
SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS Nº 159, 18 Novemhro 1984 

ELECCIONS USA: 

mentres gane o capital o mundo perde 

Santos revolucionarios 

. A f ala é camiño 

. Congreso galego de animación socio-cultural 



CONGRFSO GALEGO DE ANIMACION 
SOCIOCULTURAL 

Vense de celebrar en Santiago (1-4 de 
novembro), o 1° Congreso Galega de Ani
mación Sociocultural. Acudiron ó redor de 
600 persoas. Moitas delas en representación 
dunhas 70 asociacións culturais, de . veciños 
e outras actividades. O resto de participan
tes (estudiantes, profesores e outros) acudi
ron polo interés do tema. 

Podemos resumir en 4 puntos a nosa im
presión do congreso; 
1) O congreso estaba mal organizado. Moi
to entendido de fóra (Europa, América, Ca
taluña) e pouca presencia dos que en Gali
cia estamos a traballar coa nosa xente. Pa
rece que a Consellería quería máis presumir 
que axudar. 
2) O congreso foi moi positivo en canto fa. 
cilitou a ocasión de que tódalas asociacións 
galegas tiveramos a oportunidade de vénno
nos e cambiar impresións. 
3) O congreso puido quedar ben clara a in
mensa riqueza que ten o noso país en can
to a número de asociacións (sobre unhas 
400), e ó traballo que elas fan. Máis mérito 
aínda se ternos en conta a falla total de apo
io (en cartos e medios) por parte das autori
dades galegas. 
4) A pesares da falta de acordo nas conclu
sións, e de enredos intenninables nas discu
sións sobre outros moitos asuntos, quedou 
en marcha a vontade de se unir e camiñar 
cara a fundación dunha xunta de asociacións 
que nos sirva para apoiarnos mutuamente e 
resolver os moitos problemas que ternos. 
5) Por riba dos e~frent.amentos habidos, xa 
pode ir vendo unha maior madurez, que nos 
fará capaces de superar (así o desexamos) 
antiguas pelexas por mor da ideoloxía des
tes ou daqueles. 

UN NOME: ANTON LOSADA DIEGUEZ, 
que naceu hai agora un século. Formou par
t.e da Irmandade da Fala de Ourense, e cola
bc>rou coa Xeneración Nós .(Risco, Otero 
Pedrayo .· .. ). Morreu en Pontevedra cando 
tiña coarenta e cinco anos (1929), despois 
de traballar moito polo nacionalismo de de-

. reitas. 

O ARCEBISPO DE MADRID ve ben asma
nifestacións n~ nías, segundo vén de acon
sellar ós que berran contra a LODE (Lei de 
Organización do Ensino). Non sabemos se 
faría a mesma invitación cando haxa 
manifestacións pacifistas ou ·de reivindica
cións das dereitos dos obreiros que non te
ñen liberdade de ensino nin doutras causas. 

OS EMIGRANTES son protagonistas dunha 
xornada de reflexión. Máis de dous millóns 
seiscentos mil españois están en Arxentina, 
Francia, Venezuela, Brasil... En América son 
un millón seiscentos cincoenta e catro mil, 
mentres que en Europa viven oitocentos 
sesen.ta e nove mil. 
O INDUISMO é unha rélixión que entrou 
nas nosas casas co gallo da morte de Indira 
Gandhi. Existen 400 · millóns de indús na 
India. A súa cidade santa é Benarés, e o seu 
río sagrado é o Ganges, onde botan as cin
zas dos que marren. 



O QUE RECIBIRA UN TALENTO 

iNon entérre-lo teu talento! 

De acordo, é un, 
soamente un. 

Outros recibiron máis. 
A vida mimounos, 
o esforzo enforteceunos, 
a inxusticia elevounos. 

Ti perteneces ó mundo dos humildes, 
un mundo ó que se lle negan 
as me/lores posibilidades; 
nin tés cartas, 
nin tés poder, 
nin tés dominio. 

Pero té-la forza do teu corazón. 
Té-la insistencia da túa protesta. 
Té-los soños que outros perderon. 
Tés contigo 6 Deus dos humildes, 
ó Deus das viudas e dos orfos, 
ó Deus dos parados. 

iNon entérre-/o teu talento! 
i Non teñas medo a perdelo! 
iNon teñas medo a machaca/o! 
Que o pecado non é mancharse, 
nin tropezar nin caer; 
o pecado é esquece-lo camiño, 
sentarse á beira e agardar. 

iNon entérre-lo teu talento! 
i Negocia con el! 
Non o cerres sobre ti. 
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Domingo trin ta e tres 
do tempo ordinario 

PARABOLA DOS TALENTOS 

O Reino do Ceo é coma un home que, 
tendo que saír de' viaxe, chamou ós seos 
criados e lles encargou a súa facenda. A un 
deulle cinco talentos, a outro dous, e a outro 
un; a cada cal según a súa capacidade. Despois 
marchou .. 

Da seguida, o que recibi:ra cinco talentos 
foi negociar con eles e gañou outros cinco. Do 
mesmo xeito o que recibira dous, gañou 
outros dous. Pero o que recibira un, foi cavar 
un burato na terra, e esconden os cartos do 
seo amo. 

Ó cabo de moito tempo chegou o Señor 
daqueles criados, pedíndolles contas. Chegan-

, do o que recibira cinco talentos presentoulle 
outros cinco dicindo: "Señor, cinco talentos 
me entregaches, velahí outros cinco que 
gañei". Díxolle o Señor: "Ben, criado fiel e 
cumpridor; xa que foches fiel no pouco, 
poñereite ó frente do moito: pasa a disfrutar 
da festa do teu ·señor". · 

(Mateo 25, .14-30) 
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Estamos no mes de Santos, do que a nosa xente di 
"bendito mes, que empeza con Santos e acabo. con San 
Andrés" e a coñecer algo o xenio, a sabiduría e a pala
bra dalgúns santos adicamos hoxe esta páxin.a de 
IRIMIA. Santos que como veremos non eran ningúns 
coitadoo .senon xente atenta ó seu mundo ; que non vi
vía a' súa relixión pechados en sacristías nin enterradoo 
por rezos que os arredase dos problemas dos pobres do 
seu . tempo. Santos que foron descarados defensores dos 
humildes e que calquera que os lese hoxe, como quen 
lea ós profetas da Biblia, quitará a conclusión de que a 
fe cristiana non se pode despreocupar da vida dos po
bres, doo abusos doo ricos, e por iso tampouco se pode 
despreocupar da política. Algúns teñen criticado á na
sa revistiña IRIMIA de ser "política". E nós, ensinados 
polos santoo dicimos que teñen razón, que o é. E visto 
que todos o somos (por que quen cala dá a razón) a 
única preocupación que teríamos sería ser políticos dos 
que non pensan nin fan a favor dos pobres. 

SAN AMBROSIO DE MILAN 
"Para todos foi creado o mundo que uns poucos 

ricos vos esforzarles en defender para vosoutros"(P .L. 
14, 734). 

"Non ll~ regalas ó pobres unha parte do teu, senon 
que lles devolves algo do que é seu; porque o que é co-
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- o 25 por cento da 'humanidade posee o sa 
to que se produce (P.I.B., que ven sendo al¡ 

- O 75 por cento restante posee sómente o 1 

- Cada ano morren de fame máis de 50 milló1 

- Cada ano se gastan en asuntos militares máis 

- Eses gástos militares supoñen uns 200 milló 

- O que se gasta anualmente en asuntoo mili 
- países pobres cos países rkos. 

- Nos poucos países ricos a esperanza de vida 
que marren nenos e vellos) é de arredor doi: 

- En Asia, Africa e gran parte de América L 
de 35 anos. 

'lo...------------------------------------

mún e dado para o uso de todoo aprópiaste ti só del. A terra é de todos, non dos ricos~ ll)ero son me-: 
nos os que se absteñen de disfrutar da súa propiedade que os que a disfrutan. D.evolves ·polo tanto 
unha cousa debida, non concedes algo debido" (P.L. 14, 7 4 7) 
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SAN XERONIMO 
"Tódalas riquezas deseen.den da irurusticia. E sen que un perdese o outro 
non pode atapar. Por iso paréceme moi verdadeiroaquel refrán: o rico ou· 
é inxusto ou é herdeiro dun mxusto" (P.L. 22,984). 

SAN PEDRO DAMIAN 
"Os ricos teñen que ·ser máis administradores que propietarioo e non 
pensen que o que teñen lles pertenece por dereito, pois non se lles de
ron os bes pasaxeiros para que abunden en comodidades nin para que 

os gasten en proveito propio, senon para que fagan o oficio de admi
nistradores mentres están na parcela encomendada. Polo tanto 

quen dá ós pobres non fai máis que devolver o alleo, non re
repartir o propio" (P.L. 45,210.211). 
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v1UNISTAS ? SAN XOAN CRISOSTOMO 

"Os ricos e os avaros son como uns íadróns que axexan 
nos camiños, que arrebatan as cousas ós camiñantes, que en
t.euan os bes dos outros nas súas habitacións (bancos) coma 

----------,.;......--..--.;...___ se fos~n covas:. e. todos sut~rráµ.eos." (P.G. 48,98~),. . ~ 
. : . '~Dime ¿de .donde ch:e:v~p a>ti ser~ ri~? ¿de quen te

cibiches a riqueza? e ese ¿de quen a recibiu? Do avó, dir$ 
ou do pai. ¿E poderás subindo polos antepasados demostrar 
a xusticia daquela posesión? Seguro que non vas poder, se
non que necesariamente o seu principio e raiz sairon da in
xusticia" (P.G. 62,562). 

~V~AR 

~ por cento do producto interior bru
,go así como a riqueza). 

l2 por cento. 

ns de persoas. 

; de setecentos mil millóns de dólares. 

»ns de pesetas por minuto. 

itares ven ser a débeda. que teñen os· 

1 ó nacer (promediando as edades dos 
s 70 anos. 

,atina esa esperanza de vida ó nacer é 

SAN BASILIO O MAGNO 
"Di o rico: ¿a quen fago inxusticia retendo e copser

vando o que é meu? Pero dime: ¿que cou8as son túas? E ca
mase un despois de ocupar o seu asento no teatro para ver 
impedise despois ós que entran, pensando que é del propio 
o que está pos to dian~ para utilidade de todos: así son ta
mén os ricos. Porque adiantándose a coller as cousa; co
múns aprópianse delas. por e·sa prevención. Porque se cada 
un se cont.entase con tomar ·o que precisa ninguén sería ri
co~ ninguén pobre" (P.G. 31,276). 

SAN AGOSTINO 
---------------" ""Aínda entre os mesmos homes, en tanto debe decirse · 

que un ten unha cousa, en canto fai bo uso dela. Porque 
non retén con dereito o que non suministra con xusticia. 

: se di que é seu aquelo que non retén con dereito, non será a ·palabra do xusto poseedor, senón a 
11dacia do desvergonzado USUIJ>ador'' (P.L. 38,327). 
ENSAR UNHAMIGUIÑA 

Máis textos do pensm: dos Santa; Pais poderíamos dar a 
oñecer. Pero ahondan. E claro que para estes testigos da 
~ nos primeiros séculos do cristianismo ningunha riqueza é 
usta (como no fondo pensa o Novo T~tamento) é só tole
tble se pon ó servicio do ben común empezando polo ser
lcio ós pobres: o que estes reclaman non son relos senon 
erei to e xusticia, pois o primeiro derei to é que todos teñan · 
ida e con que vivir. 

rNHAS PREGUNTAS 
¿Pode considerarse cristián a política de enormes gas

:>s en armamentos mentres hai xent.e que morre coa fame? 
¿Pode considerarse cristiana e xusta a política de rea

uunento do presidente Reagan (e a dos que o apoian) que 
tcendo subir moitoo precio do dólar está metendo na mi
~ria ós país~s pobres que ven multiplicadas as súm débe
as internacionais? 

j.Pode considera:rse cristiana e xust.a a idea de que cada 
acion (como eada persoa) ten dereito a gastar e malgastar 
ri luxos os bes que hai nos seus países mentres haxa pa-
:es na miseria no mundo? 
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NO MAR HA8/A UN AFOGA·IJO 

món. 

No mar había un afoga
do e a vila mariñeira ensu
miríase no silenzo e na tris
tura. 

Amainara o vento, acou
gara o mar, trünfara o sol 
no ceo. E a vila non acorda
ba nin quencía, coma se 
aínda fose .noite, coma.se as 
xentes mariñeiras refugasen 
as regalías de Deus.· A luz 

' do día embazada polas an-
,,__ ________ , - gurias da traxedia. 

No mar encalmado ían 
e viñan os barcos en procu
ra do corpo de Ramón. Na 
Eirexa unha muller e un ra- · 
paciño choraban <liante do 
Cristo miragreiro. 

Eisí decorreron oito 
días no silenzo e na tristura. 

E unha mañán atracou 
ó peirán da ribeira o barco 
que portaba o corpo de Ra-

A vila chorou de xeito arrepiante, e con mostras de fonda door soterraron no 
adro da Eirexa o corpo do afogado. 

E cando Ramón ficou na compaña de todos os mortos da feligresía, a vila 
alentou f orte, reviveu con esperanza, e as xentes volveron a cantar no seu traba
llá cotián. 

A terra non quer perder o corpo que nos empresta e os mariñeiros tamén 
obedecen ós seus n:iandados, porque tamén son de terra. Se eisí non fose, ¡que 
mellor leito para un mariñeiro que o fondo _do mar! 

(De COUSAS de CASTELAO). 



A CA=tOn do LUrnc 
GOBERNAR UN PAIS POLA CARA 

Non, non irnos falar da Xunta Xunta de 
Galicia. Vai de política internacional. 

Neste mes de novembro, Ianquilandia 
elixiu un novo presidente. O lóxico sería que 
fose para. gob.ernar soamente nos Estados 
Unidos, pero na realidade, como en todo 
imperio que se sinte orgulloso de selo, o 
mandarín de vocación quererá rexe-los des
tinos de medio mundo nos próximos catro 
anos. Para iso hai países de segunda, de ter
ceira, e os que gustan chamarse "superpoten
cias" 

Pois ben, voltando a Norteamérica .. É 
unha pena que dedsións tan serias dependan 
da mellor ou peor 
imaxe que se ofreza nas 
festas preñadas de dó
lares, ou en debates te
levisivos onde coa ma
quillaxe xógase o tipo 
dos persoeiros candi
datos. 

"Sombra aquí; 
sombra . alá", cantaba 

· algún grupo de moder
nidade madrileña. Rea
gan, Mondale, por fa
yor, ¡que se maquillen! 
E o que cómpre poñer 
en práctica pan\ a vic
toria electoral. O pare
cer, ou moi deformada 
vén a información que 
aquí chega, ou nun dos 
pobos que se considera ~, ~---~ 
puhteiro no progreso e na democracia da 
humanidade, as ideoloxías xa están supera
das. Quizais por iso non desapareceu a pena 
de morte. 

Ofrecer ó electorado distintas alterna
tivas políticas, asentadas en concepcións 
filosóficas, éticas ou históricas diversas, xa 
non conta. En moitas áreas. do seu dominio, 
algúns idealistas parvos, afoda van a manifes
tacións, patean nos . P.arl~mentos, rachan 

amistades e chegan ata a da-la vida por uto
pías e sentimentos diverxentes. "Infelices, 
inxenuos", proclama a mente eivada e per
versa do Tío Sam. 

O caso é ·maquillarse. Que en Reagan 
non se· vexa o home vello -con todo o sig
nificado que San Paulo lle deu á expresión-, 
senón un mociño inocente e dóce.- Que Mon
dale e a súa delfina -a Ferraro- parezan 
máis boíños, gracias ós bá; oolores pausados 
nas súas meixelas. As diverxencias ideolóxi
cas -que sí existen, sen embargo, dentro 
dunha marxe moi estreita: ·entre, o capitalis
mo de rostro humano (?) e a bravuconada 

fascistoidfr, deben 
abrollar. Pero trata
das axeitadamente 
coas -luces d~ estu
dios de T.V., e. as 
máxicas poses de 
acenos e sorrisos. 

E ~n Ianquilan
dia hai1 xeiíte ·nor
mal, de verdade. 
Non se comprende 

.; 1 1 .'. • moi ben que traguen 
fr : ·~ tanto conto de mal 
~! ' ~! · " p gusto. Máis alá da 

'. J. 1amburguesa e dos 
· .. :. 17an talóns vaqueiros 

sí que existe en USA 
un sector popular 
que o pasa bastante 
mal nese tinglado, 
nesa fachada de 

cartón-pedra empalagosa. Unha cousa son os 
pobos, e outxa ben distinta as for~ e 
dirixentes manipuladores. Algúns deses 
homes e mulleres confiaron no programa do 
líder negro Jesse Jackson. &tán fartos deses 
que os gobernan pola cara e a palabra 
vergoñenta. 

T ALOURO DE VELAS-VIR 



-,i~ i>O i~imEGO 

Na lndia,unha muller. 
asasinada: lndira; 
cando máis falla facía 
mátana, ¡parce mentira! 

Tamén un crego en Polonia 
foi morto e chimpado ó río; 
ademais de ser crueis 
teñen gana de armar lz'o. 

Eleccións en Nicaragua 
coa vixilancia da CJA: 
Janquilandia está atenta 
coas poutas dunha arpz'a. 

Estes ianquis son curiosos: 
entre Reagan e Moh.dale 
elixen ó quemáis berra, 
refugan ó que máis vale. 

1 · 

Lío ármao Pinochet Sobre o estado da nación, ,, 
· que non deixa a ninguén vivo, discusión no Parlamento: ~ 
~~ e canto peor fai nin a cousa anda tan mal, '' 
~~ máis se amosa ofensivo. nin todo o mundo contento. l~ 
« - ~ · 
~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

LONGO, LARGO, AL TO . .. 

Con certa frecuenta a xente trabu
ca o significado das · palabras. Largo, 
existe en galega (coma en italiano e en 
latín). Agora ben, o significado non é 
o mesmo ca en castelán, e aí é onde se 
produce o erro. 

·Porque en galega, largo equivale a 
ancho, espacioso, e f álase da larganza 
dun terreo ou de algo largacio, que 
ten moito anchor. 

Outra causa distinta é longo, pa
labrn que moitos deixan de empregar 

· usando "largo", pero no sentido cas
telán. Hai que dicir: "o camiño é moi 
loAgo" e. non "moi largo", 

En canto a alto e altura, hai que 
ter tino con non empregarrúos "auto" 
e "outura", certamente vocalización 
medieval lexítima dese L, pero que 
hoxe resulta arcaísmo que só .queda 
na palabra outeiro e, por suposto, na 
toponimia: Montouto, Penouta, Vi
lou ta e outras máis. 

Completando: unha persoa pode 
ser alta oü baixa, pero is"o non quita 
que poida ser grosa · ( ou gorda) ou 
magra ( ou fraca, delgada). 
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