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TRES MOTIVOS DE ESPERANZA
H oxe, cando parece que os malos
agoreiros do pesimismo nos invaden
cada día co seu mensaxe de desesperanza, IRIMIA, que sempre pretendeu
ser un facho de esperanza, de ánimo e
bon humor, pode proclamar unha vez
m áis a súa fe no presente e no fu tu ro.
No curto prazo de oito días aconteceron na Nosa Terra tres cousas que
non du v ida·m os en calificar de motivos de esperanza:
- Esperanza e fe na nasa mocidade.

Os días 12-14 deste mes de setem bro
un grupo de 40 mozos e mozas de diferentes lugares de Galicia -das vilas e
cidades, do campo e o mar- acamparon na in su a de Ronteledesm a para
7
compartir e reavivar a súa ilusión e a
sú a esperanza nu n m añán m ellor para
a Nosa Terra; un mañán no que os
mozos· teñen moito que aportar. Ó.
longo deses di'as coñeceron un ha miguiña máis a súa terra e o seu pobo e
adeprenderon a amalos un pouco
m a1s. E cousa non menos importante, esa galeguidade correu
intimam ente vencellada á fe cristián.
- Esperanza para Ga/icia. O día segu inte, o 15, a VII ROMAXE DE
CR E NT·ES GA LEGOS convocou un
ano máis -iste ano en Ponteledesma,
perto de Santiago- entre catro e cinco
mil ro me iros de toda G alicia, que chegaron dos puntos máis dispares para
"Prender lume novo", convencidos de
que "prende-lo lume no pobo é facer
nace-la vida entre nós". Oueimaron a
malfadada . curu xa e con ela todo-los
males do noso pobo, e cantaron animos.os: · ,.Avivemos o lume da historia, que non esm oreza a n osa memoria; .revivamos o intres de gloria, limpem os os tempos de lixos e escorias".
- Esperanza para lgrexa galega. O 17
e o 18 do mesmo . mes un JJrupo de
m áis de 150 cu ras da diocesé 'de Mo n-

doñedo, xuntáronse na capital da súa
diócese para compartir, convivir e reflexionar sobor da necesaria corresponsabilidade na lg1'exa. Ou o que é o
mesmo que a lgrexa non é só cousa
de cu ras, se non de tódolos cristianos
e que todos tem os responsabilidad~
nos seus asuntos. E tamén cantaron
animosos "Xurdirá": "Ouerem os para
Galicia, xusticia, amor e paz, que habemos acadar; será froito dos homes
que sementan esforzos na terra e mai;
no mar'".
Sobre algu ns des tes fe itos falarem os máis extensamente nas próximas
serna nas.

* * *
A INDUSTRIA CONSERVEIRA DO
PESCADO está traballando agom a ritmo
lento, a mitade da súa capacidade. Isto está
en proporción as poucas captur~ que se veñen dando e o desemprego que hai t.amén na
nosa costa. As especias máis elaboradas están sendo a sárdiña e os distintos tipos de
atún.
AS CACICADAS QUE NON PASAN tiveron nestes meses un exponente nas "opo- .
sicións" que fixo a Xunta para seleccionar
os que van traballar nas emisoras de Radio
Oficial (en Frecuencia Modulada). Un mar
de dúbidas ergueuse sobre as intencións
fondas da: Xunta. ¿Estará amañando para
sometelas mellor os poderosos medios de
comunicación?
O ANALFABETISMO VOLTA A ESTAR NA PICOTA a· comenzos do ano
escolar. Mais dun seis por cento dos galegos téñeme a sí mesmos por analfabetos
porque non saben nin ler nin escribir. Pero
se falamos con propiedade: o trinta e seis
por cento das pen;oas maiores de dez anos
poden mamarse analfabetos en España
· (cousa semellante en Galicia, ... ou peor)
na medida en que non teñen a cultum necesaria p~ra desenvolverse na vida.

PARABOLA DOS DOUS FILLOS
Domingo vinteseis
do tempo ordinario

BENAVENTURADOS
Feliz o home
curto en palabras,
pero que fai real idade
mda palabra pronunciada.
Fe/ ices os, caciques
que aprenden o comiño da xusticio
e rene_qan do seu pasado
desmentindo tódalas previsións.
Felices tódolos inmoráis
queridos e chamados por Deus
porá ocupa-los primeiros pastos
no mundo novo que anda preparando.
Felices os euros e bispos
que non se fían da súa condición
e traba/Ion polo Reino de Deus
reco/lendo o clamor polo xusticia.
Feliz a xente relixiosa
que esquence algo o camiño das igrexas
e aprende a practicar humildemente
a penosa tarea da obediencia.
Felices tódo/os predicadores
que deixan de fa/ar algún dla
para escoitaren eles mesmos a noticia
do Deus da conversión, fume e caricia.
Feliz a xente do pobo
que non se ere en verbas engañosas
e segue apoiando con fe firme
á xente de palabra
que entre nós nace e loita.

Unha vez dixo Xesús:
- ;,Que vos parece? Un home tiña dous
fillos. Acercouse ó primeiro e díxolle: "Meu
fillo, vai traballar hoxe á viña". El respondeu: "Non quero"; pero despois, arrepentido, foi.
Acercouse despois ó outro e díxolle tamén o mesmo,MEl respond'eu: "Vou, Señor";
pero non foi.
·
.¿Quen dos dous fixo a vontade do pai?
Respondérolle:
- O primeiro.
Entón díxolles Xesús:
-Asegúrovos que os reeaudadores e mailas prostitutas entrarán no Reino de Deus
antes ca vós. Porque veu Xoán para vos ensinar o camiño da xusticia, e n·Qn o eres tes; en
troques. os recaudadores e mailas prostitutas
sí que creron. Pero vós aínda despois de ver
aquelo, non vos arrepentistes nin crestes.
(Mateu 21, 28-32)
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UNS CRISTIANS

Esta semana IRIMIA ten a ledicia de tr~er ás súas páxin~ a uns
tores. Falamos cos monxes do Mosteiro de Sobrado, e aquí vos ofre<
esta boa xente.
1.- iHai moito q.ue estades .en Sobrado?
so des?

iCan~vs

A comunidade que restaurou a vida do Císter en Sobrado chegou aquí hai dezaoito anos. Pero a vida monástica
neste lugar data do ano 952. En 1142 o mesmo San Bernardo
mandou 12 monxes da súa Abadía de Claraval. Así comenzou
en Santa Maria de Sobrado a vida cistercense ata 1835. Desde
entón o mosteiro quedou en ruinas. En 1966 a Abadía de Cóbreces (Santander) enviou outra ducia de monxes. Agora somos vintedous, sumando tamén os novicios.

2 .- Explicáden os que sodes. i Que é un m onxe?
- Somos monxes da Orde do Císter (vida benedictina reformada no 1090). Un monxe é un cristiano, e non máis. Sent(monos chamados polo Esp(rito de Xesús para vivir o compromiso bautismal no seo dunha irmandade e na soedade dun
moste.ira.Como todos, in~entamos vivir ·os valores do Reino que
predicou1 e viviu Xesús de Nazaret, insistindo nuns máis ca
nCAJtros, principalmente: a pobreza de vida, a vida de comunidade e a oración. No orde que queirades. A nós gústanos máis
como cho dixemos.

3.- i A que vos dedicades?
- Dedicar nonos dedicamos a nada concreto. Non ternos
metas secundar~. A nasa· vida é totalmente gratuita, desinteresada. Como as zonas verdes das grandes cidades. Se non existen, af6ganse todos no asfalto pola especulación dos metros
cadrados. As tarefas que poidamos facer, son ocasionais e nunca programadas.

4. iE difícil vivir en comunidade?
- Tensi6ns, como en todo grupo humano, haber hainas.
Pero coa alegría da superación. lC.o mo? En Xesús, na familia
dos congregados por el. Cando ún se. quere erguer como xuez
do irmán, é 6 mesmo Xesús a quen pretende xuzgar. Cada ún
de nós é pobre de todo no fondo do seu corazón e por iso todos xuntos formamos unha comunidade de pobres. Esa é a
fonte da nosa pobreza primordial. Amar 6 irmán como é, e á
comu n idade, é ser pobre coma Xesús con 'aquelesª Doce.

5.- iFai falla ser sa cerd o te o u ter m o itos estudios
para ser monxe?
- Monxe e sacerdote non é algo equivalente. Vense ó
mosteiro non para ser sacerdote, senon par ser monxe. Hoxendt'a este asunto, como do século cuarto ata o décimo, está moi ·
clarificado. Será sacerdote o monxe que a comunidade decida,
porque o necesita a mesma comunidade. Os estudios previos

. HORARIO DOS M
ENSOBRAI
. ErglJémonos
Oración da noite
Otación solitaria
Lectura - Estudio
Oración da mañá (
Eucaristía (Misa)
Traballo
Oración do medio1
Comida
Tempo persoal
Traballo
Oración da tarde (
Cea
Xun tanza na sala e
Ultima oración (C
Canto da Salve
Deitámonos

e

7,45
9,30
1,45
2
4
7
8
8,45

9,1.5
10

TRABAL U
Vivimos do traballo ch
Domésticos: Cociñar, lavai
Tódolo facemos nós
Agropecuarios: Cultivamo
para o gando de leite e un
ta. Traballo asalariado: po
empresa da Coruña e tam
Irimia tódalas semanas.

non decjden nada para se facer mo1
ción e a cultura, non como unha "
moi importante para ser máis e mell

6 .- i Considerad es que un
!!ado a Deus aue JJ.n cristiano
iSodes cristianos de 1 Divislór
- Seguindo a comparación, s
xogaríamos en 3 Rexional. O que
to vida, non este "xénero de vida" e
7_.- i É a mesma cousa re
- Cando rezamos co "corazón
ha i distinción entre rezar e orar. SE
pe rdemos o tem po; Deus escoita a
ca.

8.- i Po r qu e cantades ti
-Porque o canto é a expresib1
ridade humana. E querémoslle ex¡
da nosa vida.

Xi:n
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MADOS .MONXES
s homes, uns cristiáns, ~xtraños a _moitos dos seos leccemos algo da nosa lori.e:a e sustanciosa entrevista con
~ONXES

.DO

(Maitines)
(Laudes)

(Vísperas)
capitular
: ompletas)
,OS
las nosas mans

rr, coser a roupa._..
os as n osas terras
n pouquiño de horor horas para unha
1én a impresión de

mxe. Pero cultivase a for ma"carreira", senón como algo
ll or monxe.
monxe está máis ache> ou un home ca/quera?
.
n :?.
se nós fósemos futbolistas,
! achega a Deus é o amor feiou aquel outro.
ezar que facer oración?
1", con todo o noso ser, non
e rezamos somente coa boca
1 nosa persoa non a nosa bo-

tan to na vosa oración?
>n milis completa da interior:presar a Deus o máis fondo

· 9 .- So des expertos en oración e basta.n te xen te
ven rezar con vós uns .dz'as. ¿Considerades importan-t e
a oract(:»n para cal quera _cristiano?
- A oraei6n -ven ser a respiración qu.e oxixena a nosa fe.
A vida queima, consume, devora. O acougo traballoso da oración dános. novos azos 6 espirito esmorecente. Esto vale para
todo crente.
10.- ¿Como teriamos que facer oración a xente traballa-·.·
dora?
I
- Nós tamén "traballamos", mesmo en traballos asalariados para outros. Para n6s orar nó traballo é alumear a monotonía, o cansancio, o aburrimento noxento, a tensión do traballo en cadea, a imc:usticia da productividade,· pensando moito
por facer comunión cos que · traballan asoballados poíos seus
salarios de fame, cos que non poden traballar, cos que traballan en pésimas condicións humanas, facendo amorosamente
ofrenda de solidaridade do propio traballo coa clase traballadora.
11.- Hai moitas relixiosas que sirven á sociedad~
en h ospitais, asilos, col ex ios, e te. Vós en cambio non
{acedes nada desto. ¿Non é un pouco inútil a vosa vida?
- · Nosoutros movémonos noutra dimensión, tamén evanxé. lica. Por eso quen se asoma á nosa oración viva, fica sorprendido
· pola nosa oración comunitaria. Os vell0s abandoados, os nasos·
emigrantes, os nenos sen escala, os que morren de fame (di ún
!le nós que hoxendia só poder comer tiña que ser pecado), ·os
torturados, o desarme, os movementos pacifistas, os que din a
verdade e o pagan... Galicia, Centroamérica, Leonardo Boff ..
Unha ledaffia sin· fin Lemas meito as noticias, pero peneirámo-las. As veces, non necesitamos de peneira, porque véndennos ma deiros por fariña A "vida'' real dános sofrimento orante.
12.- Na vosa ca sa tedes hospedería. ¿ Qu en pode
vira ela e can to lle costaría?
- Témola aberta a todas sen distinción~ Pero non é un *'pa-·
radar" barato, para pasar as vacacións,por exemplo. É tamén
desinteresada, polos seus fi ns, sobre todo. lQue irnos cobrar a
tanto xéwen que ó longo do 1!'10 ven ·a ela desde Cádiz ata O Ferrol, e desde Vigo ata lrún? (Sen chufar). lE rezar? Se queren.
Para n6s, libres na t erra, o gran absoluto é a libertade de cada
quen.
1

!

Hai algúns meses apareceu na televisión un mago norteamericano que
presentou un efecto que
chamou moitísimo a atenczon. Fixo nada menos
que un escamoteo da estJtua da libertade. !Fúoa
desaparecer!
Houbo moita xente
· que viu tal efecto na tele
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e non foron poucos os que se plantexaron a pregunta ··de ¿cómo faría? Eu tamén tratei de saber
como fixera, e despois de moito investigar cheguei a descobrir que a cousa tivo a súa dtficultade e o seu mérito.
·
Polo visto o mago éste -do que non direi o
nome porque está en inglés, e igual os esauecedes- viuse na obriga de somete-la idea o mesm ísimo presidente Reagan. O presidente norteam ericano, despois de sopesa-los pros e os contras, accedeu a que o mago fixese desaparece-ki
libcrtade de Norteamérica; esixz'ndolle, eso si,
que coidase moito o efecto, porque tiña que ser
un . gran espectáculo que chamase a atención do
mundo enteiro.
O mago, moi agradecido a Mister Reagan e
moi responsable el, preparou a cousa a conci encia. Facer desaparecer a libertade é cousa seria
que hai que coidar moito para non falkir. Pasou
dous meses con Pinochet -o dictador- en Chi/.e,
deu unha volta por tras do telón de aceiro, leu ··
varias biografz'as de Hitler e outros dictadores,
fixo prácticas en países hispanoamericanos e,
ppr fin, un dla, ó ponerse o sol, !zás!; fixo desaperece-la libertade.
A Míster Reaf!an gu_stoulle mnitz'simo e r:oncedeulle ó mago unha medalki e todo. Moitos
norteamericanos quedáronse coa boca aberta e
moitos outros nin siquera se deron canta de que
!les .birlaran a libertade. Parecz'a que éstes eran
moi felices .porque 6 non dárense canta non sufrían; pero, visto dende fóra , eran os máis merecentes de compasión.
E así vos foi, pouco máis ou menos, o asunto de escamo tea-la esta tu ta da liberta de.

SOÑOS DU.N MESTRE
Estamos comenzand n un novo curso escolar e cóntanse por miles os escolares que nestes días se incorporan
ás súas aulas, desde os pequeniños e
inmaduros páivulos · ós barbudos e
adultos universitarios.
Esto . dame ocasión para manifestar
publicamente os meus pensamentos:
- Quix ese a topar diariamente nos
centros escolares ós país e ás nais, i.ndividualmen te, interesándose polo seu
fillo/a, e asociados para os asuntos da
marcha global dos colexios e institutos. Que o medo e o recelo desparecesen das · relacións pais-profesoresal umnos.
- Quixese que os profes ores nas
súas leccións e nas súas propostas de
traballo falasen da vida, do que lles
interesa ós alumnos, do que ten sentido para comprender este complicado
mundo no que vivimos; e que esquencesen as aprendizaxes memorísticas
nos libros feítos a varios centos de
quilómetros de aquí... ·En fin, que
axuden ós alumnos a · aprender a
aprender, a saber onde está a información cando faga falta, e non só a almacenala na memoria, porque o saber
ocupa lugar. E que non repriman a
manifestación dos sentimentos e pensamentos dos alumnos·.
- Que os alumnos traballasen con
ilusión descubrindo as maravillas da
nat.ureza, o funcionamento da sociedade, o dominio da linguaxe, a construcción dun pensamento propio, ...
Que fagan respeta-los seus dereitos
a non ser agredidos, a non seren insultados, a non seren obrigados a
facer de chivatos dos seus compañeiros, no caso de seren calificados a se-

lo con xust1cia e poder pedi-la revisión das notas,. .. E que non traballen só para sí, senón que aprendan a
traballar cooperando en equipo, para
ter éxito solidariamente, non triunfando sobre os ou tros.
- Que a Administración, a Consellería_de Educación, se entere de que
escolarizar é non só meter 40 alumnos , nun local cun garda (mestre). Hai
que baixa-lo número de alumnos por
aula e hai que dar medios para que
estes nenos aprendan con tódolos medios e métodos modernos. Pensando
nos nenos pequenos: que xa se están
xogando o seu futuro,e,' que é mellor
leva-las escolas alí a onde eles viven,
anque sexan menos de 20, que andalos trasteando diariamente no transporte escolar.
- En fin, que o éxito escolar, dos
individuos e das institucións, se vaia
construindo e forxando dia a día, depende en parte de cada un de nós, ..
e non é algo que se produce por casualidade aló polo mes de xuño.Oxa··
llá que cheguemos alá con ben.

Lois FERRADAS
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O Tribunal para a Fe
que existe no Vaticano
chamou de Brasil a Roma
a un frade franciscano.
En todo o mundo escoiitóuse
unha rex a e inmensa voz,
m esmo cardeais e bispos:
¡viva Leonardo Boff!
Porque a súa teolox ía
leva intencións tan nobres
como son, poñer a lgrexa
sempre ó servicio dos pobres.

Pouco a pouco, a "Teoloxía
da Liberación" avanza,
e xa no Terceiro Mundo
vai sementando esperanza.
O que sucede é que Roma
atópase aferrollada
polas tradicións xa mortas
dunha época pasada.
Europa xa recoñece
que un cristianismo novo
na América Latina
está nacendo no pobo.
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TENOCHO DITO XA
Xa o sabemos: en galego non hai tempos
compostos . De modo que cando escoitamos,
por desgracia cada día máis a miúdo, cousas
coma "habfa feito" por fuera ou "houbera
falado" por falan'a, e casos semellantes, deberiannos doe-los oi'dos por estas barbaridades castelanizantes.
Se alguén afirma teño dito, non quere dici-lo equivalente ó castelán "he dicho". Non
hai outra solución para este caso que a forma simple dixen.
.
O verbo

ter co part icipio invariable (por

exemplo, feito) é unha perffrase ou rodeo
que indica sempre repetición: teño ido a
Portugal non signica "he ido", senón que
fun máis dunha vez, con frecuencia. Teño
feito moitos traxes, é que fixen moitos na
miñav ida.
lso, cando o participio é invari able. Sobre outras posibil idades, volverémo-la próxima semana se Deus e os lectores queren; é
d icir, se non hai ningu nh a consulta di rixida
como sabedes, á Rúa do V ilar, 37-39, 2·~'
Santiago.
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