/o )

e
Í

mos

facendo memoria:
o ser galego
que esqueclmos.
•
1 mos sementando pat?la:
con man inxertandoa
•
entre os veciños.
1 moa facendo outra historia.
favor dos rebaixados e
oprimidos.

r ecobrando

man
a
SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS

11 Época

N. º 224, 23 de Marzo 1985 - 35 Pts

¿Por qué mataron a Xesús?
Estamos tan afeitas a oír que Xesús morreu nunha cruz, que xa nin
siquera se nos ocurre pensar e tacemos esta pregunta: ¿por que mataron, lago, a Xesús? Sen embargo
esta pregunta é unha pregunta importantísima e central para caer na
canta do que Xesús foi e intentou
- - - - - facer nesta terra.
Para decatármonos da trascendencia que ten o feíto da marte de
Xesús na cruz, cómpre recordar primeiro que a cruz era unha forma
.de axusticiamento, coma dicir
hoxe o fusilamento, a silla eléctrica,
a torca ou o garrote vil. Xesús foi
axusticiado, e foi axusticiado ¡por
malfeitor!.
A segunda causa que cómpre recordar é que Xesús, o axusticiado
por malfeitor, é o fillo mesmo de
De u s.
A terceira causa a recordaré que
quen tivo máis que ver na marte de
Xesús foron as mesmas autoridades
relixiosas daqueles tempos; a xente
méj.is relixiosa daquel pobo xudeu to¡
quen máis fixo para mata/o, anque
as autoridades civís, por razóns políticas, tamén atoparon en Xesús razóns para o seu axusticiamento.

¿Por que mataron a Xesús?
Alguén responderá: Pois porque
había xente mala naquel tempo
-os xudeus-, e, como eran malos,
matárono. Certo, naque/ tempo,
coma hoxe, había xente ruín, e os
que mataron a Xesús non eran, xa
que lago, dos me/lores, pero esa
non foi a razón, ou polo menos non
foi a razón principal.
¿Por qué mataron a Xesús?
Alguén responderá: Pois porque
esa era a vontade de Deus Pai,
que morrera polos pecadores, e
(Segue na páx. 5)
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"XESÚS FIXOSE INDIO", con este berro remataba a
viaxe que fixo o Papa a India ... Os parias, os enfermos e
moribundos que atendía Teresa de Calcuta e as súas
monxas, os marxinados naquel mar de culturas e relixións que é a India descubrironlle unha vez máis a
persoa de Xesús ó Papa.
CRISTO SOBRE UNHA NOVA PAIXÓN no drama que
desde mil novecentos sesenta e dous vive Uganda ...
Dictaduras, roubos armados-, venganzas ... , todo un rastro de inxusticias e morte que está fundindo a esperanza deste pobo mártir.
O PROCESO E XUICIO CONTRA XESÚS estivo plagado de mentiras e calumnias, e moito medo pola
banda dos xuices ... Nestes meses tamén asistimos a un
xuicio ignominioso: vintedous surafricanos negros do
Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela son
acusados de subverte-la orde, de loitar contra as institucións, cando o que fixeron foí traballar pola xusticia.
"SEÑOR, CANTO TEMPO ; SEÑOR, ¿CANTO TEMPO
ternos que contempla-lo roubo da nosa intelixencia
que nos reduce a cidadáns de ningunha categoría,
que non tén ningún dereito sobre o seu propio destino
e teñen que soportar toda a inxusticia
que nos impón o faraón Blanco?
Señor, ¿Canto tempo " ?. Esta súplica do escritor surafricano Matthews é a expresión da traxedia que vive o
seu pobo, que coma Xesús en Xetsemaní ergue o seu
clamor ó ceo.
CRISTO, en HAITI , TEN ROSTRO DE POBRE ... Un dos
países máis pobres do mundo, foí asoballado desde
sempre por uns explotadores: primeiro coa esclavitude
colonial, despoís coa familia Duvalier. Un cento vintecatro por mil dos seus nenos non chegan a vivir uns
anos; un oitenta por cento dos haitianos é analfabeto e
só un tres por cento dos cidadáns poden beber auga en
boas condicións .. . Todo un reflexo daquela sede que
pasóu Xesús na cruz.
DESPOIS DE TANTA DOR, DA MESMA MORTE ... , A
VICTORIA. A mesma que celebra hoxe a igrexa e o pobo
de Filipinas. O Cardeal Sin de Manila ven de dicir que a
caída de Marcos debeuse a que eles fixeran moita penitencia, sofriran moito durante estes anos e Marcos era
un castigo para os nosos pecados ... Tampouco tiveron
medo, porque segundo él " quén tén fe non pode ter
medo " .
"AS CRUCES DE PEORA NA BRETAÑA" é un dos
libros saídos da pluma e do lapiz de Castelao. Froito
dunha viaxe que fixo o naso escritor pala rexión da
Bretaña francesa moi semellante a Galicia en tantas

Xornada de xexún e oración pola paz
O primeiro día de marzo uns cincoenta cristiáns xuntáronse no Ferro! para facer xexún e pensar nos "camiños da paz". Da sua declaración sacamos:
- "Discuteúse sobre a violencia dos pobres contra
a violencia do poder establecido".
- "Falouse da arma que ten o pobo, que é a
SOLIDARIDADE.

- Tratouse da posibilidade de vencer a violencia dos
poderosos coa Non Violencia Activa.
"Rexeitouse a participación da lgrexa nas Forzas
Armadas e o papel dos capeláns castrenses ".
- Estivo presente nesta reflexión, " a actitude de
Cristo que creou situacións de violencia contra a violencia da lei e do poder establecido, e tamén nos enriqueceu a sua actitude pacifista e a defensa da dignidade do Home, proclamando: Ditosos os que traballan
pola paz".
Este grupo de cristiáns tirou unhas conclusións que
suliñaban o seu compror;:iiso: ademáis da súa decisión
polo "non" no referemdum pasado, decidiron apoiar
ós Obxectores de conciencia, a obxeción fiscal, e a
educación na paz.
O xexún rematóu entregando o valor do aforro do
xantar daquela xornada a Gandida Ulfe das Enchousas
e á .Coordinadora Nacional de Organizacións
Pacifistas.
1

causas .. . Máis adiante escribiu e debuxou outro libro :
"As cruces de pedra na Galiza" que viu a primeira luz,
xa morto Castelao ...
OS CRUCEIROS das nasas aldeas e cidades son
un ha mostra viva da fe e da arte do naso pobo ... Canteiros anónimos que deixaron para sempre a súa creatividade na memoria colectiva da nasa terra. O poeta de
Cambados, Ramón Cabanillas, escribíu estes fermosos
versos:
" Cándo a pedra, durmita e acochada
de terra nai no garim'oso seo,
esperta do seu sono mílenario
e quer ser oración e pensamento
frorece nun varal, estende os brazos
e póndose de pé faise cruceiro".

O Camiño da Semana Santa. Dos ramos á pascua de resurreción
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Meu pobo, ¿que che fixen?
Fíxente con todo o amor,
regaleiche o mundo,
e ti bótasme fóra del.
Meu pobo, ¿que che fixen?
Eu regaleiche con auga
fresca e salvadora,
e ti dasme a beber vinagre e fe/.
Meu pobo, ¿que che fixen?
Para que foses amo
dinche a terra e mailo mar,
e ti dasme unha coroa de espiñas.
Meu pobo, ¿que che fixen?
Eu laveiche a ti os pés,
e ti cuspes no meu rostro
Meu pobo, ¿que che fixen?
Dinche unha fa/a con agarimo,
e ti con e/a arrenegas de min.
Meu pobo, ¿que che fixen?
Eu regá/oche cada día a túa vida,
e ti desfá-/a vida do pobre e do xusto.
Meu pobo, ¿que che fixen?
Dinche as mans para trabal/ar,
para amar e para axudar,
e ti úsalas para mancar e para matar.
Meu pobo, ¿que che fixen?
Eu recóllote na marte para que vivas,
e ti mandas á cruz ó teu salvador.

A ENTRADA TRIUNFAL EN XERUSALÉN
Naquel tempo Xesús botou a andar diante dos
seus discípulos camiño de Xerusalén. E cando se
aproximaban a Betfagué e a Betania, ó pé do
chamado Monte das Oliveiras, enviou dous discípulos, dicíndolles:
- lde á aldea que tendes aí enfrente, e atoparedes, atado, un burriño que ninguén montou aínda
nunca. Soltádéo e traédeo . E se alguén vos pregunta: "¿por que o soltades?, respondédelle:
"Faille falla ó Señor".
Foron os discípulos, e atoparon todo tal como
lles dixera. E cando soltaban ó burriño, preguntáronlle os danos:
- ¿Por que soltáde-lo burriño?
Eles contestaron:
Faille falla ó Señor.
Levárono a Xesús e botando os seus mantos
sobar do burriño, axudárono a montar. E ó pasar
el, a xente extendía os mantos polo camiño.
Cando se aproximaban á baixada do Monte das
Oliveiras, a moitedume de discípulos, cheos de
alegría, comenzaron a loubar a Deus con grandes
gritos, por tódalas maravillas que tiñan visto.
Dicían:
- ¡Bendito o que·vén, como rei, no nome do
Señor. Paz no ceo, e gloria no máis alto!
Algúns dos fariseus que estaban entre a xente,
dixéronlle:
- Mestre, reprende ós teus discípulos.
Pero el respondeulles:
- Asegúrovos que se estes calan, as mesmas
pedras berrarán.
(Lucas 19, 29-40)
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¿Está todo perdido? ... ¡Non!
A situación despois da morte de Xesús foi unha
grande crise para aqueles seguidores desconcertados. ¿Cómo se repuxeron?.
A palabra de Xesús escoitada, que seguía viva
naquelas cabezas, os horizontes descubertos a
carón do Mestre, o grupo dos DOCE, como acción profética de Xesús que viña a significar a
base das novas tribus dun novo Israel (Mt. 19,28)
e a lectura do Antigo Testamento foron a muxica
que encende un lume case apagado.
Recorrendo as escrituras ...

Así comenzaron a entender algo sobre a morte
de Xesús. Nas Escrituras do A.T. había lecturas
que algo aclaraban; eran lecturas moitas veces
escoitadas na sinagoga, aprendidas de memoria,
taladas entre eles:
- A morte de Xesús era como a morte dos
profetas. Por iso a morte de Xesús aparecía como
o resultado lóxico da súa vida, do seu compromiso, da sua denuncia ante a hipocresía relixiosa
e social. Así "a morte do seu profeta" comenzaba
a ter senso, non aparecía tan absurda; aínda que
non era racional, comenzaba a ser comprensible
e, sobre todo, admirada: era o signo da autenticidade do seu Mestre, como profeta verdadeiro.
- As reflexións dos sabios do A.T. tamén aclaraban algo: a morte de Xesús aparecía como a
morte do xusto. Desde 400 anos antes os sabios
de Israel andaban a voltas cun pr9blema: "¿Por
qué sufre o home xusto, mentras o malvado vive
ben?. Non tíñan daquela horizonte de "máis aló",
de vida despois da morte e non entendían a xusticia de Deus; pero confiaban nela: non sabían
cómo, pero dalgún xeito Deus tiña que facer algo
en favor dos xustos que levaran unha vida desgraciada precisamente pola súa xusticia. Os Salmos 16 e 17 e 22 expresaban esta confianza:
"Non deixarás ó teu amigo .baixar á foxa" (Sal

16, 1O). E foron estes Salmos un ha luz para que
aqueles discípulos comenzaran a abri-la esperanza: Deus tíña que facer algo por Xesús, xa que
era completamente xusto.
E foi o Salmo 22 un ha peza moi importante para
ir entendendo a ignominiosa morte de Xesús: os
relatos da Paixón dos Evanxelios Sinópticos están totalmente influenciados por este salmo:
basta ler o salmo lembrando o relato de Marcos.
Por ahí comenzaron os primeiros cristiáns a
desface-la maraña e comprender algo do "escándalo da Cruz". Pasarían aínda algúns anos ata
comprende-la morte de Xesús como un acontecemento salvador, en clave sacrifica!. E o lector
botará de menos que non se talara doutro feito:
RESURRECCIÓN. E ten razón. Prometémo~lo
para o próximo número.
O "fracaso" da cruz

Afeitas a talar da Morte de Xesús como un ben
salvador para nós resulta extrano talar do fracaso
de Xesús; pero debémolo facer: San Paulo é testigo de cómo a cruz era "cousa de tolos" para os
buscadores do saber para a xente de ciencia (1
Cor 1,23).
Os mesmos especialistas están dacordo en
califica-la morte de Xesús de solpresiva polo
xeito en que se deu: Xesús esperaba ser lapidado, apedreado pero non contaba coa crucifixión. A lapidación era o castigo que a lei xudía
adicaba ós blasfemos e falsos profetas; a lapidación de Xeremías era un tema ben coñecido dos
contemporáneos de Xesús. Xesús parece contar
con esta morte por lapidación (Mt. 23,37), sen
prever a intervención do poder político romano.
Unha morte por lapidación sería unha morte
moito máis testemuñal para os seguidores do
Profeta de Nazaret.
Uns seguidores desconcertados

A morte do seu Mestre querido, desconcertou
os seus seguidores. Quedan restos nas tradicións
de cómo se dispersaron, sen agardar nada para a
mañán da Pascua; os dous de Emaús retratan
ben a situación: medo, abandono, desánimo, tristura, desencanto, esperanzas valeiras, interrogantes, anguria. Unha palabra resume: DESCONCERTO. Todo tora un tempo perdido nuriha fermosa utopía fracasada (Le 24, 13-35). Así era a
situación despois da morte de Xesús
Razóns do desconcerto

"Se o grao de trigo non marre, queda infecundo. Pero
se cae na terra e marre da moito froito"

Os discípulos de Xesús compartían a mentalidade xudía sobre un Mesías político, gobernante

IRIMIA-5

CAMIÑARCOA
BIBLIA

(Ven da pax. anterior)

poderoso que restaurara o Reino de Israel, coas
mesmas fronteiras de David, expulsando fora os
· invasores pagáns romanos, impoñendo o dominio da "Toráh" (Lei de Moisés). Os seguidores de
Xesús xa andaban a discuti-los pastos máis importantes directivos do reino que se ía instaurar
(Me 10,35-37; cfr. Le 9,46-48).
Este mesías poderoso, elexido de lahvé, non
podía rematar así a súa actividade, pensaban.
Cando Xesús, que xa prevía unha marte violenta,
falalles dela, non entenden e reaccionan duramente ("rifándolle" Me 8,32) como se fose unha
toleada. A partires de aquí os discípulos manteñen un ha incomprensión constante: "non entenderon o que lles dicía", "tiñan que preguntarlle "
(Me 9,32; Mt 17,22 engade "atristáronse moito");
deica Xerusalén sígueno a remolque: "ían detrás ... alporizados ... medoñentos" (Me 10,32).
Xosé Antón González

(Ven da portada)

alguén tiña, lago, que cumplir esa
vontade. Esta é unha verdade a medias nada máis, e coma tódalas verdades a medias pode levar a grandes equívocos.
Non se trata de que alá no ceo
houbese un "pleno", e ne se pleno
se acordase que o Fil/o baixase á
terra e morrese polos pecadores
para paga-las culpas destes. ¡Como
se Oeus necesitase ser aplacado
con sangue de venganza! Moitos
cristiáns pensárono así durante
moito tempo, e poida que aínda o
pensen hoxe, e non é causa boa;
por pensalo así foron esquecendo o
mellorciño do que Xesús foi, o me·1/orciño da súa vida e da súa
doutrina.

¿Por que mataron a Xesús?
Como pasa case sempre, a mellar
maneira de entender un feíto é empezar fixándose no feíto mesmo, en
como sucedeu; e deixar para un segundo momento as suposicións ou
as interpretacións. Coa marte en
cruz de Xesús débese tace-lo
mesmo, se queremos chegar a
comprender ben as razóns da
mesma.

O que din os Evanxelios
Unha primeira causa que nos din
os Evanxelios é que a Xesús, desde

¿Por qué sofre o xusto?

¿Por qué mataron a Xesús?
que ós 30 anos empezou a facerse
coñecido e famoso, houbo xente
que non lle quixo ben, na súa
mesma parroquia e lago tamén na
vi/a e na capital. Os que se manifestaron máis contra Xesús eran os
máis relixiosos, os entendidos. A
xente humilde acolleuno moito mellar; vía ne/ unha liberación, polo que
Xesús dicía e polo que Xesús facía.

Os problemas coa xente relixiosa
A razón pala que a xente deu en
non lle querer ben a Xesús foi sobre
todo pola maneirá como el entendía, falaba e vivía a Deus. Xesús
tiña causas chocantes, que ían contra as prácticas relixiosas dos xudeus; para Xesús era máis importante a xente cás /eis relixiosas, e
entendía que a maior gloria que se
lle p_ode dar a Deus é a defensa da
xente que piar o está pasando no
mundo: os marxinados. Os xudeus
dicían que estes marxinados non tiñan lugar cabo de Deus, como tampouco o tiñan cabo .da xente; e Xesús dicía que os marxinados deben
ter un lugar cabo da xente, porque
tamén o teñen cabo de Deus.
Ademáis Xesús fa/aba moito, coa
linguaxe das palabras e dos feítos,
de que Deus era un pai, de que lle
gustaba perdoar; de que Deus confiaba moito na xente, e non se can-

saba de lle dar oportunidades e axudas para retace-la súa vida.
Xesús era moi relixioso; pero era
tamén moi humano. Os seus con temporáneos eran bastante relixiosos, pero moi pouco human9s. A
relixión arredábaos da xente e de
Deus (!). Por eso Xesús tivo enfrentamentos con e/es, e por eso a xente
máis relixiosa, coas autoridades ó
frente, deu en pensar -incluso de
boa fe- que matar a Xesús era causa
boa, porque era mellar que morrese
un home só, e non que se viñese
abaixo todo o ordenamento relixioso
e social que tiñan montado.

Os problemas coas autoridades
civís
A forza coa que Xesús trabal/aba
polos marxinados no nome de
Deus, levouno a decatarse de que
as autoridades civís que representaban ós romanos estaban impedindo
á establecemento dunha sociedade de irmáns;.e, pala súa banda,
as autoridades civís deron en pensar
que aquel home podía ser perigoso
para os intereses do imperio, país
esixía no nome de Deus unhas con sideracións e uns dereitos que un
imperio baseado no abuso e na explotación non podía conceder. Por
iso, cando as autoridades relixiosas
propuxeron a marte de Xesús, non
foron recelosos, anque tiñan medo a
· (Segue na páx. 6)
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como reaccionaría a xente humilde
do pobo.

Unha morte aceptada
E Xesús foise dando de canta de
toda esta trama. Aceptou o perigo, e
seguíu adiante, a súa marte sería a
coroación da súa vida; e a súa vida
sería a explicación da súa marte.
Xesús sempre se sintíu cheo de
Deus e do seu Espírito. ¡Era o tillo de
Deus!. Se Xesús aceptaba todo o
que se lle viña enriba para abrir un
camiño de liberdade e de vida, Oeus
mesmo estaba aceptando e querendo tamén esa marte, e non polo
gusto da marte que Xesús quixo evitar, senón porque esa marte era o
detalle máis grande de fidelidade a
Deus e á xente.
E deixámo-la causa así, que esto
non é máis ca unha palabriña sobre
do caso. Lendo os Evanxelios con
amor e honradez é como podes tí
mesmo, lector, chegar a coñecer a
Xesús, e as razóns da súa vida e da
súa marte. Tamén hai cristiáns hoxe
que viven como Xesús vivíu no seu
tempo, co seu mesmo estilo; a vida
desta xente e os sufrimentos desta
.xente pódennos achegar á maneira
como Xesús viviría hoxe entre nós.
Mellar dita, estes cristiáns son xa
Cristo mesmo renovando a súa vida,
paixón e marte entre nosoutros.
Manolo Regal

--.
• •
Diccionario
Normativo
Galego - Castelán
De próxima publicación
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O CAMPO
A xestión das explotac.ións agrarias (e 2)
Como continuación do artículo anterior, neste
irnos seguir expli.cando o siñifica~fo doutros "indices" e termos usados en Xestión. ·
Ptas abonos/Ha.- Este índice indica as pesetas de
abonos minerais gastadas por Ha. de SAU, e polo
tanto, di cómo abonan as diferentes explotacións
do grupo de xestión.
Veterinario _ menciñas/UGM.- Son as pesetas
gastadas en veterinario e menciñas divididas pola
carga total de gando expresada en UGM.
Pts. de leite/Ha.- Indice que resulta de dividi-lo
valor do leite total producido na explotación a precio de venda entre as Has. de SAU. Este índice será
tanto mais alto canto maiores sexan os índices: Vacas/Ha. ; Litros de leite/vaca e precio do leite.
Gando vendible/Ha.- Este índice expresa o valor
do gando " producido " na explotación durante o
ano. O cálculo desde "Indice" e o seguinte :
Ventas de gando - Compras de gando ±Diferencia
Inventario
Has. de S.A.U.
A diferencia de Inventario son as pesetas do valor
do gando que había na explotación ó final de ano
(31 de decembro) menos as pesetas do valor do
gando que había na explotación ó principio de ano
(1 de xaneiro).
Producto Bruto.- O producto bruto é o valor en
pesetas de tódolos productos conseguidos na explotación nun ano.
Para calculalo , súmanse tódolos ingresos obtidos
na explotación (fundamentalmente pola venda de
leite e gando), mais o valor dos productos producidos na explotación e consumidos pola familia (AUTOCONSUMO) (fundamentalmente leite), mais ou
menos a diferencia de inventario do gando, e a todn
esto réstaselle o valor do gando comprado.
En resumen:
Producto Bruto= Ingresos+ Autoconsumo ± Dif.
Inventario Gando - Compra de Gando
Producto Bruto/Ha.- E un índice resultado de dividir o producto bruto entre as Has. de SALJ.
Antes de seguir explicando mais "índices" , irnos
dicir o sinificado doutros términos necesarios para
comprende-lo sinificado dos índices restantes.
Gastos.- Son as pesetas desembolsadas na compra de productos para a explotación que se consumen nun ano ou exercicio económico. Os gastos
clasificanse en variables e fixos.
lnversións.- Son as pesetas desembolsadas pola
compra de maquinaria, gando e terras; pola construcción de edificios ou pola roturación de monte.
No caso da maquinaria e construccions o costo da
inversión inicial divídese polo número de anos considerados de vida útil (1 O anos na maquinaria e 20
anos nas construccións), e cada ano considerase
como un gasto chamado Amortización Técnica.

Gastos variables.- Son aqueles gastos que va rian
según a cantidade das vacas que hai na explotación .
Os principais gastos variables dunha explotación de
vacuno deleite son os seguintes:
- Veterinario e menciñas - Forraxes mercados
- lnseminacións
- Semillas
- Penso de vacas
- Abonos
- Penso de novillas
-Gastos de maquinar.
- Penso de xatos-as
- Luz eléctrica
- Leite artificial
- Out ros gastos varios
·
- Correctores
Gastos fixos.- Son aqueles gastos que non varían
en función do número de vacas da explotación . Son
os seguintes :
- Seguridade Social
- Intereses de créditos
- Renda de terras levadas en arrendo
· - Contribución e Cuota empresarial
- Amortizacións técnicas.
Marxen Bruto/Ha.- E un "índice " que expresa as
pesetas de producto bruto menos os gastos variables divididos palas Has. de SAU.
Marxen Bruto/vaca.- Marxe Bruto dividido polo
número de vacas.
Marxen Neto/Ha.- Son as pesetas de Marxe Bruto .
menos os gastos fixos divididos palas Has. de SAU .
Marxen Neto/vaca.- E o marxe Neto dividido polo
número de vacas.
Marxen Neto sobre penso.- Son as pesetas cobradas de leite menos as pesetas gastadas en pensos
de vacas.
Con esto rematamos de explica-lo sinificado dos
índices utilizados en Xestión. Na próxima ocasión
talaremos dos resultados acadados polas explotacións leitei ras do Norde de Lugo no ano 1985.
Xesús Mundiña Acebo
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EDUCACION

Unha vez ... (11)
Contos iguais en lugares
diferentes

A pesar de certas aparencias infantís, os contos populares déronlles
moito que cavilar ós cientificos e historiadores . Unha das primeiras cousas que lles extrañou foi a existencia
destes mesmos contos, ou doutros
moi semellantes, en moitos lugares
do mundo e ben distantes entre si .
Por esta razón discutiron e pensaron
se estas semellanzas se debían a que
tódolos contos populares proceden
dunha úni.ca orixe e logo foron extendéndose polo mundo levados por
emigrantes dese lugar alá a onde eles
ían, ou se son froito da mente humana
que baixo uns mesmos sentimentos ,
fa i que, persoas e pobos , sen ter ning unh a relación ent re si, creen cousas
semell antes por separado e en diferen tes lu gares.

Orixe dos contos populares

Por outra parte, un científico chamado Vladimir Propp estudiou as
causas que motivaron a creación destes contos. Segundo el , proceden da
época prehistórica, fundamentalmente das cerimonias de iniciación
dos mozos cando eran levados a un ha
" grade casa " do bosque onde lles explicaban, con esas cerimonias , oscoñecementos sobre a súa tribu e sobre
a vida facéndoos pasar por unha especie de morte da que rexurdían
cunha nova actitude ante a vida, xa
coma persoas adultas, despois de
demostra-la
eficacia
da
súa
aprendizaxe.

Este mesmo autor estudiou a feitura dos contos maravillosos tradicionais para dar coa trama dos mesmos,
decatándose de que esta trama é a
mesma en tódolos contos, e dicir, os
feitos son semellantes en todos e realizados polos mesmos tipos de personaxes; aínda que teñan nomes ou oficios distintos, o seu fin no conto vén
se-lo mesmo.

Estes contos irían transmitíndose
oralmente, desde tempos moi antigos, a través dos anos, deica os nosos
días. Outro autor, Hugo Cerda, ere
que a súa orixe inmediata está na
ldade Media, na sociedade feudal na
que a nobreza tiña o dominio total de
todo , incluso das persoas, mentres
que os campesiños non eran donos
de nada. El ere que os cantos eran
utilizados polos fortes e poderosos
coma un m·edio máis de manter dominadas ás clases baixas.

Os cantos e a vida do neno

WJLHELM GRIMM
ilustrado por
PHIUPPE DUMAS
&

EDICIÓNS XERAIS - RATO PtREZ

Il~

Trama dos cantos

Os cantos, ferramenta para
asoballar

JAKOB

AS

Tam én os psicólogos e mestres lles
deron as súas vol tas. Uns, puxeron en
dú bida a conven iencia de que os nenos lesen estes can tos nos que os
pais abandonan ós fillos nos que

JAKOB

WILHELM GRIMM
ilustrado por
lVAN CHERMA YEFF
&

EDICIÓNS XERAIS - RATO PEREZ

abundan as crueldades , as meigas e
moitos outros personaxes negativos.
A outros, en cambio, por exemplo B.
Bettelheim, parécelles que e conveniente que os nenos os lean porque,
segundo eles, estas historias resumen a vida dos nenos que empezan
co medo á madurez e, despois de ir
vencendo os propios problemas e dificultades, o mesmo que fai o héroe
do conto, chegan a mozos acadando
a madurez moral e a independencia
psicolóxica con respecto ós demais.
Esta será a súa victoria na vida, seme1lante á do héroe que acaba vencendo
no desenvolvemento do conto. Na
historia do héroe que sofre, loita e
vence, o neno ve que a loita contra as
dificultades da vida forma parte da
existencia humana pero que, se non
foxe , senón que, se se enfrenta ás
mesmas, acabará vecendo tódolos
problemas saíndo victorioso . E darase de conta de que esta victoria
pola vida é un reto polo que merece a
pena loitar.

Xulio Cobas Brenlla.
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OLOF PALME, a morte violenta dun home de paz
Na madrugada do sábado 1 de
marzo, cando saía do cine, mataron a
tiros a Olof Palme. 59 anos e primeiro
ministro de Suecia. Político pacifista,
activo mediador no Oriente Medio en
busca de solucións de paz. Un dos
poucos socialistas europeos que
mantiña firmemente no seo da 11 internacional (Agrupación dun bon número de Partidos Socialistas de todo
o mundo), a necesidade dunha política de neutralidade.
Cómpre recordar aquí que Suecia é
un país neutral que non se alista en
ningún bloque militar. Si , en cambio ,
forma grupo con outros países que
buscan solucións non armadas.
Palme foi tamén unha voz europea
case solitaria (acompañada da de Felipe González, anque con menos medos e reticencias) que defendeu abertamente o goberno de Nicaragua e a
necesidade de prestarlle un decidido
apoio. Deu asímesmo alento moral e
material á oposición española que
loitaba contra da dictadura nos derradeiros anos do franquismo. Foi tamén
o seu goberno o primeiro en recoñecer ó goberno do Vietnam do Norte,

cousa que irritou sensiblemente ós
Norteamericanos, que naquel tempo
sostiñan unha destructiva guerra colonial no país asiático .
As informacións sobre do seu asasino talan de grupos terroristas alemáns, palestinos e mesmo kurdos, o
que xa se achega ó ridículo. Non eran
os pobos do terceiro mundo ou os

pobos traumatizados pola guerra ou
os terroristas alemáns os principais
enemigos de Olof Palme. Pode que a
pista real leve a dirección dos aparatos de intelixencia de certos países
que dificilmente soportan a contradicción pública dun home de estado
non militarista e, ó tempo , sensible
coa cousa do mundo subdesenrolado. Resulta importante saber que
Suecia, xunto con Noruega, é o único
país que está a cumpli-lo mandato da
ONU de dedica-lo 1 % do producto
nacional bruto á axuda dos países do
terceiro mundo (España dedica soamente o 0,4%).
Non sabemos se algún día chegaremos a sabe-la verdade, se nos acabarán convencendo do falso , ou se teremos que conformarnos con quedar
sempre en dúbidas. Ademáis da con fusión polo asasinato envólveno-la
confusión por saber que está detrás
del.
Valla a nosa admiración e a nosa
door por este home de paz e de ben .
Xosé LOIS VILAR
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FICHAS DE NATUREZA - O Moucho das ore/las (Otus Scops)
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• cartas ó meu sobriño
Querido sobriño:
¿Que tal che vai? Espero que ben . O outro día estiven
pensando que xa hai máis dun ano que comezamos coas ·
cartas. Non sei que tal che vai coas miñas, supoño que moi
mal non, pois segues a escribir máis ou menos puntualmente. Eu disfruto /endo as cartas que me envías,· teño
sorte que alguén se lembre dun ve/liño coma min.
Na última fálasme que oiches reza -lo rosario a unhas
señoras maiores e que o facían a tanta velocidad e tan
atropeladamente que non te explicabas como iso podía
servir para nada ou ter algún sentido. Comprendo perfectamente o que que res dicir, algo moi semellante pensei eu hai
anos: "Estas pobres ve/las aí dálle que dálle á lingua, máis
parecen ametralladoras ca outra causa. /so non pode ter
valor ningún ". Oaquela non imaxinaba o equivocado que
estaba ó pensar así. A oración desas mulleres é tan válida
como ca /quera outra e ten moito máis valor do que ti e eu
sospeitamos. Si, xa sei que moitas veces non se /les entende o que din e dá a impresión que mentres rezan están a
pensa"r na lista da compra. Pero aínda así ten valor.

Para outra vez que as escoites rezar non te fixes no que
din cos beizos, intenta chegar un pouco máis fondo, ti
tamén podes "escoitar co corazón"; xa verás entón como
eses rezos si teñen significado e valor.
Moitas veces ó rezar só nos paramos a dicir causas
bonitas, a dicir de memoria tal ou cal oración, a soltar de
carretilla o naso rollo. E iso vale, está ben pois ca/quera
intento de rezar, do xeito que sexa, é aco//ido por Oeus. Hai,
sen embargo, outras maneiras de rezar diferentes, sen ter
que recorrer a oracións aprendidas nos catecismos, sen ter
que talar sequera. Rezar non é talar con Oeus, rezar é
comunicarse con Deus; e a comunicación, querido sobriño, pódese establecer de moitísimas maneiras. Pódese
rezar coa boca, co carpo todo, cantando, bailando, correndo ... Se que res rezar que non che importe tanto o como
o fas, senón a intención que posó fa~e/o .
Non importa demasiado a forma, si o contido, pero fíxate
ben, non ese contido superficial, senón o secreto, o profundo ¿non che parece?
I

Agarimosamente: O TEU TIO SINGALA
Paréceme sobriño que nós non somos quen para avaliar
se isa serve ou non serve. O avaliador é Oeus que é ó que
se lle dirixe a oración, e Deus sospeito que usa unha
medida moi diferente á nasa . Nós escoitamos polo oído o
que esas mulleres din coa boca, Deus escoita co corazón
o que e/as din co corazón. Así coido eu que, é, aínda que iso
de "escoitar co corazón" soe moi relambido .

P.S.: " E cando vos poñades a rezar non sexades /areteiros coma os paganos. Coidan que serán escoitados polo
moito talar. Non sexades coma eles, porque o vaso Pai ben
sabe o que precisades xa antes de que /lo pidades' '.
(Mt. 6, 7-8)

X---------------------------------------.-------------------A.- DATOS XERAIS
D.- ACTIVIDADES

E máis pequeno có moucho común. As plumas da
cabeza (" orellas") diferénciano claramente daquel.
Volta de Africa en primavera e verán para aniñar e
tace-la crianza na nasa terra.

1. - Aproveita nas primeiras tardes da primavera para
escoita-lo seu afrautado canto .

Nas tardes primaverais é característico o seu chía
Tiú, Tiú ... que emite de xeito .monótono e repetido .

2. - Obsérvao cazando insectos onda un ha luz ou
farola do afumado público.

De mediados de abril a primeiros de xuño , pón de ·
3 a 7 ovos, en niños vellos de pega ou corvo, buratos
de árbores ou de muros en ruína. A femia é quen
choca por un período de 2.5-29 días.

3.- Dos tres esquemas ¿cal corresponde ó mouchos
das
orellas?.
Coloréalle
os
ollas
coa
cor
corresponden te.

o

4. - ¿Que outros nomes pode ter en gal ego?. ¿Cales?

B.- TÉCNICAS DE CAZA

A rehabilitación de varios destes mouchiños permitiunos estudia-las súas artes de caza. Despois
dun rápido voo ascendente, sobre a terceira parte
do percorrido , cae en picado encima da presa, trabándoa con precisión milimétrica.

C.- ANECDOTARIO
A súa rehabilitación é certame nte complicada, xa
que recolle-los insectos necesarios para o alimentar
é causa laboriosa. E, por riba disto, cómpre agardala noite para que coma todo canto un equipo de 3-4
persoas foi recollendo con paciencia por un tempo
de dúas ou tres horas ó cae-la tarde .
O naturalistas principiantes tenden a confundi-lo
seu canto codo sapo.

o
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Cousas dos carballos e doutras árbQres (e IV)
Cando na conversa entre o piñeiro e o carbal lo
este lle dixo a aquel que as árbores non chegan a
ter verdadeira personalidade en dez nin en vinte
anos, contestou o piñeiro moi alporizado:
- ¿Como ousas talar de personalidade ti que
ás veces dobrégaste tanto que bica-lo pó e
lámbe-la terra? .
- Fanme dobregar, que non é o mesmo , seguíu con aplomo o carballo-, e dobregarse, sen
partir, cando non hai máis remedio, pode selo
único xeito de mante-la identidade e conserva-la
personalidade. O importante éche non someterse
por dentro anque un se dobregue por- fóra. Lembra que eu , tan presto me ceiban, volvo á miña
posición inicial e a iso chámaselle ter lei. ¿Teste
fixado en que os furacáns rara vez tronzan un
carbal lo?. Teñen que arrincalos ou nada. En
cambio, os piñeiros tronzades á feito. Claro que
vós estades sempre á espectativa a ver de que
lado vén o vento para bailar ó son que vos toca.
-

¿E non bailas ti ó son que che toca o vento?

Moi rexo,
carbal lo:

moi

maxestuoso,

respondeu o

- Bailar non. Terei que cambiar de movemento, porque non estou casado con ningún movemento predeterminado, pero antes de facerme
cambia-lo vento, eu fágolle a el zoar ... Zoar ou
chorar, aínda non o sei . Poida que o vento traiga
os laios dos fil los desta terra dende o ultramar ou

de máis aló dos Pirineos e que eses laios só se
escoitan ó roza-lo vento coas miñas pólas.
- Mellar será que cales, amig_
o. Non me fagas
rir. Debe ser que vas vello e chocheas , chanceouse o piñeiro.
- Si, vou calar. E ti tamén vas calar, porque
comenzan a chega-los paxariños, que en min téñen casa cuberta, e non che consinto que os
ax o tes.
Falou con tal autoridade o carbal lo que non só
calou o piñeiro, eu mesmo botei a andar gacheiriño por medo a facer ruxido e espanta-los
paxaros .
Polo camiño fun cavilando que tiña razón D.
Alvaro Cunqueiro no que dixera referente ós carbal los e ó seu señorío.
Desde aquela, paréceme que para vender ou
mercar un carbal lo débeselle primeiro pedir permiso a el mesmo ; en cambio, os piñeiros xa están
para iso .
Cando vexo caer un carballo arrincado por un
furacán ou tronzado pola espada dunha motoserra , vexo caer a un xigante. Cando vexo caer un
piñeiro , vexo caer a un calquera. Nunca se me
ocurriría tratar de vostede a un piñeiro . En troques, cústame moito tratar de tí a un señor
carbal lo .
·
X. M. Carballo

¡ATENCIÓN OS LECTORES!

- Con este número de IRIMIA acompañamos o Sumario ou Indice correspondente ó ano 1985.
Ternos á disposición de quen o pida o índice dos anos anteriores , e números atrasados.
Tamén andamos á percura dunhas tapas para coleccionalos. Quen as queira pode solicitalas.
Poden ser polas 300 pts.

-

Tamén ternos que comunicarvos que houbo que subir o precio a 35 pts.

Xa empezamos co ano a cobrar o reembolsos a 1.800 pts. a susc ripción (mai s gastos) e non
podemos mantero precio vello. Sentímolo.
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Xosé Chao Rego

As excepcións dunha

A semana pasada faciamos referencia ó libro Galego 2, páxinas
99 - 102, nas que se tala da colocación do pronome átono ou
oblicuo. A regra primeira dicía:
"Nas oracións simples e na principal das subordinadas, o pronome vai despois do verbo: "Levounos con el; dixonos que quería ir".
"Hai algúns casos -continúa a
cita- que non van coa norma xeral
e levan o pronome antes do
verbo. Sos estes:

r~gra

a) Cando a oración vai introducida por un adverbio: "Moito lle
quería"; ·tampouco llo dixo ó
pai".
Pero tamén esta excepción ten
as súas excepcións: "Esta particu laridade non serve para tódolos adverbios, pois con moitos
dos de tempo e de lugar ség uese
a norma xeral, pospoñendose o
pronome. Son onte, antonte,
mañá, hoxe, pasado mañá, antes,
despois, agora, enriba, debaixo,
detrás, atras, diante e algún ou-

tro : "Onte leveille unha carta;
agora quéroche ben".
Co adverbio· logo o pronome
vai antes ou despois, segundo o
significado: "Lago fóronse deitar" - "después se fueron a acostar"; "lago se foron" - "pronto se
fueron".
Existen tres excepcións máis
que deixamos para a semana
vindeira.

Hoxe vou fa/ar, señores
de algo que xa está moi visto:
-e perdóenme o ripiofa/o da Paixón de Cristo.
A ve/la predica a todos
aínda un pouco nos afai
a crer que morreu na cruz
porque así o dispuxo o Pai.
De tal xeito, Xesucristo.
só sería un instrumento
dun extraño deus cruel
e un chisco sanguiñento.
Dispense o predicador,
disimule o señor cura
se ouso dicir que esa
él/e unha falsa lectura.
Xesús, non é que morrese,
-se á historia se ha ser fie/por castigo do seu Pai:
¡é que acabaron con el!
Pero el tivo a culpa
porque se meteu en líos.
Aí queda ese novelo,
¡hémoslle tirar dos tíos!
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