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memoria:
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•
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1 mos facendo outra historia.
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RUPTURA NA IGREXA
O caso lefébvre
oi noticia as semanas pasadas
en todo o mundo; non podia ser
menos: un novo cisma ou rupturn
na lgrexa Católica despois de
moitos anos do último. Ambolos dous foron ocasionados por non aceptar un Concilio; o anterior por culpa do Vaticano 1, e
este polo Vaticano 11.
A ruptura viña protagonizada desta
volta por un bispo francés que acaparou
páxinas de xornais e revistas , ademais
dos informativos da radio e a TV: Marce/
Lefébvre. Pero este bispo e a sua comunidade de Econe (Suiza) non tomaron tal
decisión de romper coa comunión da
lgrexa nun capricho pasaxeiro, nin por
chocheira de vello , senon como fróito
dun longo proceso no que, se tiveron que
enfrentarse coas altas xerarquías da
lgrexa e a maior parte désta, non estiveron orfos, pois contaron co apoio de importantes sectores desa r:nesma lgrexa en
Francia e en todo o mundo occidental : a
lgrexa tradicional-integrista, amante do estilo de outros tempos xa pasados, que
non aceptou o ar novo que chegou co
Concilio Vaticano 11, que reformulara a fe
sen perder as raices.
Sí, o caso lefébvre non é un caso excepcional, aillado, senon a punta do no-.
velo que ten moito máis detrás, anque
non se vexa. Vese o seu seminario e as
suas residencias, os seminaristas, os c-uras e os bispos recen ordenados, as relixiosas e os leigos "lefebvrianos" ; pero
tamen están outros moitos clérigos,
mesmo bispos, simpatizantes, e que están dacordo con el, anque non cheguen á
ruptura. Lefebvre mesmo nunha ocasión
falou ata de cardeais: "O noso aillamento
é mais aparente que real. Numerosos bispos e polo menos unha decena de cardeais dixeronme que comparten as nosas
posicións" (En "30 Giorni" ). Pero hai
mais, detrás de lefebvre están sectores
socio-políticos poderosos (velahí o apoio
incondicional dos neofascistas franceses
de Le Pen ás teses do arcebispo rebelde,
e a acollida que recibiu en España hai 10

f-
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TEMOS NOVO GOBERNO CENTRAL, anqueen realidade, mais que " novo" (agás catro carteiras) é "corrido" dun ministerio para outro. ¿Será aquelo de sempre de "cambiar algo para que -en realidade- nada
cambie " ?
Educación e Cencia: Javier
Solana
Transportes, T. e C.:
J. Barrionuevo
Traballo: Manuel Chaves
Agricultura: Carlos Romero
Sanidade: J. García Vargas
Obras Públicas e U.: J. Sáenz
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Relaciones coas Cortes: Virgilio Zapatero.
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Joaquín Almunia
M. Portavoz do Executivo:
Rosa Conde.

Presidente: Felipe González
Márquez.
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Alfonso
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Economía e Facenda: Carlos
Solchaga
Interior: José Luis Corcuera
Xusticia: Enrique Múgica
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Benestar Social: Matilde
Fernández
Cultura: Jorge Semprún '

todo o mes de xullo a Romería Internacional que recorre
Galicia: Chantada, Vilalba, Boira, Santa Comba, etc.
Tamén en Guitiriz, a partires do 22 de agosto haberá a
IV Semana do Vídeo Galega cunha especial referencia a
videos con tema ou creadores da Terra Chá.

*

O VIGO MUSICAL encherá o auditorio de Castrelos
na Festa de Galicia: 6 vintecinco de xulio coa actuación
de Milladoiro, virán despois outras moitas, sobar de todo
os primeiros días de agosto, sen esquece-lo gran Festival das Comunidades Celtas que terá lugar en Moaña a
derradeira semana de xullo, e que será o Festival que
sustituía ó de Ortigueira, con toda a axuda da Canse Hería de Cultura.

*

*

A ROMERIA DOS ATAUDES o vintenove de xullo en
Santa Marta de Ribarteme abriga a un estudio da relixiosidade popular que envolve esta festa: Ese mesmo
día tamén hai cita en Ortigueira este ano , ferida pala
ausencia do Festival Celta, ou en Vilanova de Ourense.

*

O PRIMEIRO DOMINGO DE AGOSTO hai foliada nos
catro costados de Galicia, ademáis do Festival de Pardiñas, témo-la Festa Vikinga nas Torres de Catoira e as
Festas do Viña en Cambados e no Condado. En Ribadeo a popular Xira da Santa Cruzo.

O Primeiro ENCONTRO DE XOVENES ECOLOXISTAS GALEGO-PORTUGUESES tivo lugar os días l6-17
de Xullo en Oleiros da Coruña, organizado polo Colectivo Ecoloxista Biotopo. Por certo , remataron as xuntanzas cun Festival para conmemora-lo noveno aniversario da Revolución sandinista en Nicaragua.

As nasas PRAIAS están este ano algo máis limpas:
cincocentas praias nos perta de tres mil quilómetros
que ternos de costas. Ata agora non hai unha contaminación forte, aínda que é abriga de todos cuidar de non
· facer verquidos ás rias e ó mar.

*

O AGOSTO DEPORTIVO DA CORUÑA escomenza co
Trofeo Internacional de Hípica (días 4-7) e o Teresa
Herrera de Traíñas: días seis e sete. O trofeo máis antigo de futbol, q Teresa Herrera, terá lugar o segundo fin
de semana deste mes, mentres que o de baloncesto do·
mesmo nome será o derradeiro fin de semana. A vela e
o piraguísmo terán lug.ar do vinte ó vintesete, sen esquecer aquí os Campeonatos Mundiais de Hockey xa o
quince de setembro.

*

OS CAMPEONATOS MUNDIAIS DE VELEIROS terán
lugar en Vigo do dous ó catro de agosto, mentres que
cando o mes xa vaia mediado serán os Campeonatos
de España de atletismo en pista ó aire libre.

*

O TEATRO ten citas en Ribadavia, os días 21ó25 coa
coñecida Mostra de Teatro, e no Carbal liño a Semana do
Teatro Profesional Galega do cinco ó once de setembro,
sen esquece-la Semana de teatro cómico de Cangas e a
de Teatro portugués en Cariño.

*

O VIDEO xira ó redor das Xornadas de Cine e Vídeo do
Carbal liño, do trinta de xullo ó seis de agosto, así coma
o Ciclo de cine de Euskadi que acompañará durante

*

*

O POLBO acompañante de moitas feiras e festas do
verán de Galicia terá a súa festa no Carballiño o segundo domingo de Agosto. Tamén romaría en Santa
Tegra en Pontevedra e a Peregrina na capital.

*

Ó 22 de Agosto,
que será televisada mesmo ós paises de Latinoamérica.
Pensase que en próximos anos se converta en
internacional.
11 VOL TA CICLISTA A GALICIA, do 17

_ _....___ _ _ _ Por XUSE. L O I S - - - - - - -
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Manolo Regal
Ramón D. Raña

UNHA GALEGA EN EUSKADI
Para moitos son tempos de vacacións. Moitos
volven de fóra á súa terra. Renóvanse os recordos, os sentimentos, as pasións. Eis un pequeno
testemuño dun corazón dividido e completado
entre a Galicia da alma e a Euskadi da realidade.
Gracias.
Teño o corazón partido
entre Euskadi e Galicia,
e por e/o dividido
non podo sentir ledicia.
Aquí coñecín o amor
e naceron os meus tillos.
¿Como non a hei de querer,
se teño tantos amigos?
En Ga/icia nacín eu,
a/í teño a miña xente,
alí abrín os meus o/los
e quera vela inmorrente.

A un discípulo
que sempre estaba queixándose
dos demáis dixolle o Mestre: "Se é paz o
que buscas, trata de cambiarte a tí mesmo,
non ós demais. E máis fácil calzarse unhas
zapatillas que alfombrar toda aterra' '.

Seis meses en cada pobo
quixera poder estar,
para poder aportar
o meu graociño de area
e así tace/os medrar.

A. de Mello

Trabal/ar coas súas xentes
e axudalos a pensar
que na vida o importante
non é máis cartas gañar,

CEMITERIO DO SERTAO
Para descansar
eu quera só
esta cruz de pau
com chuva e sol,
estes sete palmos
e a Ressurreicao!

Senón sentirse persoa
e /oitar pala verdade,
e a liberdade da xente,
pala solidariedade.

'

En Euskadi eso é posible
na Promoción da Muller,
pero en Ga!icia da alma ...
¡ai! ¿Cando poderá ser?

Mas para viver,
eu já quera ter
a parte que me cabe
no latifúndio seu:
que aterra nao é sua,
seu doutor Ninguém !
Aterra é de todos
porque é de Deus!.

Miña Ga!icia querida,
eu non me pode esquecer
deses sutrimentos teus
que moita xente non ve.
Graciñas a ti, Manolo,
e a toda a xente de IRIMIA,
que me tixestes ver dela
causas que eu antes non vía.

Para descansar ...
Mas para viver,

terra exijo ter.
Dinheiro e arame
nao nos vao deter.
Mil facoes zangados
cortam pra valer.
Dois mil brayos juntos
cercam terra e céu . ·
Para descansar ...
Mas para vi ver,.
terra e liberdade
eu preciso ter.
E nao peyo esmola
nem compro o que é meu .
A empresa e o diablo
podem se vender:
gente nao se vende
nem se compra Deus!
Pedro Casaldáliga

Emilia Rosende

O CASO LEFEBVRE
anos , e agora mais), e
están os cartos, ¡moitos
cartos! o poder económico
da burguesía mais reaccionaria, verdadeiramente intern~cional (os " fefebvrianos " teñen xa 70 centros dist ribuidos por Europa e América) . Porque Lefébvre representa un claro
" baluarte anticomunista", con toda
ambiguidade que conleva esta pafabra para certos sectores sociais . Con
razón falou Pepe Chao nun xornal do
" Caso Lefébvre e outras febres " e F.
Carballo , no anterior número de IRI-= "
MIA, do " Síndrome Lefébvre".
Unha historia que ven de vello

Marcel Lefébvre naceu en 1905
nunha cidade francesa na fronteira
con Bélxica, no seo dunha familia
burg uesa moi crente . Tras recibir
unh a rexa formación humanística e
relixiosa, ós 18 anos decide a sua vida
polo sacerdocio ; vai estudar a Roma
entre os anos 1923-1930, onde colle
unh a sólida formación escolástica
nun ambente dominado polo antimode rn ismo. O Papa Pio X condenara recentemente o pensamento " modernista", que pretendía actualizar a refl exión sobre a fe cristiá. Lefébvre non
esquecerá estos comenzos, e poñeralle o nome de " Fraternidade de S. Pio
X" á sua fundación sacerdotal. E en
Roma onde por esas datas se pon en
contacto co movemento integrista
" Acción Francesa'', que defendia a
dictadura no político e o autoritarismo na lgrexa. Movemento que logo
sería condenado polo Papa Pio XI.
En 1929 ordénase sacerdote e, tras
doctorarse en teoloxía, decide facerse misioneiro, ingresando na Congregación dos Misioneiros do Espírito
Santo. Vai destinado ó Gabón (Africa)

como profesor dos futuros curas indíxenas (negros). Alí pasa os anos da 11
Guerra Mundial (1939-1945); ó seu remate volve a Francia, onde é nombrado superior dunha das casas da
Congregación. Así as causas , en 1947
o Papa Pio XII nombrao bispo de Dakar, no Senegal (Africa) e pouco despois chega a ser arcebispo e Defegado Apostólico para a Africa de fala
f rancesa. Lefébvre despega alí unha
grande actividade misioneira, anque
sempre de corte colonialista e occi-

dental, sen ter en conta as peculiaridades e a autonomía deses países
africanos. Mais coa morte de Pio XII
(1959) as cousas comenzan a cambiar
nesta ascendente carreira.
Xoan XXIII convoca o Concilio Vaticano 11 nada mais empezar o seu goberno, e inclue ó arcebispo de Dakar
na comisión central preparatoria ; isto
oblígao a deixar a diócese africana e
virse para Europa, sendo nombrado
para unha pequena diócese francesa
en 1962. A finais dese ano empeza o
Concilio , e con el as críticas de Lefébvre á lgrexa. Estas críticas centráronse no que habían ser logo os seus
puntos mais ,discutidos: a liberdade
relixiosa (que chamou " o cabalo de
Troia da lgrexa" ), os escritos do Con cilio que habian callar no " Decreto sobre a liberdade relixiosa "; e a presencia
da lgrexa no mundo actual , que seria
logo unha das constitucións mais bonitas do Concilio , " A lgrexa e o mundo
de hoxe ". Cando remata o Concilio
Lefébvre non quixo firmar estes documentos e seguiu coas suas críticas
desde a prensa.
Econe e a "Fraternidade San
Pio X" (1968 -1988)

En 1968 é destituido como superior
xeral da súa Congregación ; por outra
parte non pode voltar á sua diócese
polas descalificacións que fixo

Os cismas do século XX
Un cisma ocorre cando un bispo rompe
oficialmente co Papa e consagra novos
bispos. Na historia da lgrexa (2000 anos)
houbo numerosos cisrnas ou rupturas , anque so se contan os " grandes " , como o
que tivo 1ugar no ano 1054 entre os latinos
(católicos) e os gregos (ortodoxos), que
deu lugar a unha nova lgrexa na cristiandade oriental ; ou o que tivo lugar cinco
séculos despois coa separación dos luteranos, calvinistas e anglicanos (lgrexa de
Inglaterra) .
Nos últimos cen anos, o único cisma
importante foi o ocasionado tra-lo Concilio Vaticano 1 (1870) , cando algúns bispos
centroeuropeos negáronse a aceptar a infalibilidade do Papa, e ordenaron novos
bispos ; estes disidentes chamáronse primeiro veterocatólicos e logo cristocatólicos.
De menos importancia foi o ocasionado
coa lgrexa de Checoslovaquia (1920) por
razóns disciplinares, e o da lgrexa " nacional" china (1950) coa revolución maoista.

en público da Conferencia Espiscopal Francesa. Marcha entón a Suiza,
onde con 63 anos comeza a súa obra.
O ano seguinte abre en Friburgo un ha
residencia para seminaristas , e en
1970 funda a Fraternidade sacerdotal S:
Pio X, abrindo un Seminario en Econe,
onde ordena dous anos despois ós
primeiros sacerdotes. Xurden as ten sións cos bisp.os suizos e franceses , e
comeza o ailfamento da lgrexa oficial ,
pois Lefébvre non so critica o Concilio , senon tamén ó Papa Paulo VI. Empezan as chamadas a Roma, pero
todo é un diálogo de xordos , pois el
segue ordenando sacerdotes e
abrindo novas residencias en Europa
e América. Así, no ano 1976 é " suspenso a divinis", é dicir, incapac itado
para exerce-lo ministerio sacerdotal.
A comunicación con Roma chega a
romperse totalmente .
Con Xoan Paulo 1tampouco se entendeu . Pero coa chegada do actual
Papa (1978) a cousa semella cambiar ;
Lefébvre coincidira con el no Concilio, mesmo nos plantexamentos, e
coidaba que se entenderian . El
mesmo declara no ano 1979: " Na curia todo segue igual. O papa cam biou " (En " L 'Avenire " ). Pero o bispo
rebelde segue a ordenar sacerdotes,
a pesares da suspensión , anque
agora coa tolerancia de Roma. Mais
en Xaneiro deste ano amenaza con
consagrar novos bispos , e isto xa era
demasiado para Roma .
Os últimos acontecementos
(Xaneiro - Xuño 1988)

En declaracións á prensa francesa ,
Lefévre amenaza con facer novas bispos, se Roma non atende ás suas demandas de revisar o Concilio , nombrar bispos da "Fraternidade" , e convertir ésta en " prelatura persoal" (co
que se desvincularía, xa oficialmente,
dos bispos diocesanos). Quere nombrar polo menos cátro bispos, deles
dous para América, para asegurar a
sua sucesión -dixo en roda de prensa, mesmo no caso de que "os comunistas invadan Europa".
E así o fixo, o pasado 30 de xuño o
bispo rebelde consagraba catro novos bispos sen contar coa autoridade
do Papa, coque consumaba un novo
cisma na lgrexa Católica, e quedaba
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Cousas miudas
Por Eliseo Miguelez

verdade é ·que non sabía por onde
empezar. En principio pensaba comentar algo cotián que me tiña chamado a atención. Acontecementos de
certa gravidade tentáronme a expoñe-lo meu
punto de vista sobre deles , mais ó final acordei
volver 6 principio. Deixaremos para máis
adiante, para un momento de máis sosego , o
comentario de cousas graves.
Xa saberi todos vostedes que un factor fun damental para ter éxito nos estudios é o que se
chama motivación , é dicir, ter un ha razón pela
que estudiar. Con frecuencia , cando ds nenes
son aínda picariños, o seu entendemento non
alcanza a comprende-lo proveitoso que é aplicarse agora nos estudios para o seu porvir. Esa
insuficiencia dos nosos tillos , causada pela
pouca experiencia da vida , suplímola os pais
transmitíndolle mensaxes adecuados , com éndoHe-lo coco como din agora os rapaces .
Tódolos días, cando estou a rematar de faoela barba, hai un señor na radio aut onómica
galega que coordena dende Santi ago a información meteorolóxica que proporcionan os
corresponsais espallados polos puntos m áis
importantes (polo nº de habitantes) de Galici a.
Algún deles , por certo , debe ter subcorrespon salías porque dar dan as temperaturas da
mañá e mais o tempo que está a facer no momento da retransmisión de case todo o país.
Poucos recunchos quedarán sen tocar , e iso
está francamente ben .
O malo é que ese locutor ou periodist a, que
para o caso tanto tén , nin tala correctamen te o
galega ... nin sabe xeografía. Cando principia a
súa actuación para el en Galic ia non hai amencer senón " amanecer" ; os graos de temperatura que nos proporcionan dende Lugo , A Coruña, Ourense ou Mondoñedo , dende A Fon sagrada ou Pontevedra, dende Celanova ou
Vigo, para el convértense en " grados" cando
nos dá a temperatura de Sant iago. ·
O peor é que eses erres non son du n día.
Calquera denos pode ter semellantes ou aínda
peores deslices, pero unha cousa é esc ribir
para un medio con poucos pos ibles, co ma por
exemplo IRIMIA, que non pode pag ar ós co~a
boradores nih tampouco a pro fesi o nais a
tempo pleno , e outra ser un comun icador oral,
vivir da palabra, ser un profesio na l da radio, e
dunha radio que té11 o u debería ter li ngüístas
para asesorar e corrix ir. Se estes ex isten e
cumplen ben o seu co metido, suspenso para o
" comunicador", que debería ser cesado de inmediato ; en caso contrario, tería tanta culpa a
emisora (é dic ir, os cargos que teñen poder de
designar ás persoas para os distintos cometidos) e os que debe rían cesar son outros.

,A
Obispo rebelde cos seus curas e seminaristas

automáticamente excomulgado (fara da comunión coa
lgrexa) , tal como se lle dixera repetidas veces.

A ruptura non veu pola esquerda
O caso Lefébvre fainos revaloriza-lo feito de vivir en comu nidade, en comunidade xerárquica -aunque moitas veces
sexa moi duro-, pois é un gran don que posibilita os camiños
da fe e do recoñecemento da presencia de Deus noutras
persoas , sobre todo no Papa. O cisma Lefevre recórdano-lo
duro que pode ser o camiño da comunión eclesial , pero
tamen a súa necesidade. Os camiños do Cisma e¡a ruptura
non parecen ser os máis válidos para ser fieis ó Evanxelio.
¡Que distinta a postura do integrista M. Lefevre á do " progresista " Leonardo Boff! O primeiro , a pesar das súas afinidades
coa dirección da lgrexa, a pesares dos amigos no Vaticano
(bispos que loitaron con el no Concilio palas mesmas ideas) ,
n.on foi capaz de seguir na comunión coa lgrexa, anque fara
cedendo so unha miguiña de autoridade . O segundo -franciscano e teólogo- aturou con dignidade críticas inxustas e
descalificacións calumniosas , chegando a pronunciar
aquela memorable frase : " Prefiro equivocarme coa lgrexa,
que camiñar na verdade so " ; claro que detrás del non estaban uns cantos curas integristas e un grupo de burgueses
mais ou menos numeroso , senon os miles e miles dos centos
de comunidades cristiás de base , que tiñan o xenuino sello
do evanxelio : os pobres.
Coa mesma liberdade e humildade de Boff, estivo tamén
no mes pasado en Roma outro bispo ben distinto de Leféb vre: Pedro Casaldáliga, bispo dunha pequena diócese do Brasi 1a quen non lle gosta que o chamen " Monseñor". En Roma ,
o bispo Casaldáliga dixo o que tiña que dicir, sen botarse
atrás nas suas críticas contra a grandiosidade e ostentación
romana -tan lonxe da pobreza do Evanxelio- , contra a súa
incomprensión das lgrexas periféricas· e as loitas dos po bres ... ; pero dixo coa mesma sinxeleza , que el non tiña problemas coa comunión na lgrexa, (" ¿Que somos nós sen a
lgrexa? ", dixo) nen si quera problemas de fe , anque discrepe
nalgúnhas opinións teolóxicas.
Non , a ruptura na lgrexa non vai vir pol a esquerda ¡Cando
se enterarán en Roma! .
Victorino Pérez Prieto
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¡Santiago e abre Galicia!

Galicia en festas
Por Miguel Anxo Araújo Iglesias

or tódolos recunchos da nasa xeografía séntese rebulir algo especial que se mostra no estoupido de milleiros de foguetes variopintos, nas notas musicais de bandas, orquestas, gaitas e campás, nas pancartas e bandeiriñas que alertan as estradas ,
nos vestidos estreados, nas /untanzas familiares , nas vendas de tendas e mercados, nos abondosos xantares , etc.
etc.
Todo isto fai xurdir unha pregunta: ¿qué é unha festa?Non pensen vostedes que a resposta sexa moi fácil. Debaixo de todos estes signos externos hai algo que xurde
das raíces máis íntimas de persoa humá e do mesmo pobo,
que non resulta doado apreixalo en poucas palabras.
En primeiro lugar a festa é un tempo adicado a celebrar
un acontecemento mostrando un estado de gozo. Para nós ,
tal acontecemento, teoricamente, ven senda de signo
relixioso-cristián. Na festa afirmámo-la vida na súa cativeza e no seu destino, e asemade a bondade da creación ,
tan ambigua como a mesma vida do home.
A festa prefigura a plenitude dos nasos desexos, xa que
nela se expresan os anceios máis radicais do corazón
humán. Daí que nos subamos ó mundo da fantasía rozando , moitas veces sen querer, o mundo da transcendencia e do sagrado . Por isa, na festa dase a abundancia e a
exuberancia, tanto na comida coma no vestido e mesmo
no ornato da casa. A persoa séntese máis libre das formas
externas , dos horarios e dos intereses. Ráchase co cotián ,
co traballo, pois a festa é tempo de gratuidade. Na festa
nivélanse as persoas e as clases sociais, xa que todo se
comparte. Daí que a festa teña un fondo sentido comunita rio. A festa non é mesmamente da persoa, senón da comun idade, do pobo. Ela ofrece unha grande oportunidade
para facer comunidade.
A festa oponse ó trabal/o cando este resulta destructor,
incapaz de desenrola-las moitas capacidades da persoa.
Pero a festa non é puro descanso. Moitos espectáculos
modernos tentaron sustitt:Ji-la festa por lugares ou momentos de diversión. Ademais de estaren comercializados, alía persoa non é actor, senón espectador e consumidor. Mentres a festa é afirmación da vida, a diversión é
evasión, desexo de esquecer algo pasaxeiro. Na festa
compártese e vaise a ela con alegría; a diversión é individualista. Tampouco a festa é pura vacación . De feíto , a
festa congrega e a pura vacación dispersa. Sen dúbida
que esta sociedade moderna, chea de evasións e diversións , é menos festiva ca nasa sociedade rural anterga.
A lgrexa debera repensar unha nova pedagoxía da festa ,
trocando certas actitudes negativas que leva mostrado a
través da historia cara esta realidade. Coido que é máis
urxente hoxe unha pastoral da festa ca unha pastoral da
marte, salvando sempre o respeto que lle debemos ós
martas. Por outra banda, ternos que comezar a ofrecer un
novo rostro de Deus e da mesma lgrexa. Xa está ben dun
"Deus tremendo ", " xuíz " , " garda ", conceptos que serán
válidos se os entendemos ben ; pero haberá que salientar
máis, para unha sociedade que se sente anguriada, un
concepto de " Oeus Pai", " Bo Pastor", o " Deus /udens'; a
" /grexa ludens ". Toda celebración relixiosa-cristiá ha de
ser unha festa . As nasas celebracións seméllanse moitas
veces máis a un venres de paixón ca un domingo de
resurrección .
Se nos sentimos salvados , ternos que estar sempre de
festa.

P

egundo falan as lendas, chegou na barca. Abalado palas ondiñas que veñen e van. Manseniñamente. Ría arriba. Cando baixou da embarcación pousou o pé e encheu as sandalias de
auga.

S

Dacabalo non o viu chegar ninguén. Aquí en Galicia,
ninguén. Nin perseguindo mauros nin lustrando as botas no sangue dos derrotados. O Sr. Santiago non agallopou nestas terras ó ritmo de tambor e cornetín.
Abreu as augas co runrun da gaita e da rianxeira. Encheu o país de festas, ca non de batallas, de romarías,
foguetes, danzas e alboradas.
Non houbo reconquistas nin expulsións. Chamou
pala xente de fara: de Francia, de Portugal, Alemaña,
Italia, Gran Bretaña. Xente que pasou exente que afi.n- .
cou arrequecéndonos de saberes, talares e faceres.
Fíxonos europeos antes de que o Mercado Común
amasara o nariz. Universais e abertos a todos: poetas
provenzais, mercaderes francos, aventureiros irlandeses, crentes bretóns, banqueiros xudeos e mauros encantados coas alforxas cheas de mil e un ha noite maravillosas, alfombras voandeiras, tesauros esquencidos e
agachados. Que os mauros do Santiago galega nunca
foron vencidos nin humillados senón magos da palabra
e duendes de nenas felices a piques de pillala soneca.
Ca non hai "matamoros" na nasa xeografía senón moras sabrosas nas silveiras e "moritas" de ubre inflado.
¡Viva o Sr. Santiago que nos trouxo cantos e desterrou os prantos!
¡Viva a patria galega que pariu este apóstolo santo
tan humano!
Xosé Lois Vilar
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A Feira e Festa da Música e da
Arte que este ano celebra a súa
novena edición, canta coma novidade coa aportación de dous grupos doutras nacións: "Miro" de
Escocia e " La Ciapa Rusa" dos Alpes italianos. Era un crecimento
abrigado para este Festival que
cada ano canta con máis participantes, xunto con eles, os grupos
"Alecrín" do Carballiño e "Na
Lúa" de Porriño .
. Máis non só en música: trinta
artesáns traballarán nunha mostra viva de artesanía cara ó público , e haberá coma sempre exposicións de tódalas artes Pintura, Escultura, Fotografía, Cerámica, etc. A festa escomenza de
mañanciña , pois fai falla o tempo,
e así varios Grupos de gaiteiros
animarán as merendas que nesta
xornada enchen o Balneario de
Pardiñas, coma se dun inmenso
mantel se tratase.
Non faltará a palabra, e será o
poeta Miguel Anxo Fernán- Vello o
que arredor das seis da tarde coa
súa palabra quente e fermosa
anunciará o comezo do proptamente Festival de música folk.

A Asociación Cultural Xermolos,
organizadora
deste
Festival,
quere que as artes cheguen a
todo o pobo, que non sexan só
patrimonio das vilas e cidades,
por isa monta esta xornada de
festa, e fai o imposible porque en
Pardiñas estean todos: os nenas
e os maiores, os mozos e os labregos desta comarca da Terra Chá e
de máis alá. Unha Feira e Festa
que non canta con ningún apoio
oficial, pois a Consellería de Cultura está subvencionando ós Festivais de concellos afíns ó seu
xeito. E o traballo e coraxe desta
Asociación a que tira para adiante
con este acontecemento cultural.
O agosto cultural
Durante todo o mes de Agosto
hai actividades culturais en Guttiriz: a Festa do Deporte, ciclotu-

rismo con visita ó Mosteiro de Sobrado dos Monxes, teatro coa representación da obra de García
Lorca: "A zapateira prodixiosa"
etc.
Na última semana do mes terá
lugar a IV Semana do Video Galega
con dúas seccións especiais: a
musical e outra adicada á Terra
Chá, con vídeos sobre temas ou
escritores chairegos: "A lenda e
Lagoa de Cospeito", "O capón de
Villalba" , "Xosé María Díaz Castro. Nimbos de poesía", etc.
Esta Asociación non quere facer cultura aillada do pobo, por
iso busca na comarca as raíces
do seu facer e ser, e non só nos
introducirá nesta festa . o poeta
máis novo da Terra Chá, FernánVello, tamén se procura promociona-la artesanía chairega, alí
estarán os alfareiros de Bonxe, os
zoqueiros e as tecedoras de calquera das nasas aldeas, e mesmo
a imaxe e a palabra dos poetas
Díaz Castro e Dario Xohán Cabana xa recollidas en video.
Alfonso B. Torrado

As vacacié

ourenzo Basanta viña no
tractor camiño da casa,
xa na tardiña. Coma os
días son longos, dan as
dez e aínda está un en faenas. Rematou ás once, despóis de ter
atendido o gado e bota-lo leite no
enfriadeiro. Chegou á cociña e
Rosa xa lle tiña amañada unha
ensalada porque de verán non lle
van as causas quentes. Na-mentras, repara no televisor que deita
as imaxes do sol quente, as praias
cheas e o mar azul e calmo. Xe~a
dos, sombriñas, ·barrigas e tetas ó
sol.

L

- ¿Rosa!
- ¿Qué queres?
- ¡Quen poidera manda-las vacas a paseo!
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)ns da xente

lén Yusuf Nidal prendeu
as luces do coche nada
máis sair da casa. Quería
aproveita-lo tempo e non
perder unha hora das vacacións
tan longamente areladas. O coche cheo de galanos, pequenas
baratixas francesas, e o corazón
cheo de señardade por ver de
chegar a súa casa, no corazón de
Marrocos. Tres días de carretera
e unha hora de barco para pisar
na Terra amiga e enche-lo corazón de sentimentos, familia , amigos e un algo de chulería "porque
alá na Francia" ... De vol ta a París,
cargado o corpo de oxixeno africanos para outros 11 meses , un
stop .en Toledo estalou o seu futuro e o dun portugués emigrado
que viña despistado e canso da
vi axe.

A

icardiño aprobou todo . A
bici non tiña descanso e
o
"Tusi"
tampouco .
Lonxe das notas, do colexio , un algo tamén dos papás,
pasabao ¡que non tiña amaño!.
Chegou a cea e estaba morto de

R

so no. A avoa díxolle: ¡Non sei de
que estás canso! Ricardo xa non
contestou. Tamou o leite e ... levaronno deitar. Xa non podía máis ...
¡de xogar!.
X.LV.
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Día da H.O.A.c·. - Galicia·

O

cinco de xuño celebrouse en Ourense o día da
HOAC de Ga/icia. Celebrámola conxuntamente,
como temas de costume nos últimos anos as
dióceses de Vigo, Ferro! e Ourense.
Foí unha xornada moi garimosa, de afirmación do espírito
da HOAC, presidida pota celebración da Eucaristía, como
un acontecemento liberador que reafirma a nasa fe na
utopía cristiá e na esperanza de cambio e transformación
das nosas vidas e da sociedade.
Compartimo-lo xantar, a festa nun clima de acollida, ledi~

A HOAC vén realizando unha campaña de reflexión e profundización
sobre o tema, "Vivi-la Utopía, facer
posible a esperanza".

cia onde todo se chegou a compartir.
· Rematámo-la xornada cunha breve historia da HOAC en
Ourense e expresando cada diócese o sentido do día e a
importancia que ten na diócese e tamén para Galicia.
Fíxose ó remate lectura dun comunicado, (que pode
terse abaixo) concluindo coa oración do Naso Pai, o prego
da fraternidade universal que arela que veña o Reino, a
utopía cara á que imos camiñando.
(HOAC Galicia)

pode cambiarse, que esta sociedade
ten posibilidades e capacidade para
facer un mundo máis fraterno, máis
xusto e igualitario, onde os pobres e
oprimidos sexan a forza da historia.

Nun tempo de crise de valores e de
Por iso os cristiáns galegas eremos
horizontes, a utopía para moitos é vivir dacordo co sistema: ter unha vida que o desmantelamento industrial de
confortable nun mundo (o dos países Galicia, o fundimento do sector do
ricos) onde os cartas e o prestixio so- leite e da carne non son algo que tiña
cial son os valores supremos. Todo que vir irremediablemente, senón o
isto conséguese a base de reconver- froito dunha política e dunha plani·fió
servicio
dos
máis
sións, militarización progresiva, n<>- - cación
vas tecnoloxías, que seguen facendo poderosos.
medrar un capitalismo cada vez máis
Estamos convencidos que nos trasalvaxe, sacrificando á clase trabaHa- balladores explotados e desposuidos
dora e ós países do Terceiro e Cuarto desta terra nacen manantiais de libeMundo.
ración, de esperanza, que hai que
Cando a clase traballadora, as da- guiar e conducir.
ses 1
h umi ldes e explotadas se resigEsta esperanza para nós ten o funnan, se desmoralizan e se ven impo- damento en Xesucristo, enviado de
tentes para cambta-la situación, os Deus para anunda-la Boa Nova ós
militantes obreiros cristiáns eremos que pobres que movilizou as moitedumes
é posible viví-la utopía; que este sistema de empobrecidos e que lle encargo u á

NOVELA/NARRATIVA.
Catro novelas sentimentais,

Colección XABARÍN
O gran Meaulnes,

de Ramiro Fonte

de Alain-Fournier
(Traducción de Camino Noia)

O misterio do barco perdido,

lgrexa continua-la súa obra: facer
presente no mundo o Reino de Deus,
onde os últimos son os máis importantes. Cando os partidos políticos e
os sindicatos lexitiman o consumismo, as desigualdades sociais, a
precariedade no emprego, este sistema inxusto coma o millar dos posibles, a lgrexa ten que manter acesa a
chama da esperanza na posibilidade
dun cambio e transformación radical.
A fe en Xesucristo, o Evanxelio pode
se-lo motor transformador da Historia.
Por iso é necesario que haxa comunidades cristiás que acompañen a fe
dos militantes, para que co seu testemuño e o seu compromiso, a humaflidade manteña viva a esperanza nun
futuro millor, nun mundo máis fraterno, construido sobre o amor e a
xusticia, sobre o servicio ós últimos e
ós que xa non contan para o sistema.

de Carlos G . Reigosa

O tempo dun salaio,
de Anne Philipe
(Traducció n de Xosé Manuel Beiras)

CLÁSICOS GALEGOS
Pe das Burgas,

Serie MITOLOXÍAS
Reís, deuses e espíritos da
mitoloxía africana,
de Jan Knappert
(Traducción.de M. Monteagudo
e Gudrun Pestke)

de Francisco A . de Nóvoa
(Edición de Valentín Arias
prólogo de X. L. Méndez Ferrín)

POESÍA
Pasa un segredo,
de Rami ro Fonte

XERAIS UNIVERSITARIA
A mentalidade xusticieira
dos irmandiños,
de Carlos Barros

Galicia na IP República
e baixo o franquismo,
de Bernardo Máiz

TEATRO
Os libros do Cen tro
Dramático

Gal ego

Xogos de damas,
de Anxo R.

Ballestero~

t====-....-<Q9

GUÍAS
Galicia Enteira 11
O Ribeiro - Terra de Tri ves, Valdeorras
e O Bolo,
de Xosé Luis Laredo Verdejo
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O CAMPO

Os caracoles, unha nova esperanza no eido da producción galega
9ntre as explotacións animais que están comenzando a supoñer novas orientacións productivas para Galicia está a cría de caracoles.
Algunhas especies son comestibles, moi apreciadas
e ben pagadas en distintos paises de Europa e do
mundo, e por suposto, en España tamén.
O profesof:-Juan- Carlos.-Fontanillas Pérez, no seu

traballo El caracol: Nociones sobre su explotación afirma
que ·a utilización do caracol como comestible é tan
antigua como a mesma humanidade.
Non obstante, tanto a cría e producción industrial
como a cría caseira tomou gran auxe nos tempos actuais, experimentando gran impulso a partir dos anos
60 en diversos países europeos, entre eles España.

Algunhas consideraciones e características xerais

Presenta o caracol un elevado í-ndice de reproducción, sendo fácil de
conseguir e críar grandes cantidades
nun medio axeitado, con alimentación e cuidados elementais.
O caracol comestible que existe espontáneo en Gal icia, é o chamado caracol común español, Helix Aspersa ,
que vive en case tódolos países mediterráneos e nas rexións atlánticas de
Europa. Presenta diversas formas,
coloracións e tamaños. Non se dan
normalmente por riba dos mil m. de
altitude.
O ideal para o seu desenrolo son os
ambientes húmedos con temperaturas entre os 15 e os 20 graos centigraos. Por debaixo dos 6º C. ponse en
estado de hibernación ou letargo, e
con temperaturas inferiores ós Oº C.
morre.
Ne'stas condicións, Galicia, a pesar
de non contar con terras alcalinas
que lles son favorables, conta con diversas zonas e medios idóneos ou
axeitados para o desenrolo dos caracoles. A súa explotación adáptase
moi ben a traballos a tempo parcial ou
a ocupacións marxinais.
De feito Galicia produce caracoles,
pero a sua poboación xeralmente
non os come, polo de agora.

O caracol común comestible, antes
mencionado está moi extendido en
Galicia, e é abundante nalgunhas zonas: no·s prados, pastizais, ribazos e
terrenos marxinais diversos, pasa, as
máis das veces, sen pena nin gloria;
pero nas hortas adoitase considerar
unha plaga, ata o punto de mercárense productos helicidas para
matalo.
Hai amplias zonas de Galicia nas
que se está recolleitando, sistemáticamente desde hai anos, gran cantidade de caracoles para a súa venda
(unha destas zonas é a Mariña l·u. guesa); sendo comercializados, eso
sí, para fora de Galicia. Os caracoles
galegos van parar a Castela, Andal·u-

cía, Levante, Cataluña; e incluso para
fora de España.
Noustante as cantidades que sepagan por eles, ó recolledor (primeiro
eslabón do seu comercio) van desde
as 150 ás 500 pesetas o Kg ., segundo
a época de máis ou menos abundancia, a demanda do producto, e a calidade e o tamaño.

guir así arreqor de 3-4 Kg . por metro
cuadrado cada ano, sendo fácil en climas suaves , reserva-la producción
para as épocas de máis cotización ,
que veñen sendo no inverno.
Sabido é que o interés e a alta cotización do caracol deu lugar, noutras
rexións de España e noutros países, a
granxas ou explotacións industriais,
con tecnoloxía avanzada, e incluso
sofisticada en moitos casos. Estes
"Granxas" de producción de caraco- sistemas de explotación lévanse
les en Galicia
cabo nunha serie sucesiva e controlada de bandexas especiais con paEste comercio baseado na reco- neles verticais ou inclinados, que van
desde a fecundación e posta dos
1leita da producci6n espontánea, deu
lugar xa ós primeiros ensaios de gran- óvos , pasando pola cría e desenrolo,
xas para a cría e producción sistemá- ata a fase de ceba. Estas explotacións
tica de caracoles, con base en técni- diferéncianse tamén no sistema de
cas especiais e controladas de explo- instalación e manexo e no de alimentación; poden do ser coas bandexas ó
tación.
aire libre ou en naves cubertas e cliPolo de agora , as explotacións que matizadas; e con alimentación exdu eu coñezo en Galicia, son rudimenta- sivamente a base de penso concenrias, cun s1stema que poderíamos trado ou alimentando en parte con
chamar de estab4lación libre en réxi- penso e en parte con "forraxe" verde.
men extensivo basadas nun terreo
~ de supoñer e de esperar que en
cunha cerrume de bloque; a instala- · Galicia se evolucione en poucos anos ·
ción dun pastor eléctrico .para evita-la por un lado cara a producción en exfuga dos caracoles, un medio vexetal plotacións industriais con sistemas e
entre espontáneo e cultivado; e unha medios axeitados ; e por outro cara a
serie de refuxios redimentarios feitos que a poboación galega se interese
a base de pousar en ringleiras orde- cada vez máis polo seu consumo dinadas bloques, tellas, pedras, tablas e recto , tanto na hostelería como no
caixas e cacharros diversos con ocos medio privado , xa que os caracoles
e furados para que os caracoles po- ben preparados e cociñados son un
dan agacharse a sair fácilmente a co- manxar moi interesante e moi coti:z:amer, e de onde resulta doado recolfe- do.
los para a súa venda. Pódese ·canse-

a

Constantino Mariño Torreira
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Formandonos para formar
perfil do animador de pastoral da mocidade.

Unha experiencia que abriu
camiño
Hai un ano un grupo de mozos, movidos pola idea de
acondicionar e restaurar
unha das moitas casas parroquias que existen na nosa
diócese, estivemos traballando durante varios días na
casa rectoral de Loio, unha
pequena parroquia moi perta
de Portomarín. O noso obxetivo era conseguir que esta
casa, tan ben situada, puidese servir coma lugar de encontro para tódolos mozos da
nosa diócese. Despois de días
de traballo, o noso obxetivo
acadouse, e hoxe estamos
nesa casa out ro grupo de mozos realizando o I Cursiño de
Animadores
Mocidade.

de

Pastoral

Logo traballamos en pequenos grupos, axudados
por unha importante documentación:
· Radiografía do mozo a
evanxelizar.
· O maravilloso e o terrible
dun grupo.
·O grupo e o líder.
·O grupo e o individuo.
· Roles do grupo.
· Frustracións e mecanismos de defensa.
Opcións de pastoral
xuvenil.
·O mozo e a increncia.
· Análise da realidade.

/

Pero non todo foron temas
máis ou menos teóricos; experimentamos outras actividades resumidas en pequenos talleres, de natureza, de
primeiros auxilios .....

da

Formarnos para formar
O noso ritmo de trabal lo foi exA nosa presencia aquí débese ó
celente; e neso non só influíu a
desexo que ternos de saber e de
boa convivencia, senón tamén o
nos formar para transmiti-la nosa
modo de leva-lo cursiño, os seus
experiencia da forma máis pedacontidos e a documentación de
góxica e práctica posible a outros
apoio; o traballo realizouse non
mozos. Para acompañarnos e
por medio de charlas, senón
guiarnos durante estes días connunha dinámica na que nós mestamos coa axuda de Mario Vázmos erámo-los protagonistas e
quez (delegado diocesano da
elaboradores do tema; os monimocidade), Angel Lorenzo (psitores eran os coordinadores e
cólogo e párroco da Nova de
. orientadores do traballo, tanto
Lugo) 1 Luís Manuel Rodríguez
(subdelegado de mocidade), An- dos pequenos grupos coma do
tón Negro (sociólogo), Manolo persoal que iamos facendo. E diVarela (médico especialista en cir, unha verdadeira pedagoxía
drogodependencia) e Ana Pardo activa.
(ATS).
Os temas e outras cousas
Cunha pedagoxía activa
O cursiño celebrouse durante
os días ·1-7 de xullo, e nel estivemos presentes vinte mozos, a
maioría pertencemos ó medio urbano, anque tamén hai presencia
rural.

O primeiro tema tratado. no
curso foi dirixido por Manolo Varela: toda a problemática das drogas. O següinte tema sobre o que
trabal lamas foi o perfil do animador; chegamos ata a elabor~r o

Unha experiencia prometedora
Todas estas actividades realizámolas nun ambiente familiar e
tremendamente
cordial,
sen
esquece-lo tempo dedicado á
oración, imprescindible en calquera grupo de pastoral da mocidade. A nosa vivencia grupal durante estes días foi o feito de onde
máis aprendimos sobre o proceso que debe seguir un grupo.
Todos esperamos que esta exse repita, sobre todo
con maior participación do ambiente rJral, para así poder res~
ponder é\ un~a necesidade urxente da n'bsa, diócese.
perienci~

Pilar Omega, Carlos Sande,
Fernando González e
Esther Balaguer
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XI ROMAXE: O lncio

"Tempo de sementar"
Algo de xeografía

O lncio é un concello situado facendo
un triángulo con Monforte e Sarria. E o
enlace do Val de Lemos coas serras de
Lóuzara (concello de Samas) e O Caurel.
Mentres na parte máis baixa ten unha altura de 390 metros sobre o nivel do mar,
no cumio das montañas pasa dos 1.000 . É
un concello agrícolamente moi pouco desenro/ado . Tardou en chegar a maquinaria
e tampouco se presta moito para ela. Están solicitadas dúas concentracions parcelarias : Novel in na parroquia de Rendare
en Toldaos .
Os veciños en ámbolos dous casos non
deron mais que facilidades . A superficie
do concello é de unhas 3.000 hectáreas
das que 700 foron plantadas a pinos polo
que foi noutro tempo Patrimonio Forestal.
Non chegaron a cortarse os pinos pois
case todos arderon antes de dar madeira.
Hoxe parece se está enfocando a cousa
pra facer pastizais nalgúns deses montes.
A poboación é de 3.123 habitantes,
cunha densidade moi baixa, como se
pode ver. Está espallada en 29 parroquias
e ten uns 165 lugarciños . Hai , na parte alta
preferentemente, moita castaña e noz
(aquí dise concho). Cando é un ano de boa
colleita é unha fonte de ingresos nada
despreciable. Nacen no concello dous
ríos: o Mao e o Cabe. Este último co embalse de Vilasouto que da regadío o Val de
Lemas.
E un concello cunha forte emigración.
Con dicir que no ano 45 tiña 9.000 habitantes e hoxe está na terceira parte,é abando.
Como sucedeu en case toda Galicia, a
emigración foi primeiro a Sudamérica e
despois a Europa e outras partes de España mais industrializadas: Barcelona,
Bilbao , Madrid e bastante tamén a Vigo.
Hoxe están xa a voltar xubilados moitos
dos que se foron nos anos 60.
Ten unha industria,"Magnesitas de R·ubián'/ situada na parte mais baixa e que
entre extracción e elaboración, da trabal lo
a uns 215 obreiros. Tamén neste concello
estiveron as canteiras de pedra para a fábrica de " Cementos Noroeste" (Oural)
pero hai poucos anos cerraron e os obreiros que alí traballaban teñen que desplazarse a Triacastela, onde abriron novas
cante iras.
Algo de historia

Os indicios de vida humana remóntanse
a varios milleiros de anos. Hai moitos castros. Existen dúas igrexas románicas, anque pequeniñas moi importantes, que son

Cervela e Goo . No Val do Mao está o sepulcro de San Eufrasia , Varón Apostólico , patrono do Concello , a súa festa e santuario
seguen senda bastante concurridos. Moi
perto de onde celebrarémo-la Romaxe
está a igrexa de San Pedro Félix do Hospi tal de O lncio . E un románico do século XII
bastante puro aínda. Foi declarado Monumento Artístico Nacional. Esta igrexa estase restaurando nestes tempos .
Para a Romaxe estará rematada . Anque
a igrexa é do século XII , nembergantes,
nas poucas excavacións que se fixeron ,
apareceu unha pedra cunha cruz , que según os entendidos é século VI ou VII. Ten
unha característica que se dá moi pouquiñas veces: o campanario é unha torre se.pa~ada da igrexa. Existiu, ademais, outra
torre , segundo din , máis alta que a actual,
que hoxe é panteón dunha familia partic-ular. Esta torre foi cambiada hai cento catro
anos por un ferrado de terra . Algúns dos
vivos . lémbranse de oirlles talar ós· seus
antergos que traballaron en desfacela, da
existencia de moedas de ouro atopadas
alí. A igrexa xa sufriu dous roubos e aínda
quedan imáxines de moito valor (pódese
decir pois entre os irimegos non hai
ladróns).
E algo de cultura

O lncio ten unha gran tradición cultural.
Sempre houbo bandas de música, gaiteiros , panxoliñas no nadal , fiandeiros ...
Hoxe todo esto vai un pouco perdido, anque hai poucos anos volveu a banda de
música, que por falta de axudas volveu
desaparecer o pasado ano. Neste senso
está a poñer todo o seu esforzo a asociación cultural " A Ouriceira". Desenrola un

grande labor dende hai catro anos que
existe . Ten clases de solfeo e a maioría
aproban en xuño· os seus exámenes no
Conservatorio . Ten , ademáis , grupo de
gaitas e de baile . Organiza campeonatos
de fútbol ou de fútbol-sala . Neste caso
concreto é a responsable da XI Romaxe de
crentes galegas.
"Tempo de sementar"

Xa fai anos se falou de O lncio para a
Romaxe e, cando este ano nolo propuxeron , aceptamos xa que pensamos en tanto
coma os nosos antergos fixeron sementando o amor a todo o naso . Ternos gran
ilusión. Decidimos o lema " Tempo de Sementar" pensando precisamente neses
nasos antergos. Adicámosllo principalmente á muller, pois ela levou moitas veces o peso da historia destes pobos. Ademais da emigración citada, os homes
íanse a Castela, á sega , e a muller tiña que
soste-la casa na época de máis traballo.
Tamén se deu bastante o fenómeno de
que a muller fose " criar". O parir tiña que
ir a Madrid ou Barcelona criar ós fil los dos
ricos e os seus xa irían tirando cun pouco
leite da vaca .
A Romaxe celebrase a dous kilómetros
de .Santa Cruz de O lncio , capitalidade do
concello. E un lugar moi fermoso , con
gran cantidade de castiñeiros e carballos .
Case diría que dende alí se pode chegar a
O Caurel sen que lle moleste o sol ó
camiñante .
Ternos toda a ilusión de que os crentes
galegas nos animemos ese día, pois " E
tempo de sementar".
Anxo González (Cura do lncio)
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Ecoloxismo e benestar social

,

buzon

Enviade as vosas cartas a:
Victorino Pérez
LAGOA - Abadín (Lugo)

Benqueridos amigos:
No nº 295 de IRIMIA publicábase un ha carta de Mª Teresa Reg al, que nos serve de base para
facer algún comentario sen
ánimo de polemizar.
Cremes entender fondamente
o razonar de Mª Teresa e o seu
interés pelas xentes de Galicia
pero coidamos que se pode conxuga-la cuestión con outra perspectiva. Non nos parece que teñamos que escoller entre ter traballo e pan a costa de desface-lo
medio ambiente ou ter un entorno paradisíaco pero ter que vivir " do aire puro".
A solución de Mª Tere$a parece
que pasa por conquistar "traballo
e pan " a calqueira precio. Aceptar celulosas , altos tornos e outras superindustrias contaminantes para deixar de ser tercei romundistas.
Nembargantes, coidamos que
deste xeito un ha das características máis claras do terceiromundismo seguiría vixente: dependencia dos máis desenrolados.
Non ternos por aventurado s-upoñer que os capitais das " ~ene
f iciosas" industrias que se insta-

laron ou pretenden facelo no
chan galega, non son galegas. E
moitas veces tampouco españois. ¿Quen embolsaría os beneficios máis sustanciosos?.
A resposta para Galicia pode
ser similar á que se da en calquera dos países do Terceiro
Mundo: non por establecer superindustrias (contaminantes por
suposto) que dan algún pesto de
traballo ós nativos, gozan dunha
renda per cápita máis elevada.
Por outra banda, se analizamola historia das grandes industrias
en Galicia veremos que non se fai
máis que o primeiro paso do proceso productivo (o máis sucio e
peor pagado), sen do out ras a~to
nomías ou países os que realizan
o "acabado". Algo similar ó que
pasa cos xatos, que pasámo-lo
traballo de eriales para que os de
fóra os engorden e saquen a boa
tallada.
Mais non pensamos que estean
reñidos o ecoloxismo e o benestar social (non confundir con alto
nivel de consumo). Abogamos
polo aproveitamento integral dos
recursos de Galicia, das súas terras, montes, rías, xentes ... pero
de ser posible por parte de industrias de pequena ou mediana escala (coordinadas para defendelos seus intereses), que partan da
materia prima galega e rematen
todo o proceso de elaboración,
que poidan ser cooperativas
creadas polos propios obreiros,
levadas e capitalizadas pola nosa
xente, axudadas pola Administración, que respeten o medio ambiente no convencemento de que
sen eso hipotecan o seu propio
futuro, que investiguen e aproveiten as enerxías alternativas ....
Do noso secular atraso na economía podemos sacar un ha avantaxe: non pisa-lo vieira que outros demostraron errado. Ternos
no mundo variados exemplos do
que se pode conquerir dirixindo
os medios de producción dun

xeito ou de outro.
Fala Mª Teresa dos nenes raquíticos e enfermos. Coñecemos
parte do mundo rural e ten:'os qu.e
afirmar que non eremos 1mpos1ble, pero tampouco nada doado,
ver nenes raquíticos ou faltos de
coidados materiais.
Se cadra estamos engañados e
non é esta a realidade pero coidamos que na Galicia rural compre
moito máis a Cultura que os cartas. Non é que sobren cartas pero
quizabes falte empregalos be~.
Estamos convencidos da neces1dade dúnha visión máis " franciscana" do mundo económico para
poder aínda ilusionarse cunha futura igualdade social.
.
Convén, se queremos ser xustos, reaprender a vivir, saber c?nformarse co necesario e lo1tar
contra o consumismo que chega
a tacemos perde-la nosa autentica dimensión cristiá de compartir, de amar.
¿Non nos chegaría cos ~e~u rsos que armónicamente po1deramos agora aproveitar (non explotar) para cubrir con amplitude
pero non con despilfarro, as nosas necesidades, deixando parte
deles para o futuro?
Esto fai dármonos conta de que
hai dous tipos de pobreza: a de
quen é pobre porque non ten o
que realmente lle fai falla e a de
quen se considera pobre por non
te-lo que teñen os outros. Esta
segunda clase de pobre nunca se
verá saciado. Por eso, cando se
tale de pobreza hai que saber de
onde se parte e onde se quere
chegar.
Hai que poñer certo freo ó progreso, guiándoo por onde non
faga dano, sen deixar que aplaste
a cultura propia, os costumes, o
entorno. Queremo-la mellara e
benestar para Galicia pero sen
agota-lo que non é noso: a natureza que ternos que deixar a tillos
e netos.
María Losada e Marcos Varela. Lugo

No mes de Agosto non sairá IRIMIA, i~~s de vacacións~ meirand~ ~Ümero de p~xinas
números tentou compensar esa ausencia.- Ata Setembro. ¡Bo veran! .
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d~stes Ültimos

RlltlA- 15 ·-

Alexandre Bóveda Iglesias, mártir da galeguidade cristiá
xecto de Estatuto de Galicia (1930), encargouse, principalmente , do apartado económico do mesmo , realizando este cometido coa mei rande
perfección e co agrado de todos , xa
que, ademais de recoller tódolos traballos anteriores, dialogou con tódalas asociacións e grupos galeguistas
daquel tempo.

aceu en Ourense o 4 de xuñ"o
de 1903. Comenzou a deletrea-lo galego no "Catecismo
do labrego". A chamada xeración de Vicente Risco e sobre todo a
revista "Nos" ("alí estivo a miña fontela máis cabal") completaron a súa
formación empuxándoo a loitar pola
solución dos problemas do seu país.
Así cando apareceu "La Zarpa", o xornal de Basilio Alvarez, Bóveda publicou alí o seu primeiro artigo sobre o
ferrocarril Ourense-Zamora.

N

E aínda moi xoven, sae por primeira
vez do seu Ourense para opositar, en
Madrid, a unha das dez prazas para
xefes de Contabilidade da Facenda
do Estado. Consigue o número un e
volta a Galicia, rexeitando un importante posta que lle ofreceu Calvo Sotelo no referido Ministerio. Vén de
funcionario público para a Delegación de Facenda de Pontevedra.

O Partido Galeguista

Na cidade do Lérez de seguida se
incorpora á tertulia que presiden Castelao e Lousada Diéguez no café
Méndez Núñez, ademais de actuar
como tenor da Coral Polifónica. Entra
tamén no Partido Ga/eguista do que
moi axiña será peza fundamental.
Requerido polo Seminario de Estu·dios Galegas para colaborar no pro-

A comenzos de 1931 quedou formalmente constituído o Partido Galeguista (PG.) e Bóveda redacta o título
V: " Programa de Acción", que atende ó
réxime fiscal. Pero, sobre todo , trabal la coas bases e, como secretario de
organización do consello directivo do
Partido, entregouse por enteiro á
creación e instrucción de grupos. Así
na 11 Asamblea do Partido , celebrada
en Santiago en 1932, tivo ocasión de
presenta-lo froito do seu trabal lo: dos
15 grupos con 600 afiliados de 1931 ,
pasouse a un cento de grupos con
30.000 afiliados. E desde este momento encamiña a súa actividade
principal cara o Estatuto de Galicia,
do que defende a necesidade nas páxi nas de "A nasa terra", en mitins e
máis en conferencias , senda elexido
membro da Comisión Redactora. O
seu labor foi decisivo e cheo de realismo e de sentido social e galeguista,
o que lle comportou graves enfrentamentos dialécticos ... Unha boa proba
da súa total honestidade está no feito
de que despois de saír deputado por
Ourense , ó informarse de que houbera caciquismo e falsificación de actas, dimitiu inmediatamente.
No 1934 foi decretado o estado de
guerra en todo o territorio español e
Bóveda foi desterrado a Cadiz durante dous anos , como Castelao foi a
Badajoz. E no levantamento de 1936
foi detido e condenado nun consello
sumarísimo , senda fusilado o 17 de
agosto do mesmo ano.

Un católico galeguista

Foi un católico modelo, quizais o
que mellar soubo u11i-la fe coa galeguidade, podendo afirmar que o seu
amor a Deus pasaba polo seu amor a
Galicia, como dixera o arcebispo
Lago.

O seu cuñado Xerardo Alvarez Gallego fixo o impresionante libro " Vida,
paixón e marte de Alexandre Bó veda",
que foi editado polos irmáns galegos
de Bos Aires. E nel relátano-la súa
vida admirable en honestidade e máis
en fecundidade , a pesar de serlle
arrincada cando tan só tiña 33 años.
Pero , parece que intuía que ía ser
curta e por iso pode con toda razón
aplicárselle aquelo da Biblia: " Gastado en poucos anos encheu moito
tempo " .

Morte exemplar

Se nos admira a súa vida, a súa
morte non poido ser máis impresionante. Despois de confesar, oir misa,
comulgar e reza-lo Credo , o Naso Pai
e a Ave María (todo en galega) co seu
amigo Xosé Sesto , escribe un ha carta
(pouco antes de saír para ser fusilado)
1
á súa dona, Amalia Alvarez Gallego
(aínda vive) , que nos parece a dun
mártir dos primeiros séculas , pedín dolle perdón e que os fil los o lembren
sempre e cumpran tódolos seus en cargos , que confíe en Deus e que
sexa forte e faga felices ós nenas e ós
avós. " Faltan uns minutos e teño valor, porvós , pala Terra , por todos. Vou
tranquilo .. . Alá sentirei ledicia e satisfacción de ti e de todos ''.
E aínda ten a serenidade de escribir, ás cinco menos tres minutos, como tivo o acerto de indicar-, ó exsecretario xeral do Partido , despedí-ndose de tódolos irmáns e máis pedí·ndolle que non se esquenza dos seus.
E xa de pé debuxa a lápida da súa
tumba : unha cruz, Alexandre Bóveda.
17, - 8 - 1936.

A vida deste mártir da aut éntica fe
cristiá (que non era a dos que o con denaron) e da galeguidade, debía ser
coñecida e imitada por tódolos galegas xa dende nenas. E sen quitarlle
nada, e menos a súa grande catoli cidade, como parecen facer algúns . E
ata debía ser canonizado , anque só
sexa pola nasa igrexa popular. ¡San
Alexandre , prega por nós!.

Manuel Espiña
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Cambia beber p·o r vivir
1.- Se bebes, bebe pouco. E recorda
que moitos poucos fan moito
2.- Para un ha vida sana, o alcohol
non ax u da nada.
3.- A tua cabeza e o teu corazón
sofren co alcohol.
4.- Canto máis aguante o teu carpo,
peor.
5.- O alcohol non é vía de
comunicación e alegria
6.- Os problemas e as penas non se
disolven no alcohol.
7.- Ós teus amigos, amistade,
non alcohol.
8.- Para os teus fillos , o mellar:
nada de alcohol.
9.-1raballa sen alcohol.
E máis seguro.
10.- O alcoholé mal compañeiro
de viaxe.

EMPEZA DESDE HOXE. CANTO MENOS, MELLOR
DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7

Unha copa de xerez. (Un punto)

Un

v~o

de viño. (Un punto)

Un whisky, unha copa de
coñac, ou licor. (Dous puntos)

Suma os puntos da semana e saca ti mesmo
a conclusión; porque é perjudicial para a tua
?aúde pasar de 35 puntos, se eres home, e de
20, se eres muller. De todas formas , xa o sabes :·
canto menos mellar.
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LIBROS GALEGOS
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O mundo.
LUGO
SADA- A CORUÑA
RUA NOVA, 16

Pero ainda queda
algún home lúcido
para vos dicir: ¡NON!
(P. Casaldáliga)
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