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XESUS SEGUE SOFRIN 
Por qué mataron a Xesús - SEMANA SANT A,84 



SUBIRON OS ESTIPENDIOS DAS MISAS 

Os boletíns oficiais dos obispados de 
Galicia publicaban os novos estipendios das 
misas para o presente 1984. Hai clases: misa 
.. manual" 300 pts., un Novenario 2.925 e as 
gregorianas (que seica son 30 seguidas) 
9.350 pts. Por se alguén non o sabe eso do 
'"estipendio" son os cartos que pode cobrar 
un cura por dicir unha misa. 

A vida sube, a inflación agallopa e dei
xa vellos os pagos ·dos anos pasados. ¿ Coti
zará máis caro Deus os seus favores? ¿ Cos
tará mais dar un empuxonciño ás ánimas 
benditas? Non se trata deso: é que ós curas 
lles costa máis a gasolina e os zapatos, e o 
azucrc .... 

Houbo xente a quen causou ris~ ou 
indignación ou vergonza que aparecese a 
noticia nos periódicos. A esa xente gosta
ríalle que quedase claro dunha vez para sem
pre, ou polo menos cada vez máis que o 
amor e o favor de Deus é de balde, énos 
ofrecido gratuitamente, non costa diñei
ro. Con eso de pagar a; misas algunha xente 
pensa que lle pap a Deus para telo a ben 
ou que o ''unta' para futuras necesidades. 
Eso non axuda á fe auténtica, aínda que 
axude. a vivir a bastaotes curas que reciben 
unha paga de orixe ·estatal máis ben pequ«> 
na, inferior en t odo caso ó salario mínimo. 

Hai que denunciar o abuso que al
gúns sacerdotes fan da pouca formación 
ou mesmo da superstición de moita xente 
do pobo: celebran ás veces misa tras misa 
ou unha para s~tisfacer varios encargos, 
movidos somenté polo cobro da "pitan
za". ·Individualizan e comercializan así 
unha reli.xión que tería que ser comunita
ria e liberadora. Empequ~ecen a Deus e 
a Eucaristía. 

Por todo iso sería moi de desexar 
que salvando o proYema do su8tento dig
no dos sacerdotes por outros medios 
(que algúns xa buscan pola súa con ta sen 
dedicadle, ás veces, tempo ningún ás pa-
1Toquias ), aparecesen os sacramentos li
bres de tarifas e precios, gratuitos, como 
o amor de Deos. 

FISTERRA pode ser faro de peregrinos e 
romeiros nesta Semana Santa. O domingo da 
Pascua f estéxase ao SANTO CRISTO . 
Pombas, foguetes e música son o punto final 
dunha representación teatral que ten lugar 
nesta data, na que se desenvolven escenas 
da Resurrección no monte e agro que 
hai ao pé da igrexa de Santa María. E unha 
invitacion a facer pousada neste alto onde 
nos envolven natureza e arte. 

O CRISTO DA BARBA DOURADA de 
Fisterra, o Cristo de Ourense que levou á 
cidade das burgas un hispo nado neste cabo 
da nosa Terra al6 polo século XIV, e o Cristo 
de Conxo atraen nestas datas as olladas dos 
galegos. Na parroquia compostelana de 
Conxo consérvase este Cristo chamado ta
mén da pacencia. 

CRUCEIROS, coma o de Fisterra ~século 
XV), son testigos mudos, a traves dos 
séculos, da door e dos viacrucis dos galegos 
en tódalas encrucilla das da vida. Parece que 
comenzaron a erguerse, aló polo século XIII, 
a golpes de pico polos canteiros da tena. Os 
máis antiguos que oonservamos son : o de 
Melide, o do Home Santo, na porta do 
Camiño en Santiago, e o Vello de San 
Bartolomeu de Pontevedra (agora no Museo). 

O DESENCRA VO de Xesús da cruz é unha 
das obras máis completas desta arte popular 
dos cruceiros, coma pode verse nos cruceiros 
de lo (Cangac;) e de Noia. As veces aparecen 
calvarios con tres cruces, case sempre con 
figuras, pero ~n excepcións exemplares, 
coma os de Bueu e Beade de Ourense, onde 
aparecen representados os dous ladróns. 

O DO NOSO AGRO, ou ac; cruces dos nosos 
camiños, tamén merecen a nasa atención e 
coidado para que non desaparezan coma lles 
pasou a moitos deles. Hoxe ac; leis castigan 6s 
que os maltmtan, segundo un decreto de 
1963. Cruces, hórreos, escudos ... son obrac; 
de arte que hai que gardar. 



Xesús, 
quero penetrar 
no teu silencio. 

~ . I 
Xesús, '-., 
quero penetrar ,...~ 
na túa pavor/a. s· . . 
Xesús . . · ;;. 

querd penetrar 'l -
na túa oración. ____ . ,/~:~~J.~ 

Xesús, -~L.· ~·~ . ·¡ 
quero penetrar ~ ,, ·' 
no teu desamparo. .. / 

Xesús, 
quero penetrar 
na túa derrota. 

Xesús, 
quero penetrar 
na túa morte. 

Xesús, 
quero penetrar 
na túa fide! id ad e. 

Xesús, 
quero penetrar 
na túa confianza. 

Para penetrar asl 
na /oita e no silencio, 
na pavona e na oroción, 
no desamparo e na derrota, 
na morte, 
na fidelidade e na confianza 
da xente 
que ti amaches apaixonadamente, 
e meterme contigo 
polos camiños da vida. 

A ORACION DE XESUS EN XETSEMANI 

· Enión chegou cos seus discípulos a unha finca chamada 
Xetsemaní, e díxolles: 

- Sentádevos aquí, mentres eu vou orar. 
E, levando consigo a Pedro e mais aos dous filies 

do Cebedeu, empezou a poñerse triste e a sentirse fonda
mente angustiado. E díxolles: 

- Morro de tristura; quedarle aquí, e vixiade co
migo. 

E avantando un pouco, caeu rostro en terra, men
tres rogaba: 

- Meu Pai, se é posible, arreda de min este cáliz. 
Pero no se faga o que eu quera, senón o que queres ti. 

E voltando a onda os discípulos, atopounos dor
mindo. Díxolle a Pedro: 

- ¿Seica non podes velar comigo tan siquera? Esta
rle alerta e rogarle, para que non se vos someta á tenta
ción. O espírito está disposto, pero a carne é débil. 

E arreciándose de novo, por segunda vez púxose a 
rogar . dicindo: 

- Meu Pai, se non é posible librarme deste trago, 
fágase a túa vontade. 

E volvendo de novo, atopounos dormindo, pois 
caíanselle os ollos co sono·. Deixándoos, arredouse de 
novo, e púxose a rogar por terceira vez, repetindo as 
mesmas palabras. Despois voltou onda os seus discípulos 
e díxoll.es: 

- ¿Conque aínda dormirles e descansades? Pois sa
be de que xa chega a hora, e o Filio do H orne vai ser en
tregado ás mans dos pecadores. ¡Ala, erguédevos e vaiá
monos, que xa está aquí o que me vai entregar! 

(Mateu 26, 36-46) 



;: ¡¡: =t=IA ¡ 
STRO E DOR DI 

Paises de Centre 
Continuamos dando a breve noticia dos países de América Latina que iniciára1 

número 868 da revista NOTICIAS OBRERAS editada pola HOAC. 

PAISES DE CENTRO AMERICA OCEANO ATLANTICO 

EL SALVADOR 

Superficie: 21.000 Km2 (máis pequeno que 
Galicia que ten cerca de 30.000). Poboación: 
máis de 4 millóns ( 4.300.000). Capit.al San 
Salvador. Analfabetismos: o 43 por cento da 
poboación. Mortalidade infantil altísima: 68 de 
cada mil. Xente sen traballo: o 54 por cento no 
campo e o 60 por centona, cidade. Uns pouqui
ños (o 9 por cento) posee o 78 por cento da 
terra, mentres o 9 por cento ten só o 22 por 
cento. Triste guerra: 50.000 mortos en dous 
anos. 

GUATEMALA 

Superficie: 108.900 Km2. Poboación: algo máis 
de 7 millóns -(7 .262.400); deles o 70 por cento 
son de raza indíxena. Capit.al: Guatemala. De 
cada 100 nenos nados 9 morren antes do ano. O 
5 por cento dos guatelmatecos dispón do 
48 por cento dos ingresos . tot.ais, mentres 
que a mitade da poboación ten que malvivir co 
9 por cento do ingreso total. Analfabetos: 63 _ 
de cada 100·. An-edor de 80.000 guatelmatecos 
foron asesinados nos últimos 10 anos. Sofren 
atroz dictadura apoiada polos EE. UU. de Amé
rica. 

HONDURAS 

Superficie,: 112.088 Km2. (case como catro 
Galicias). Poboación: 4 millóns. Capit.al: 
Tegucigalpa. Analfabetismo: 60 de cada 100. O 
60 por cento da economía hondureña está 
controlada por firmas dos EE. UU. (chamado 
tamén USA ou Norteamérica). Honduras é 
como unha gran base militar de USA desde 
donde se ataca a Nicaragua. 

NICARAGUA 
Superficie: 139.000 Km2 • Poboación: como a 
de Galicia, perto de 3 millóns (2. 700.000). 
Capit.al: Managua. A guerra contra a dictadura 
de Somoza deixou o país destruído e con 
50.000 mortos. O trunfo dos sandinistas fixo 

MA 

baixar o analfabetismo a 12 de cada 10( 
e rema tou coas enfermedades endémicas 
Distribuiu centros de saúde e escolas por todo e 
país. · Repartiu terras entre os campesino! 
pobres. Para USA é perigosa como mal exemplc 
e está senda- atacada desde Honduras e Cosu 
Rica. 

COSTA RICA 

Superficie: 51.000 Km2 • Poboación: algc 
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E AMERICA LA 11 
•america e do Caribe 
nos no número 11 O do pasado decembro e que extraemos na práctica totalidade do 

lt DE LAS ANTILLAS 

1 menos que Galicia (2.300.000). Capital: San 
José. Analfabetismo: 10 de cada 100. Débeda 

, externa: 3.600 mi116ns de dólares que a fai 
dependente da política dos EE. UU. Desde 

' o seu territorio atácase a Nicaragua. 

PAN AMA 

Superficie: 77 .082 Km2 • Poboadón: 
2.000.000. Capital: Panamá. O 53 por cento 
dos panameños vive nas cidades. O campo está 

abandonado á súa sorte. A política independen
te respecto dos USA que conseguira o finado 
.Of!lar Torrijos está desaparecendo. 

PAISES DO CARIBE 

REPUBLICA DOMINICANA 

Superficie: 48.442 Km2. Poboación: 5.431.000 
de maioría negra ou mestiza. Capital: Santo 
Domingo. Desempregados: 24 por cento. Mal 
empregados: o 40 por cento. Economía basada 
no azucre que ocupa o 12 por cento da superfi
cie cultivad~ .. O gobemo social demócrata está 
baixo a influencia obediente ós EE·. UU. 

HAITI 

Superficie: case como Galicia, 27 .750 Km2 • 

Poboación: o doble da galega, uns 5.400.000 
negros case todos descendentes dos escravos 
africanos. Capital: Puerto Príncipe. Analfabe
tos: 80 de cada 100 Pobreza: o 75 por cento 
está por debaixo do que se considera pobreza 
absoluta. Desemprego: 65 de cada 100. Xornal 
do obreiro: 2 dólares diarios (unhas 300 pts.). 
Non poden comer tódolos días. 

PUERTO RICO 

Nome oficial: Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. Superficie: 8.897 Km2. Poboación: 
2.500.000. Capital: San Juan. Gobemo: Colo
nial suxeto ó poder supremo dos EE. UU. 
Desemprego: 30 por cento. Ingreso mínimo 
vital: 2.000 dólares anuais, pero 297.000 
familias reciben por debaixo de este ingreso. 
Existe un forte pero minoritario movimento 
independentista. 

CUBA 

SUpeñicie: 114.524 Km2. Poboación: case 10 
mill6ns (9.833.000). Capital: La Habana. Con 
20 anos Q,e socialismo, non ten analfabetos e o 
seus habitantes teñen cubertas as súas necesida
des de alimentación, saúde, vivenda e educa
ción. Amenazada de continuo por USA hai al
gunhas libertades restrinxidas. 



O IOSENDE AS VECES FllLll MOi BEN 

Ben vos decataríades de que no caso 
de Rosende o nome é o de menos. Eu ta
mén coñezo. algún Rosende que non se 
parece en nada 6 das nosas historias, nin· 
siquera no nome; porque en realidade o 
Rosende das historias chámase doutro 
xeito. 

Contándovos algunhas das súas lerias, 
non trato de facer unha biografía comple
ta deste home e doutros coma el, soamen
tes trato de apuntar algúns datos para 
aqueles que o día de mañá queiran facer 
uilha escolma de exemplares raros. ¿Tan 
raros? · 

A cotio o Rosende fa la con voz áspe
ra, xota e destemplada. Pero cando se di
rixe a alguén que el considera superior e 
do que agarda obter algún favor, amaina 
astra asemellar un home de ben. 

P.or principio hai que desconfiar de 
eses homes que en circunstancias suavizan 
o seu falar máis da conta. 

Mesmo podería haber algun in
cauto que ·chegase a toma-lo Ros
sende por un comprometido impul
sor dos cambios da sociedade, por
que maneixa maxistralmente algun
has frases feitas. Tales coma: 

''Sen unión non se fai nada''. 
"O naso problema é a falta de soli
daridade". "O país non mellara só 
co esforzo duns pduoos", etc. 

Pero veredes, veredes como pu
xa el por milora-lo país. 

Cando se tratou de facer unha 
pista asfaltada entre dous barrios 
incomunicados da súa parroquia, 
pista que pasaría a uns cento cin
cuenta metros da súa casa, mantí
vose gacho mentres duraron os pre
parativos .. E cando ian comenza-las 
obras, opúxose coa excusa de que a 
pista sería. un perigo, porque des
pois :había.n pasa--los coches es
centellados e podían trisparlle al
gunha galiña. 

Coa súa voz de diario procla
mou: 

-Eu non cedo nin un palmo de 
terra ·e a ver se a pasan polo aire. 

Non foi preciso pasala polo ai
ré. Só houbo que mudala un tris 
pa'ra sobre as leiras dun veciño ó 
que beneficicaba menos ca el. 

Aínda non transcurrira un mes 
despois de rematada a boa da pista 
e xa o Rosende mercou o seu pri
meiro coche e, que se saiba, polo 
de hoxe non lle morreu ningunha 
galiña trispada. 



AC n 
lQUEN SON os BOS E XENEROSos?" 

Hai un par de semanas, cavilando sobre o noso himno, analisámo-la 
mensaxa que os piñeiros lle dixeran a Galicia. Hoxe irnos comenta-la terceira 
estrofa que di así: 

''Os oos e xenerosos 
a nosa voz entenden, 
e con arroubo atenden 
o noso rouco son, 
mais só os ignorantes, 
e f éridos e duros, 
imbéciles e escuros 
non nos entenden, non." 

Os piñeiros son conscientes de que o seu rumor; a súa mensaxe non é 
entendida por todos. Só entenden a súa voz e atenden extasiados ("con 
arroubo") o seu rouco son "os bos e xenerosos", aquelas persoas abertas e de 
corazón limpo que aman a terra onde naceron, que aman a lingua que sempre 
falaron, que respetan por encima de todo 6 seu pobo e ás súas xentes. Os bos e 
xenerosos son todos aqueles que dalgunha maneira loitan para que Galicia 
recobre o que é seu, para que Galicia siga viva coñsetvando a súa propia 
identidade, sen deixarse asimilar a unha cultura, a un modo de ser totalmente 
alleos a ela mesma. · _ 

Pero 6 lado destas persoas, fondamente humanas, que comparten cos 
piñeiros estes ideais de liberación da nosa terra, hai moitos homes que non 
entenden esta mensaxe, que non defenden a identidade do noso pobo, que 
non respetan o dereito que témo-los galegos a ser nós mesmos. Son ª9.ueles 
que, nacendo en Galicia, renegan de ser galegos, avergónzanse de fala-la lingua 
nai, e pretenden inxénuamente unifica-lo que a mesma natureza fixo diverso. 
Os piñeiros califican a estes homes de "ignorantes" (é sabido que os homes 
canto máis ignorantes, máis intransixentes son, menos entenden as liberdades), 
de "féridos", é dicir, crueis e "duros": se son capaces de desprecia-la súa terra, 
de renunciar 6 que é seu, estes homes teñen "corazón de aceiro", como dicía 
Rosalía referíndose ós casteláns, son insensibles a toda inxusticia. E acaban 
chamándolles "imbéciles e escuros". Os dous adxectivos apuntan á mesma 
idea: as persoas que manteñen estas posturas intransixentes e autoritarias 
demostran ser de poucas luces, pois é propio dos homes intelixentes mostrar 
sempre unha mentalidade a berta e cordial. 

Despois de analisa-lo contido desta estrofa é fácil comprende-la causa da 
súa prohibición durante longo tempo. Se ben as dúas primeiras estrofas eran, 
por dicilo dalgunha maneira, menos agresivas, o contido desta é fortemente 
ferinte. Os piñeiros, cansos de aturar aldraxes, erguen a súa v.oz contra aqueles 
que_ inxurian e desprecian a Galicia insultándoos de modo directo. Quizais 
moitos galegos deberon sentirse aludidos nestes versos e para amaina-la súa 
conciencia, recorreron ó fácil truco da prohibición. 

Maca Arca 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4~ 

~ ~ 
~ " ~ l 
~~ Meu fogar de Breogán-he Ó son da arpa do bardo ~s 
\S non deas a esquencemento Pondal canta a súa queixume: ~~ 
~~ a inxuria que te asoballa, no sangue, a galeguidade, ss 
SS escoita o cantar do vento. quéimalle as veas o lume. ~~ 

1 /so che din os piñeiros, Ti, Galicia, que posúes !l 
ss que teñen por bo costume o confz'n dos verdes castros, ~-
~~ o fungaren cando o vento a ti, éche abegoso ~~ 
~~ Zles move a folla ou arume. o horóscopo dos astros. ~~ 
1 1 
SS Eles fungan a cotío Xa os irimegos andan ~~ 

~~~ d d : desde a nosa costa ver e: cambian o, pouco a pouco ~~ 
SS se Galicia non escoita, coa forza do seu atento, ss 
S\ a súa identidade perde. en voz rexa o son rauco. C\ 
~ ~ 
~ -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 

A nosa benquerida 
Maca pregúntanos hoxe, 
na sección A CARON DO 
LUME, "quen" son os bos 
e xenerosos. E dáchevos 
resposta cumprida. Pero 
alguén lle podera extrañar 
que ela pregunte quen son 
e non, en cambio, "que
nes" son. Xa o dixeri10s no 
número 64 de IRIMIA, 
que quen é sempre singular, 
só que alí tivemos un erro 
que hoxe queremos corri
xir. 

A corrección consist.e 

en que quen ten que levar 
sempre o verbo en singu
lar, polo que non está ben 
a frase que alí puñamos: 
"quen queirades'', que en 
est.e caso t.eria que cambiar 
por os que queirades. En 
todo· ca5o, tería que ser 
quen queira. 

Entón, a iremega Ma
ca Arca, ¿patinou, sendo 
como é non só profesora 
de galego nun Instituto, se
nón tamén cultivadora da 
nosa lingua coma se fose 

EDITA: "Asociación IRIMIA" 

un xardín? 
¡Nin moito menos! 

Porque como toda regra 
ten a sú excepción co ver
bo ser adóitase uti1iza-la 
forma plurar aínda man
téndose o pronom relati
vo quen en singular. 

~ agora, amiguiños, 
a cavilar os que lemos es
te semari o, para pescu
dar se somos dos. bos e xe
nerosos. ¿Ouen somos 
nós? ¿Somos nós ou so
mos outra cousa, alleos a 
nós mesmos? 
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