expresión simbólicafóronse reunindo de novo porque tiveron unha nova experiencia de que Xesús tiña unha nova vida diferente a anterior. Esta
nova experiencia consistía en "visións" e mais "aparicións" e
eles scntiron axiña a necesidade de comunicar esa "boa nova,,
ou lediciosa noticia, que iso significa a palabra "evanxelio".
A obra de Xesús
A vida de Xesús de Nazaret, o noso Cristo -Xesucristo, por
incorporar nunha soa palabra o seu nome e mailo seu apelido-.

pode dividirse en dous período~
clama-la súa mensaxe, que mais
pos son chegados e eu tráiovo-1<
nova de parte do meu Pai, Deus"
A sona de Xesús extendeuse t
empezárono a perseguir. Como
acababan de entender ben, fixo
período no que se adicou, pac
discípulos para que seguisen a s1
de que el faltase, porque osmeah
Así foi. Morto Xesús:, unha n
-Xesús· morreu e resucitou pola
seus discípulos. Eles puxéronse
obras de Xesús e a contar algún
non escribiron ningunha biograf
realizar catequeses. lünde? No
cristiá.s, isto é, dos grupos de p
Cristo.

;: no primeiro adicouse a pro~ ou menos era esta: "Os tem) Reino de Deus; esta é a boa ~

os d irixentes e xefes do pobo
tampouco as moitedumes o
entra-la. súa vida nun segundo
:ientemente, a formar ós seus
úa obra no caso moi probable
a que o querían matar.
ova luz que chamamos pascual
. festa da Pascua- alumeou ós
a lembra-las palabras e mailas
1s feítos da súa vida. Pero eles
ía. O que facían era predicar e
1 seo das novas comunidades
1ersoas convertidas a Xesús, o

As comunidades, fontes evanxélicas
Foi así como ían nacendo, dun xeito vagariño, os evanxelios: xa non, repetimos, coma biografía de Xesús, senón -e isto é moi importante- coma respostas ás necesidades vitais e
preguntas urxentes das comunidades. Algunhas eran xudeas e
atopábanse co problema de que o seu pobo dera tnorte ó envía•
do de Deus, outras eran paganas e nada sabían da Biblia. Había
que refacer un pouco todo o sabido -ou en.sinar o non sabidopartires desa experiencia no.va que era Xesucristo.
Este é o motivo de por que r:iaceron catro evanxelios, tan
diferentes entre si, e puideron ser~ mais. (De feito son mais, xa
que existen os chamados evanxelios apócrifos ou falsos, xustamente rexeitados pola lgrexa). Pasaron moitos anos sen que se
escribise nada, pero as catequeses ían funcionando, e os himnos de loybanza a Xesús eran cantados na 1iturxia e os cristiáns
xuntábanse tódolos sábados poi a noite para agardar o día de
El-Señor: o domingo, no que conmemoraban a súa resurrección. Cada evanxelio realiza, logo, a lembranza de ·xesús de
acordo cos intereses da comunidade que os foi elaborando durante anos e anos. Despois 9s evanxelistas foron redactando
·
cadanseu evanxelio..
Guriosamente, estas tradicións sobre Xesús naceron ó revés
de como hoxe as lemos: o único que lles interesaba nun principio era a resurrección e por iso foron constru índo un relato
sobre a paixón que servise de pórtico ou entrada. Un segundo
bloco, posterior, foi formado polos ''ditos e feitos" de Xesús,
xa preocupadas as comunidades pola súa doctrina. E o terceiro
bloco,. bastante serodio, ou tardío, -o primeiro evanxeHsta,
Marcos, non o tén- está composto polo que hoxe Jemos pri
meiro: os chamados evanxelios da infancia.

ª

Consecuencias
¿Pode desilusionarte isto? Supoño que te decatarás de algo
moi importante: aquf vese cómo o Espírito Santo dff Resucitado actuou na primitiva lgrexa. A nova curiosidade podería
preferir unha vida de Xesús incluso televisada, pero a nosa fe
non sairía necesariamente enfortecida. En cambio, se os evanxeli9s saíron cfas comunidades ás que a experiencia pascual
lles deu vida, entón isto é un sinal da forza que tivo a morte e
resurrección de Xesús e a capacidade de Deus de convertir un
aparente fracaso coma a cruz nunha ~ova creación: a dos evanxelios e a lgrexa, que naceron do peito aberto d<? Crucificado.

e

A guerra dos parvos

ANDO me decidín a mandar algunha colaboración para lrimia, pareceume que
no único lugar da revista·-onde poderían ter cabida as miñas trapalladas, sería
na páxina adicada ás Parábolas. Pero, agora que me poño ó asunto, e despois de cavilar un chisco ~o que significa eso de Parábola, xa non estou tan seguro. Porque resulta que Parábola - -se digo mal, corríxanme-, disql:.le vén sendo algo así coma unha
narración, conto, invención ou historia que por remate gui_n da unha enseñanza moral. Pois ben, conto, historia, invención ou soño, ou mesmo utopía, malo será que
1
non lles conte algunha, pero que se lles poida arrincar alguhha enseñanza moral é un
cantar que non sei se lle daréi pillado o tof)o. Aínda así, por facer unha proba que
non quede a cousa. Vostedes fagan como eu lles diga: de momento sigan ·lendo.

E venres, 15 de abri 1 de 1983. Abro o xornal dos, e en vista de que traballo nin perspectivas
e na portada leo: "Maniobras de la Royal Navy de futuro non ~ai, tamén se cabrean: lqué é eso
1 en Gibraltar". Paso follas e ~igo lendo para ende fodernos Gibraltar?; lnon foi sempre noso?; :
terarme que eso é algo vergonzoso, escandaloso,
ia estes ingleses vai haber que lles baixar os fu.
anacrónico: unha ignominia (fíxense que pala- ' mesL..
bras). E de súpeto, nos miolos estálame un penUnha noite, non se sabe de que lado, lque
samento e escoménzame o maxín a esbardallar. máis ten?., un bruído seco espetouse no medio
(Fagan o que lles digo: deixenlle ás súas cabezas da noite e do mar. E despois ou_tro. E _dous paíque peguen un estalo para que se solte a tram- ses decláranse a guerra. E outros axúdanlles, e
pela que partilla o real do imaxinario, para así, véndenlle armas; e fan negocio. E cada exército
mesturados os dous, poder esbardallar. a canda faino o mellor que pode para aniquilar ó outro.
min).
E os respectivos gobernos prometen acabar co
Como decía, a Royal Navy leva en Gibraltar inxusto, co enemigo. E os homes e as mulleres
máis de duas semanas facendo maniobras. A das rúas, do campo, do mar, patriotas, bos, taprensa da nación-patria española, a radio, a te- mén sinten desexos de aniquilar, vencer, matar ...
levisión, institucións culturais _ eclesiais, etc., E morreo pr:imeiro home. E despois moitos.
da mesma patria, mostran a súa máis enérxica
O cabo, rematada a guerra, todos ·patriotas,
repulsa (lé asi como se di, non si?) por tan héroes, nun pobiño galego un neno fala coa súa
agraviante feito. O presidente do goberno, aboa:
reunido en consello de ministros, estudia tóda¿E .o nde morreu o papá?
las posibilidades e non se cansa de protestaranEn Gibraltar.
te as máis outas instancias internacionais, por
lE que é eso do Gibraltar, aboa?
tan pouco considerada acción dos chulos fillos
Pois unha guerra, meu neno.
da Gran Bretaña. A oposición atopa unha boa
E qué guerra é esa, aboa?
ocasión para premer no goberno, por eso se sin- -Eu que sei, meu neno; eu que sei.
te con obriga moral de esixir unha solución. O
- lOue é qué?
exército bota fume. E as xentes das rúas, do
- A guerra dos parvos,.·m eu neniño; a guerra
campo, do mar, en vista de como se poíÍen to- dos parvos.
Umberto lgnatius.
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AS llOSAS CETRIJS
"EDUARDO PONDAL, O POETA DA PATRIA GALEGA"
P. Iglesias.
1-. ºOS BOS E XENEROSOS".
Con Rosal ía e Curros, Pondal ocupa o máis alto lugar entre os escritores do Rexurdimento. Rosal ía identifícase coa sensibilidade popular, denunciando a miseria e a inxusticia. Curros será un
loitador que pon a súa obra ó servicio das súas ideas combativas. Mentres que Pondal, pota contra,
vai crear un universo mítico, lonxe das arelas populares, pero que ó cabo virá a caer no mesmo:
a rehabilitación e dignificación de Galicia.
-2-. VIDA.
· Eduardo Pondal Abente naceu na vila coruñesa de Ponteceso o 8 de febreiro de 1.835. A súa
familia non tiña problemas económicos. En Santiago fíxose médico, aínda que lago apenas exerceu
a carreira , pois a súa grande pasión era a de escritor.
Desde os seus anos de estudante, Pondal mantivo contacto coas persoas máis preocupadas polo
porvir de Galicia. O 2 de marzo de 1.856 participou no Banquete de Conxo (Santiago), que foi un
acto de confraternidade entre escolares e obreiros -algo que daquela escandalizou a moitos- e ó
que non se lle pode negar un indudable carácter·poi ítico.
A partir do ano 1.867, debido en parte á influencia do seu amigo Murguía, Galicia vai se-lo eixo
da súa poesía e el convertirase no BARDO do pobo galego. (Os bardos eran os poetas dos antigos
celtas).
·
Na Coruña formou parte da tertulia da COVA CELTICA, onde se reunían uns cantos homes
con pensamentos e crencias comúns: o amor á nosa lingua e a recuperación das raíces celtas de
Galicia.
Na Coruña onden descansan os seus restos finou o día 8 de marzo de 1.917.
3-. AOBRA.
Pese a que adicou largos anos da súa vida a escribir, a súa obra non é moi abundante. Fóra dun
p'rimeiro poema en galega, A campana de Allóns (1862) e dun libro bilingüe (en castelán e galega),
Rumores de los pinos ( 1877), o seu labor literario queda resumido nestes dous títulos: QUEIXUMES DOS PINOS (1886) e OS EOAS, poema épico non publicado aínda na ~(la totalidade.
4-. O QUE SIGNIFICOU PONDAL.
Vense nos escritos de Pondal unhas finalidades ben claras:
A) Converti-lo galego nun idioma culto. "D~chesme unha lingua de ferro e déixoche unha lingua
de ouro", parece que dixo pouco antes de morrer.
B) Crear unha literatura verdadeiramente galega, recuparendo -ou inventando- unha chea de
símbolos, que lle fixeran ter un pasado glorioso coma o da portuguesa ou da castelá, poño por
caso.
5-. O NOSO HIMNO.
A letra do himno galega está collida dun poema de uaueixumes dos pinos". A idea de crear un
himno para Galicia chegou de outras terras (América). A súa música foi composta polo maestro
PASCUAL VE .IGA (de Mondoñedo), autor da Alborada Galega.

¿Que din os rumorosos ·
na costa verdescente
ó raio transparente
do prácido luar?.
¿Oue din as altas copas
de escuro arume arpado
ca seu ben compasado
monótono fungar?.

Do teu verdor cinguido
e de benignos astros
confín dos verdes castros
e valeroso chan, .
non des a esquencemento
da inxuria o rudo encono
desperta do teu sono
fogar de Breogán.

Os bos e xenerosos
a nasa voz entenden
e con arroubo ·atenden
o noso rouco son,
mais só os ignorantes
e féridos e duros,
imbéciles e escuras
no-nos entenden, non.

Os tempos son chegados .
dos bardos das edades
que as nasas vaguedades
cumprido fin terán;
pois, onde quer, xigante
a nasa voz pregoa
a redención da boa
nación de Breogán.
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Na Arxentina os militares
gobernan, desde oficinas
arruinando o país
e perdendo nas Malvinas.

Cada xoves, súas nais .
xuntas na Praza de Maio
reclamaban ós seus fil/os
entre sa/ouco e salaio.

Firmando /eis inxustas
có<Jspoutasdunfero/obo ·
os dictadores xogaron
coa vida e morte do pobo.

Milleiros de homes e nenos
sonosDESAPARECIDOS,
a quen, cínicos, declaran .
oficialmente esquencidos.

Quen resistiron, va/entes
pro ir a xustida mantendo,
do mapa do pals gaucho
foron "desaporecendo ".

As nais bagoan-e berran
e, che1ño de arrepío
protesta o mundo contra ese
crime cruel a sangue frío.
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AFALt¡ é CAMlBD
Coidadiño cos 11achádegos" portugueses

¿Vistes como segue ás lebres un can de caza? Vai correndo e "soprando", palabra
que en latín se di "afflare" e
que pasa 6 galego na forma de·
aehar, que significa atopar ou
encontrar (en · castelán "ha. llar"). Estamos diante da conversión do grupo consonántico latino fl en ch, cousa da q
que falamos xa a semana pasada. Como . vedes, hai un
cambio de significado bastante comptensible porque ... ¿que

f ai o can cando corre trala pe- "alvíssaras" e define así: "preza máis ca ir uliscando e bo- mio, propina, recompensa,
tando o alento por mor de que se lle dá a quen trae boas
atopa-la lebre? V ai soprando novas ou entrega un obxecto
para acha-la caza.
perdido.
Pero, do feíto de que achar
Desde o mesmo glorioso
sexa atopar, non se conclúe Castelao, polo menos, os eru- ·
que un "achádego" sexa o ditos -faltos, neste caso, de
que os casteláns chaman "ha- . erudición lingüística- veñen
llazgo" e nós podemos tradu- · empregando a palabra portucir por "descubrimento". "A- guesa "achádego" pero en
chádego" é unlra palabra por- seI].tido distinto ó orixinal e,
tuguesa que o diccionario da polo mesmo, incorreGtamennación irmá identifica con te. Non caíamos nese vicio.
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