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CARTA ABERTA DAS COMUNIDADES CRIS
TIANAS POPULARES A CONFERENCIA 
EPISCOPAL NORTEAMERICANA. 

Rogámoslles que, a traveso da Confe
rencia Episcopal Norteamericana, trans
mitan a tódolos no sos irmaos na fe de 
Norteamérica, a angustia que sentimos 
ante o xenocidio que ·están padecendo os 
pobos de O Salvador e Guatemala. 

O mesmo tempo, ante as alarmantes 
novas dun aumento de disposicións de 
guerra na zona, promovido pala Admi
nistración do Sr. Reagan, e dunha inva
sión militar en Nicaragua, a nosa con
ciencia cristiana non nos permite perma
necer indiferentes. 

M ntres en O Salvador e Guatemala o 
pobo stá sufrindo a represión, a tortura 

a marte; cando o analfabetismo, a des
nutrición, a miseria, o paro ... son enor
mes nestes países, en Nicaragua, pala 
contra, asistimos con esperanza a un re
nacer a unhas condicións mínimas de 
dignidade humana: supresión da pena de 
marte e da tortura; campaña de alfabeti
zación de nenas e adultos; campañas de 
vacunación; reforma agraria para dar tra
ballo á maioría do pobo en paro; Lei de 
Vivenda, etc., e a preparación política do 
pobo para celebrar as eleccións anuncia
das nun plazo razonable. 

Por todo esto, pedimos ós nasos ir
máns americanos que sexan sensibles a 
esta gran door inxusta dos inocente~ sen 
voz, e como signo da Catolicidade da 
lgrexa, ergan a voz proféticamente para 
que a Administración dos Estados Uni
dos, directamente responsable deste xe
nocidio, tortura e marte que sofren estes 
pobos centroamericanos, cambie a sua 
política opresora; e que Hes animen, ó 
mesmo tempo, na percura urxente de so
lucións xustas para estes pobos oprimidos. 

Sintíndonos fillos dun mesmo Pai, de
sexamos que participen da nosa esperan- · 
za en Xesús Liberador. 

O SERVICIO CIVIL e tamén a chamada Obxec
ción de Conciencia é sempre unha seña de non 
violencia e pacifismo (son eses mozos que re
nuncian ó servicio militar querendo prestarlle ó 
seu pobo outros servicios orientados a paz). Sen 
chegar á barbarie hitleriana que eliminóu a trin
tadous mil destes pacifistas, en España hai dez 
mil obxetores que aínda agardan una lei que os 
ampare nos seus dereitos. 

SILENCIO POLA PAZ foi un acordo que tiveron 
os colombianos o sete de Nadal. Puntualmente. 
ás doce, a rnaior parte dos colombianos fixeron 
unha pausa; para algúns foi un silencio de pro
testa, para outros unha oración. Uns fixeron so
nar ás campanas e outros as sirenas das fábri
cas ... Para todos un berro de paz. 

O TERRORISMO SEGUE facendo das súas. 
Foi o Libano o país máis castigado polos aten
tados con máis de cincocentos mortos no oiten
ta e tres. Terrorismo moitas veces inspirado nos 
que mandan coma eses vintaseis mortos daquela 
manifestación de Chile do once de maio a mans 
da policía, ou as mortes diarias de prisioneiros 
de guerra en Iran-lrak, ou as victimas da discri
minación racial en Africa do Sur ... En España 
Eta reivindicóu corenta e catro mortos, trescen
tos actos terroristas e cinco secuestros no ano 
que remata. 

I 

DISPARO TRAS ALARMA é o risco actual 
dunha guerra nuclear por accidente involuntario. 
Consistiría no disparo inmediato das armas 
unha vez que sonase a voz de alarma de misís 
procedentes doutro bando militar. Os misís 
instalados na Alemania Federal tardarían · seis 
minutos en destruir os centros de mando so
viéticos. 

OS REFUXIADOS POLITICOS medran como a 
espuma en Centroamérica: uns trescentos trinta 
mil. A maioría son salvadoreños, seguen os gua
temaltecos e os nicaragüenses. O país que aco
lléu máis é México. 

A CIENCIA O SERVICIO DA PAZ é o tema 
deste ano na Academia Pontificia das Ciencias 
n~ súa inauguración dixo o Papa: "A nosa ci~ 
vilización tén necesidade de profetas desarma
dos e os científicos deben escoitalos para que 
os laboratorios e as fábricas da morte cedan o 
seu posto ós laboratorios de vida". 

********* 



Que haxa pan e paz 
nas nasas casas. 
Que vaia adiante a unión 
que nos libera. 
Que solezan os pobres 
desta terra. 

Que o gadiño medre 
nas nasas cortes. 
Que a terra sexo fiel 
a tantos suores. 
Que o mar cos mariñeiros 
se volvo dóce. 

Que teñamos razóns para vivir 
cada amencer. 
Que non morra a esperanza 
nas horas negras. 
Que vexamos en cada noite 
unha estrela. 

Que medren os amigos 
ás nasas portas. 
Que a confianza abunde 
no noso trato. 
Que morra a falsedade, 
que leve o trasno. 

Que non marran os soños 
dos soñadores. 
Que non se apague a vela 
dos que alumean. 
Que non colguen as armas 
os loitadores. 

Que aproveitemos o don 
de cada día. 
Que fagamos rendir os bens 
xa recibidos. 
Que veña a túa man, Xesús, 
e nos bendiga. 

VISITA DOS PASTORES O PORTAL 

Os pastores foron a toda présa
1 

e at~paron a María e mais a Xose 
e á criatura deitada no manxadoi
ro. O que o viron, contaron todo 
o que Hes dixeran do meniño, 
deixando pasmados a cantos es
coitaban o que tal dicían os pas
tores. María, pola súa parte, con
servaba todas estas cousas no seu 
corazón. Os pastores voltaron, 
glorificando e loubando a Deus 
por todo o que tiñan oído e vis
to, tal como Hes fora anunciado. 

Os oito días tocoulle ser circun
cidaddo e puxéronlle de nome 
Xesús, tal como fora chamdo po
lo anxo antes da súa concepción. 

( Lucas 2, 16-21) 
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A CRISE DOS MISIS: USA E OS EUROPEOS AMENAZAN 
A carreira de ver quen xunta máis armas para protexerse do 

enemigo segue a medrar. O 22 de novembro pasado o Parla
mento alemán aprobou a . inatalación no seu país de 108 terri
bles cohetes atómicos americanos: _os famosos Pershing 11, mi
sís capaces de alcanzar a Unión Soviética en dez minutos. Uns 
d (as antes empezara na Gran Bretaña a montaxe dos tamén 
mis(s atómicos americanos tipo Cruise (Cruceiro). En total, 
nos próximos cinco anos diversos estados europeos darán cabi
da a 108 Pershing e 464 Cruceiros todos eles mi sís atómicos de 
tipo medio (de "teatro"). A estes habería que engadir os 162 
misís capaces de chegar á Unión Soviética que de propia fabri
cación poseen Francia e a Gran Bretaña, e os misís polaris e 
Trident americanos para lanzar desde submariños. 

O PERIGO QUE VEN DOS RUSOS 
A Unión Soviética pola súa banda parece que conta con 473 

misís de alcance medio, os terroríficos SS-20, moitos e deles 
con tres cabezas nucleares ademais de con 250 SS-4 e SS-5 algo 
menos modernos. A superioridade soviética neste tipo de misís 
intermedio (non nos de longuísimo alcance os chamados "es
tratéxicos" que van de continente a continente) quedaba com
pensada coa superioridade da OTAN en misís submariños e nos 
avións superbombardeiros con operatividade nuclear. Esta era 
a teoría rusa que non compartiron os países da OTAN: por iso 
se decidiron á instalación dos famosos Pershing e Cruceiros. 

En sinal de protesta a Unión soviética abandonou as conver
sas que desde novembro de 1981 tiñan lugar en Xenebra para 
buscar un acordo sobre a redución de armamento nuclear en 
Europa, posible "teatro" (por iso o nome que reciben os misís) 
dunha guerra nuclear "limitada". Por outra banada Andropov 
anunciaba o 24 de novembro que a URSS instalaría novos 
cohetes nucleares en Alemania Democrática (con réxime comu
nista) e Checoslovaquia e desplegaría nos mares sistemas de mi
sís dirixidos contra Estados Unidos. Desta meneira a carreira 
armamentista está collendo un importante pulo e o mundo es
tá cada vez máis amenazado. 

O CRIME DA CARREIRA DE ARMAMENTOS 
Hoxe hai armas atómicas ahondas para destruir o planeta 

varias veces. Pero tanto o bloco capitalista como o comunista 

Os movementos pola p 
Foron importantes os dos dias 

seguen fabricando máis ante 
colla a dianteira con novas a 
ces". Oeste xeito o mundo es 
llóns de pestas en política mili 

A filosofía militar de "Se e 
rra" coida que coa amenaza 
contrario non ousará iniciar u 
do planeta: ninguén gañaría r 
ñecen todo~. Pero todos que 
preparados para dar o primeir 
se o caso. Por iso a carreira d 
medra, e non ofrece ningunhé 
estale. A guerra pode inician 
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>az medran en Europa. 
; 22-23 de OUTUBRO pasado. 

o temor de que o contrario lles 
mnas máis rápidas e máis "efica
;tá gastando cada minuto 150 mi
itar. 
~ueres a paz prepárate para a gue-
de terribles bombas atómicas o 

1n ataque que levaría á destrución 
nunha guerra nuclear, como reco
~ren ir diante, todos queren estar 
·o golpe e coller ventaxa se chega
le armamentos no canto de reber, 
a seguridade de que a guerra non 
se tanto por un fallo técnico ou 

1: 

humano que provoque o disparo involuntario dun misil, como 
por vontade humana. O mesmo presidente Reagan manifestaba 
en outubro de 1981 ós editores de xornais americanos que 
"non podía excluirse a necesidade do uso de armamento nu
clear en Europa". 

Pero .o mundo cada vez desconfía máis desta filosofía mili
tar que despois de trinta anos non é caRaZ de ofrecer unha es
peranza firme de paz e cada vez se amosa máis amenazante e 
perigosa. Por iso cada día medra en Europa o movimento paci
fista. 

UN RECLAMO POLA PAZ QUE ESTA MEDRANDO 
Se as conversas dos poi íticos para o desarme fracasan, e a 

política militaré cada vez máis suicida, nace en cambio a espe
ranza de paz da protesta cada vez máis amplia en contra do ar
mamento que xurde por toda Europa. Os días 22 e 23 de outu
bro máis de dous millóns de europeos (principalmente en Ale
mania) saíron ás rúas para protestar contra a instalación de mi
sís dun e doutro bando. En Galicia participaron o 23 de outu
bro unhas 20.000 persoas sendo a da Coruña amáis numerosa 
con 6.000 participantes. A maioría deles xente moza. 

Pola súa banda a lgrexa católica por esta vez non queda 
atrás. O Papa condenou claramente toda guerra nuclear: nin
gunha delas sería xustificable. O mesmo fixeron os bispos 
americanos nun valente documento que aborreceu a Reagan. 
Agora recentemente os bispos franceses únense á condena da 
carreira de armamentos, e entre nosoutros Don Miguel Araúxo 
Iglesias, bispo de Mondoñedo nunha interesante pastoral sobre 
a paz súmase sen reservas á condena da carreira armamentista. 

lA PAZ AUSENCIA DE MISIS? 
A paz é moito máis que ausencia de guerra ou de armamen

to. A paz é o froito do amor que está asentado no .dereito e na 
xusticia. Toda inxusticia xenera violencia a curto plazo e ao 
longo guerra. Toda falta de amor atenta contra a paz e reforza 
as desconfianzas e as institucións inhumanas. Por iso os cristia
nos este primeiro de xaneiro, ademais de condenar a carreira 
tola de armamentos e de sumarnos ós esforzos pola paz, recor-

. damos con Xoan Paulo 11 que a Paz é froito principalmente da 
conversión dos corazóns e facemos noso o lema deste día: 
"Paz e Conversión de corazón". 



D FARRUQUIÑO TAMPOUCO E UN MAINO 

Estoutro día atopeime con un que me 
dixo: 

-Pois ese Farruquiño do que ti me fa
las non será un comenencias; pero o que · 
é, é un maino. 

Deume que cavilar o calificativo de 
maino. abofé que si. Agora, despois de 
varias matinacións, paréceme que che
guei á conclusión de que non. De que 
tampouco é un maino; porque os mai
nos, os sosegados, os tranquilos, tamén 
poden ser violentos. Hai casos de xentes 
que adoitan ser moi mainas; pero diante 
de calquera conflito reventan cunha furia 
inusitada. E, en cambeo, o Farruquiño 
non. El mantén a serenidade. Para min, 
dende logo, sigue sendo un non-violento. 

Escoitase dicir que diante dos confli
tos hai varios xeitos de reaccionar, tales 
coma: torce-la cabeza coma se non fose 
con un; meterse até os topes na liorta de
volvendo pau por pau; fuxir despavorido 
coma alma que leva o demo; tirarse de 
xionllos implorando piedade coas mans 
dereitas .... 

Pero aínda hai outro xeito menos 
usual que exclue por igual a tódolos ou-

tros. E o camiño da non-violencia, ence 
tado por Xesús de Nazaret cando dixo 
aquelo de:. "Se che dan nunha meixela, 
pon a outra", ou "Se che queren levar o 
manto dalles tamén a capa". 

Podo estar equivocado, pero parécem 
que en certa ocasión o Farruquiño tamé 
deu uns pasos por este camiño. Foi can 
do un veciñ'o seu, que xa tivera varia 
conciliacións no xuzgado a mais un xui 
cío de faltas por mor de deslindes de pro 
piedades, fora cargando o derrego ou ex
trema sobor dunha leira do Fanuquiño 
até levarlle comido dous regos, ben ás 
cheas, a todo o longo da curtiña. Entón 
o Farruquiño, certo día á saída da misa, 
díxolle sen o mais lixeiro asomo de alpo 
rizamento nin de retranca: 

-¿Oes, Ricardo, por aí a calquera ho
ra irnos até alí ás Chousas, poñémonos 
dacordo, e mudamo-los II}arcos; que de
ben estar moi cargados para contra ti. 

Non fixeron falla mais palabras, abon
dou con aquelas para que o Ricardo- se fi 
xese mais consciente da sua inxusticia, e 
dalí en <liante nin volveu a derregar mal, 
nin se mudaron os marcos, nin deixaron 
de relacionarse dous veciños. 

I é que, polo visto, a non violencia fai
lle encararse mais consigo mesmo e coa 
sua . inxusticia ó violento; porque se ó 
mal se lle devolve mal, o que primeiro o 
fixo sentirase xustificado e non terá op
ción a pensar no mal que fixo e cambear. 

Devolvendo mal por mal non se solu
ciona a mal, senón que se multiplica. Xa 
o dixo o Farruquiño: 

-Se se mata a un asesino o único que 
se consigue é facer duas martes e, se ca
dra, enxendrar outro asesino máis, un 
irmán ou un fillo do asesinado que que
rerán vengar a súa 11! orte. 



A CA=tOn clo Lum-

* llfJUEl TEMPO DE NllDllL 

Camiñando vai Xosé, 
camiñando vai María; 
vállame a Nasa Señora 
e a claridad e do día. 

Escoiten señores un caso excelente 

Nas aldeas e nas vilas da no
sa terra, as festas que quedan 
entre o final do ano que remata 
e o principio do que escomenza 
tiñan de tempo atrás outro sen
tido moi distinto do que hoxe 
se lles dá. O Nadal, o Aninovo 
e mailos Reis eran celebracións 
de caracter máis comunitario 
nas que dalgún xeito participa
ban tódolos veciños. Desde lo
go, na cea de Noiteboa non se 

·comía o pavo nin se bebía 
champán, nin tampouco había 
turrón e outros doces que fo
foron vindo defora. Non era 
eso. As festas de enche-la an
dorga e de comidas farturentas 
eran outras. Esa noite facíase 
unha cea lixeira e a familia le
vantábase axiña da mesa para 
asistirá Misa do Galo. 

Lembrábase moi especial
mente ás persoas queridas que 
xa morreran, e era costume 
deixa-los pratos e a comida 

que os tres Reís Magos se parten de Oriente 
ó Deus feíto home por ir adorar, 
estrela /les di como o han topar. 

postos por se vman as súas 
animas a visita-la casa onde 
viviran. Nalgúns lugares dei
xábase, pola mesma razón, 
aceso na lareira o "tizón do 
Nadal", un cachopo que non se 
apagaba en todo ese tempo, pa
ra que puidesen quentarse nel 
se traían frío; como querendo 
significar dese xeito a calor do 
agarimo da xente que os seguía 
recordando. 

En sitios, xuntabanse os ve
ciños para pasa-la noite cantan
do e, ás veces, mozos e mozas 
argallaban un baile. 

Durante . eses días visitában
se uns a outros, e tamén se ía 
visitar ós amigos das aldeas cer
canas. 

Desde u nhas semanas antes, 
grupos de xente moza viñan en
saiando panxoliñas, aninovos, 
xaneiras e reís, cantigas propias 
desas datas, acompañándose da 
gaita, tamboril, pandeiro e cun-

chas, que despois habían ir can
tar polos lugares e aldeas pedin
do o aguinaldo e levando ale
gría e rebulicio por onde pasa-
ban. · 

Estas peregrinaxes de boa 
vontade coñecíanse como 
''canta-lo aguinaldo", -"canta-la 
prosa", "canta-los Reis", "o 
bando dos Reis", "o rancho 
dos Reis" ... , e podían durar va
rios días. Nas casas eran moi 
ben recibidos. Dábanlles chou
rizos, anacos de xamón e baca
llau, queixo ou cartos. Cando 
pasaban a noite lonxe dos seus 
lugares, a comitiva ofrecía un 
baile con gaita e tambor ós ve
ciños que os acollían para per
noctar. De volta á propia aldea 
celebrábase unha cea, case sem
pre na véspera do día de Reis, 
con todo o que xuntaron no 
aguinaldo. E se sobraba algo, 
repartí ase. 

Mariano Guizán 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~~ Ascendeu o paporrubio Só lle negou a súa axuda ~~ 
ss pra lle pedir ó sol lume, unha ave: a curuxa; SS 
SS porque quen quere dar vida desde entón voa nas tebras SS 

~~ ha ter que tender ó cume. como se fose unha bruxa. ~~ 
" ~ ~ s . SS Queimou o papo o paxaro Tralo ensino desta lenda SS 

, SS . pra lle dar ós mais proveito: cómpre que o irimego escoite: S~ 
~~ h,..; que ser ave do d1'a, ~S·S, ,, quen quixer presta1 servicio a.i 

.SS ha levar lume no pe·ito. non agoreiro da noite. SS " ~ 1 ~ 
SS - · O veren outros paxaros E na séptima Romaxe SS 
~~ este feito extraordinario en Ponte Ledesma, o pobo SS 

· ~S cadaquén deulle unha pluma vai xuntarse nunha insua ~~ 
SS por se amos ar solidario. para prender lume novo. SS · 
1 ~ 
SS <~ 
SS 
~ » 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 

O paporrubio non quere gaiola 

Este paxaro chámase así 
j,lorque ten o papo de cor ru
bia , que en galega non signi
fica o mesmo que en caste
lán. Rubio, no noso idioma, 
é semellante a vermello, ou 
tamén encámado e mesmo 

-colorado. Por iso debesemos 
. falar de que os hebreos pasa
ron a pé enxoito o Mar Ver
mello ou de que a Cruz Ver . 
mella e unha asociación in·· 
temacional para cuestións de 
saúde e fins humanitarios. 

E, ¿como hai que dicir 

cando un neniño ou unha ra
paciña teñen 9s cabelos de 
cor amarela? Entón non dire
mos que ten pelo rubio senón 
louro ou loiro, a non ser que 
o teña roxo, que tamén os hai 
e que en boa parte de Galicia 
equivale a un amarelo tirando 
a violeta que en castelán sería 
"pelirrojo", por máis que nal
guras roxo equivalla a louro. 
Con todo, a roibén do hori
zonte á hora do solpor, tan 
fermosa, pódeche dar unha 
idea do que aquí entendemos 

EDITA: "Asociación IRIMIA" 

por roibo. . 
Seguindo co paporrubio, 

ternos que dicir que este pa
xariño, ten benquerido en Ga
licia·, non quere a gaiola; por 
iso ímolo deixar voar para 
que non morra e chegue á vin
deira Romaxe, da que é sím
bolo. Soamente queremos 
deixar claro que do latín "ca
veola" diminutivo de "cavea" 
· sae en' castelán "jaula", pero 
en g~lego gaiola, palabra ver
dadeiramente engaiolante ou, 
se prefires, cativadora. 
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