
REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS ANOVlll 

Unha historia de violencia 

i mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esquecimos. 

1 mos sementando patrla: 

ma11 con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 

Nº 299, 24 Set. ó 8 oct. 1988 - 50 pts. 

O 11 de setembro de 1973 un golpe 
militar derrubou con gran brutalidade 
o goberno lexítimo deste pais latinoa
mericano. Salvador Allende, presi-

É A.HORA DE CHILE 
dente da nación e guía dunha orixinal experien
cia de tránsito democrático ó socialismo, foi 
asediado e asasinado no "Palacio de la Mo
neda". Con él morría un intento serio e ho-

. nesto de unidade popular para o socialismo, un 
socialismo con tódalas letras, realmente trans.: 
formador dunha sociedade inxusta e desigua
lante; algo ben diferente á socialdemocracia 
descafeinada á que estamos afeitas nas nasas 
latitudes. 

O propio Allende definía moi ben a situación 
o primeiro de maio de 1971: "Quixera -dicía 
daquela- que os chilenos mediten profunda
mente neste feito histórico: por primeira vez o 
pobo apoderouse do goberno utilizando as 
vias legais. !Jisponse a cambiar a sociedade, a 
efectuar profundas transformacións económi
cas e sociais; nunha palabra, a abrir a vía ó 
socialismo, todo elo respetando as leis dunha 
democracia burguesa. Por primeira vez na His
toria, un pobo buscou voluntariamente un ca
miño que conduce á revolución, limitando o 
coste social desta mutación ó máximo; é dicir, 
evitando sacrificar vidas e desorganiza-la pro
ducción". A pesar de todo o presidente coñe
cía ben os atrancos e ameazas que arrodeaban 
este proxecto: "Se ben o pobo se apoderou 
do goberno, aínda lle queda por conquerir o 
poder", sentenciaba certeiramente Allende na 
mesma ocasión. 

Ese socialismo popular plantoulle cara ó ca
pital transnacional, especialmente ó norteame
ricano. ~mpresas USA. -sobranceiramente a 
ITT., líder en tecnoloxía da telecomunicación
viñan explotando o cobre chileno a esgalla; 
"nos plans estratéxicos" do imperio industrial 
do norte, o cobre chileno era peza intocable. 
Allende nacionalizara as minas de cobre, con
secuentemente era un perigo para os intere
ses norteamericanos. 

O golpe do xeneral Pinochet e a xunta militar 
foi ben preparado. Creárase previamente un 
estado de opinión favórable entre as clases 
medias (temerosas da desorde social e o pe
rigo comunista), e o que foi m'áis determinante: 
un sindicalismo monetarista, coa soa p_reocu
pación das reivindicacións salariais, envelenou 
a unha boa parte da clase obreira contra o 
goberno de Allende, xustamente aqueles sec
tores mellar tratados da minería do cobre. 

En setembro apareceron os salvadores da 
Patria . En poucos dias o número de martas 

(Pasa a páx . 4) 

1973-1988 
15 anos de dictadura 

O 5 de Outubro 
pode empezar o cambio 
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AS PATACAS, OS VIÑEDOS, OS FRUTAIS ... 
malas colleitas no naso agro, e preocupación nos 
labregos, e na poboación galega, en xeral. Máis 
do 40% dos cidadáns galegas traballan no agro 
(no resto do Estado só chegan ó 15,5 e na CEE 
aínda menos: o 7,6%). Se barallamos estes nú
meros, en Galicia sobrarían no agro unhas tres
centas corenta mil persoas, e a nasa poboación 
activa no agro sería de oitenta e seis mil labregos. 

* A VIRXE DO CRISTAL que se festexa en Vi~a
nova dos Infantes de Celanova cada quince de 
setembro, xuntóu este ano a milleiros de peregri
nos, máis case ninguén se lembróu de que esta
mos no centenario da obra do poeta de Celanova ' 
Curros Enríquez: O Divino Sainete, que é unha 
manifestación da fe e do compromiso do poeta 
do Rexurdimento. Curros gañara un premio dez 
anos antes coa poesía: "A Virxe do Cristal". 

* CELULOSA EN FAZOURO, FABRICA DE TA
BLEIRO EN RABADE ... , asemella coma si Galicia 
fose descuberta polos extranxeiros como a meca 
da madeira. Son moitos os que queren chupar 
aínda máis da nasa terra, alemáns e mesmo polí
ticos españois que poden ter conexións con esta 
arribada de capital madereiro no naso país. Cer
tamente, a terceira parte da madeira que se tira 
deste Estado, nace e medra en Galicia. Mentres 
tanto Europa merca fóra a mitade da medeira 
cortada e aserrada, e moito máis da mitade da 
pasta de papel que necesita. 

©~•m@ 
----Por XOSE LOIS----

~tN LOS iNCENDiOS HAetO~A'KR HAN AR· 
D\00 ~ EN 12U81ANA 240 HECTAQ€AS ; LA 
«óUciÑ~ 5S t-'A· j l..A?A 2t WECT~r¿EAS j 
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i E D~MPÓis AiNDA 
HA\ QO~N O( QO~ 
NON SE TóMAN 
MEDIDAS! 

OS XOGOS DE SEUL son unha proba máis do 
unidos que corren política e deporte. Doce mil 
deportistas, cento sesenta e un países e máis de 
dez mil millóns de dólares, ofreceron ó mundo un 
dos espectáculos máis fermosos do home, sem
pre que sexamos capaces de esquece-las divi
sións e os imperios. Faltaban estados coma Cuba 
que teñen unha política deportiva exemplar. 

* O LABOR DE BEN POSTA DE OURENSE segue 
medrando e recollendo froitos en Nicaragua. A 
"Cidade dos Muchachos" do crego Xesús Silva 
leva traballando naquel país desde hai tres anos, 
e agora vai montar talleres artesanais coma xer
molos de pequenas industrias., nos que se dará 
un ensino integrador e liberador. 

* MOZAMBIQUE recibe nestes días a visita do 
Papa, quen en palabras doadas de entender para 
nosoutros, na lingua portuguesa, convida á 
lgrexa daquela excolonia a seguir encarnándose 
na real id ad e do país, xa lonxe do seu casamento 
co réxime colonialista que supuxo un proceso de 
crise, sobre todo para a xerarquía católica. 

* A DESTRUCCION DE MISIS de alcance medio 
SS-20 escomezóu pala banda dos rusos coa des
trucción hai uns días dos tres primeiros. Os acor
des entre as dúas superpotencias no decembro 
pasado aínda van moi lentos á hora de converte
los en práctica de cada día. 

* A GUERRA DOS HIPERMERCADOS tamén vai 
chegar a Lugo, unha das poucas cidades que 
aínda non contaba cunha destas grandes cadeas 
comerciais. Continente e Alcampo, dúas casas 
francesas andan a ver quen pode máis. Alcampo 
vai montar outro centro en Vigo. Mentres tanto , o 
pequeno comercio segue levando os paos destes 
peixes gordos que tragan todo. 

* O PREMIO DE NOVELA LONGA "EDUARDO 
BLANCO AMOR" concedido por varios concellos 
galegas, ven de ser atribuido ó profesor Miguel 
Suárez Abel pala súa novela "Turbo" . Miguel per
tence a unha xeración de exseminaristas de 
Belvís-Santiago, que hoxe desenvolven papeis 
punteiros na nosa sociedade: xornalísmo, polí
tica, literatura ... A novela é froito do seu fondo 
coñecemento da Galicia de hoxe. 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

UN CAXATO PARA O CAMIÑO 

Con este título vén de publicar un libriño Manolo 
Regal, membro da mesa de redacción de IRIMIA e 
responsable da ¡:xíxina relixiosa desta revista. Queré
mo/o presentar hoxe cun chisquiño máis de ampli
tude, pois parécenos que paga a pena. 

Un libro para rezar 

O primeiro que hai que dicir deste libro é que é un 
libro para rezar. O libro non é un libro sobre relixión, 
que tale de relixión, que ensine sobre relixión. O libro 
naceu da oración e quere ser un servicio para a 
oración, un pequeno caxato que axude a camiñar 
polo camiño nada doado do encontro con Oeus na 
vida diaria e na oración. 

Anque moitas veces o libro vai escrito en forma de 
verso, moi sinxeliño e primeirizo, o libro non é un libro 
de versos, de poesía, nin siquera de poesía relixiosa. 
Repetímolo, o libro é un libro de oración, que quere 
axudar a rezar, e a rezar ben, con x~ito. 

Un libro desde o Evanxeo, Galicia, os pobres 
Os tres puntos sobre os que se van compoñendo 

as páxinas deste libro son o Evanxeo, Galicia e os 
pobres. O autor móstrase moi sensible a estes tres 
aspectos. O Evanxeo é sempre o punto de partida e o 
lugar de chegada. Cada poema ou texto é o comenta
rio a unha pasaxe ou fraseciña ou palabra do Evan
xeo. Bucéase no Evanxeo para sacar dese tesauro 
cristián toda a riqueza que é capaz de encher e moti
var unha vida cristiá. 

Galicia é o segundo punto de apoio. O libro vai todo 
el escrito en galega. Nun galega sinxe/o, bo e limpo, 
case sempre de cada día, porque a vida que ne! se 
reflexa é a vida diaria dunhas comunidades galegas, 
no medio das cales o Evanxeo se quere introducir 
coma forza de liberación. 

Anque o libro pode valer para ser rezado por ca/
quera persoa, o medio no que el naceu é o medio 
rural. Que a causa é así maniféstao ás claras a gran 
cantidade de realidades rurais, imaxes rurais que no 
libro atopan lugar e forma de oración. Este é o lugar 
de pobreza concreta no que o libro se sitúa, e neste 
lugar de pobreza, o rural, quérese significar como 
instrumento da escolla de Oeus polos pobres, e da 
revolta de Oeus a pro/ deles. 

Forma de utilizalo 

O libro non é para lelo de corridas. O libro é para 
rezar con el; un poemiña ou dous cada día e punto. 
So, na familia, en grupos, en ce/ebracións. Para facili
tar este uso o libro vai dividido en oito seccións, e 
dispón tamén de dous índices, un bíblico-!itúrxico e 
outro temático. E posible que a/gúns poemas poidan 
ser empregados coma letras de cancións relixiosas. 
Desde lago o libriño pode dar moito xogo. 

Gracias ó autor por este servicio á comunidade 
crente galega, ós cristiáns galegas. 

Hai xente que se exclue do Reino de Oeus: os que tan dano ós 
nenas, os que poñen atrancos ós debles 

Ver a árbore na semente (Dom. 25 do T. 
Ordinario) 

" Quen acolle a un destes nenas no meu nome, a 
min me acolle " (Mr. 9,37) 

Señor, ·cánto traballiño nos custa apreda-las 
causa pequenas, esas que nos parece que non 
valen para nada, porque, según nós, non sirven 
para cambta-lo mundo!. Sí , Señor; quixeramos 
mover montañas, apreixa-lo universo , volve-lo 
mundo co debaixo para riba. Así somos de fa
chendosos, Señor. Soñando na paz que desexa
mos para os países que están en guerra, ó mellar 
non tacemos nada por eses dous veciños que non 
se talan; esperando en cura-lo cancro, ó mellar 
non nos doemos do que está tolleito polo reuma. 
Cómo somos, Señor! Nese nena de que nos talas 
no evanxelio está reflexado todo o pequeno , o 
sen importancia, o que pasa desapercibido .. . Da
nos ollas de aumento, Señor, para ve-lo grande 
que son as causas pequenas, o valor que teñen as 
persoas marxinadas, a forza salvadora que pode 
haber nun sorriso ou nun agarimo. Gracias, 
Señor. 

Acabouse o paro (Dom. 26 do T. Ordinario) 

"Ninguén que faga milagres no meu nome tala 
despois mal de min" (Mr. 9,39). 

A viña é grande, a anada é extens~i. Col len nela 
tódolos que queiran traballar. Non se esixe nin
gunha tarxeta de aval nin de recomendación. O 
único que se pide é o desexo de facer felices ós 
demáis. Non hai máis condición ca esa. Aquí nin
guén ten a exclusiva nin a capacidade de acapa
rar para sí todo o trabal lo. A ninguén se lle pode 
impedir que taiga o que poida polo ben dos de
máis, que resolva problemas, que ofreza ideas e 
solucións, sexa da relixión que sexa ou do par
tido que sexa. Todo o mundo ten espacio 
abando. Deixemos e valoremos que faga os mHa
gres que poda. 
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(Ven da portada) 

polo exército rondou os catro mil, boa parte 
deles no Estadio Nacional de Santiago, con
vertido en campo de concentración e 
exterminio. 

Pero a causa non parou aí. Non /les abon
dou ós salva-oatrias, con descabeza-lo mo
vemento síndica/, cultural e político socialista. 
Pouco a pouco a represión iría ampliándose, 
como mancha de aceite, acadando a sectores 
cada vez menos significativos, salpicando en 
definitiva a ca/quera opositor demócrata. 

O longo destes anos de dictadur;a militar 
calcúlanse en quince mil o número de martas 
polos militares ou grupos de terroristas para
militares con "protección oficial". Fálase ta
mén de dous mil douscentos desaparecidos, 
outro refinado sistema da chamada "Doctrina 
da Seguridade Nacional" para limpa-lo país 
de opositores. 

A Constitución e o Referéndum 
Ca paso dos anos, Pinochet e a súa dicta

dura taran quedando máis e máis ail/ados. 
Caeron un ha tras outra as dictaduras veciñas, 
e a opinión pública internacional condenaba a 
brutalidade do sistema militar. A responsabili
dade da CIA norteamericana no golpe parecía 
demostrada e non interesaba xa a prolonga
ción desa situación. O papel da lgrexa chilena 
foi enormemente digno. Tanto desde a cha
mada "vicaría da solídariedade ", como desde 
a propia actuación do arzobispado de San
tiago, denunciouse a represión e a hipocresía 
dun goberno que dicía defende-la civilización 
crístiá. 

En 1980 aprobouse en plebiscito unha 
constitución moderadamente aperturista que 
abria a posibilidade futura dun /ixeiro cambio, 
sempre tutelado polos militares. 

O próximo día 5 de outubro celebrarase un 
referendum para que o pobo chileno decida 
se debe ser Pinochet ou non quen conduza 
un suposto proceso de democratización. Por 
primeira vez, a oposición ten uns minutos na 
televisión para dicir "non" a Pinochet. Sen 
embargo a situación non é doada. O cambio 
pode retrasarse, porque tódalas dictaduras 
teñen un forte aparato de propaganda ba
seado en dúas claves: xogan ca tempo a fa
vor, desgastando a oposición e xogan sobre 
todo ca medo, coas pantasmas do pasado e 
dun posible futuro de caos e violencia. 

O proceso actual 

Quen ollou un recente debate da televisión 
española TVE sobre o vindeiro referéndum 
chileno, quedaría abraíado ó ve-la insistencia 
do moderador e de boa parte dos participan
tes no "necesario esquecemento" da historia 
recente de Chile, para encarar o futuro . ¿E 
isto posible?. 

Hai moitos martas, desaparecidos e exilia
dos como para facer hipócritamente borrón e 
canta nova. ¿Cómo confiar un proceso de 
normalización política a aqueles que ilexítima
mente e pala forza se fixeron ca poder masa
crando os gobernantes elexidos pala libre 
vontade popular?. 

As sospeítas anticipadas de fraude no refe 
réndum estánse a espal!ar por tódolos secto
res democráticos. Ninguén ere na "conver
sión democrática " de Pínochet e as manifes
tacións en Chile contra este proceso multípli
cáronse de dia en día nas últimas semanas, a 
pesares da dura represión policial que puide
mos ver nas imaxes chegadas por televisión. 
O pulso está servido.• 

Daniel López Muñoz 

O xeneral Pinochet quere agora ser 
"demócrata" 

No outubro de 1986 o padre Pierre Du
bois foi expulsado de Chile. Desenvolvía o 
seu traballo pastoral na barriada popular 
de "La Victoria". O ser europeo salvouno 
dunha marte segura. Recollemos parte 
das súas declaracións, como mostra da 
historia da lgrexa chilena. 

- ¿Cómo foi a súa detención e 
expulsión? 

- Avisáronme que estaban a rexistra-la 
parroquia. Fun alá e atopéi todo revolto: 
abriran a porta pala forza e revisaban o 
local de "Comprando juntos", un grupo 
de acción de compras que tiñamos no ba
rrio. Sacaron uns lenzos referidos ó ani
versario da marte do P. André Jarlan e 
estraron tódolos diarios da vicaria de San
tiago ("Solidaridad"). Reclaméi os lenzos, 
pero arrestáronme e leváronme detido sen 
saber de qué me acusaban. 

- O goberno chileno acusouno de rea
lizar actividades políticas ... 

- Aquela situación é moi dura. Estima
mos que naquela barriada hai perta dun 
70% de paro, máis o problema da viven da, 
con 3 familias de promedio en cada casa 
de 8 a 16 metros. Todos estes anos a re
presión foi moi fo rte . Frente a isto, atenta
ción da mocidade de escoller unha forma 
de loita armada, foi medrando moito. Eu 
esto u contra este xeito de lo ita, pois penso 
que sería un suicidio; ternos que buscar 
métodos de non-violencia activa. 

Eu tiña que denunciar con forza esta 
inxusticia. Tratéi de facer verás autorida
des, mesmo ás militares, que cada vez que 
disparaban unha bala no barrio, estaban a 
dar a razón ós partidarios dunha oposi
ción armada ... En canto ó demáis, nun ba
rrio coma o noso, eu sempre dixen que un 
home só é un home morto; por iso tratéi 
sempre de que a forza da lgrexa estivera ó 
servicio da organización da xente.• 

Ese alongado pais, que figura nos mapas 
na parte máis inferior da América como atra
pado entre a Arxentina e o Océano Pacífico, é 
Chile. Su/cado cáseque de arriba a abaixo 
pala cordilleira dos Andes, ten unha exten
sión de 756. 626 Km2 (arredor de 25 veces 
Galicia). A súa poboacíón ronda os 13 mi
llóns, dos que aproximadamente 4, 5 viven na 
capital, Santiago. 

O norte do pais é unha das rexións mineiras 
máis importantes do mundo. O centro é agrí
cola, exportando importantes cantidades de 
productos hortofrutícolas. O su/ é gandeiro. 

Na historia deste pais, recóllese unha das 
máis claras tradicións democráticas de toda 
América. Entre 1932 e 1973, fóronse tur
nando no poder gobernos de diferentes sig
nos, resultado de sucesivas elecións abertas 
e un enraizado comportamento cívico. 

~ '"9º 

~ cebado y aveno 

O pololo 

W' vid 

~ bosques 

...,.. gen. bovino 

solilre 

hierro 

cobre 

piara 

molibdeno 
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Un crego liberal, o primeiro nacionalista galega contemporáneo 

O 
día 26 de decembro de 1766 
nacía na freguesía de S. Es
teva de Soesto (Laxe-A Co
ruña) un personaxe de gran 

importancia para a Historia de Galicia 
contemporánea -e mesmo de 
España-. Trátase do crego ilustrado e 
liberal O. Juan Antonio Posse, de quen 
acaban de aparecer publicadas as 
súas memorias · -escritas por el 
mesmo contra o ano de 1833- nunha 
coñecida editorial madrileña (Memo
rias del cura liberal D. Juan Antonio 
Posse con su Discurso sobre la Consti
tución de 1812), Edición de Richard 
Herr, CIS-Siglo XXI , Madrid , 1984). 

Co.ntra o ano 1833, na súa parro
quia de S. Andres de Rabanedo (hoxe 
un barrio da cidade de León) o cura 
Posse escribe as Memorias da súa 
vida. Empeza relatando o seu nace
mento en Quintáns.Meáns (Vimianzo) 
en decembro de 1766; este dato té
molo corroborado na súa partida de 
nacemento. A importancia de Posse 
radica en que foi un perfecto actor e 
espectador dos sucesos políticos dos 
derradeiros anos do século XVIII e do 
primeiro tercio do XIX, e máis, princi
palmente, por facer unha valente e 
arriscada defensa da Constitución de 
1812, diante dos seus fregueses de S. 
Andrés de Rabanedo . Posse exerceu 
o seu ministerio sacerdotal en tres pa
rroquias leonesas nos anos críticos 
da invasión dos exércitos de Napo
león e durante a reacción de Fer
nando VII. 

Palas súas ideas liberais e polos 
seus ataques á Inquisición (ó contra
rio da inmensa maioría do clero da 
época) sufriría persecución e presi
dio. Neste período , desencantado ta
mén do goberno exercido polos libe
rais no poder, escribe ós seus amigos 
de Galicia: 

" Por esta desconfianza y presenti
miento de nuestra ruina escribí a La 
Coruña y a mi país (Galicia) para tra
tar de hacerse independiente, erigién
dose en República libre y sepa-

rada de los demás, pues tenían todo lo 
necesario para poderse gobernar por 
si mismos. Y en este caso podían ha
cerse confederados de los otros es
pañoles, aliados natos de los 
ingleses. 

No gustó esta protesta, y aún _fue 
causa de que se me tuviese por loco 
en lo sucesivo, y me vi precisado a 
recoger velas, no volviendo a hablar 
de ello" (p. 249). 

Con esta declaración (en torno ó 
f , ano 1820), tal vez este crego nacido 

en Soesto se convirta no primeiro na
cionalista galega da época contem
poránea. 

Nas súas espléndidas Memorias ten 
sempre presente a " súa patria" (Gali
cia) e fai constante referencias á súa 
parroquia de nacencia, Soesto, lugar 
que non deixa de visitar case sempre 
que ven a Galicia (constan polo me
nos seis viaxes) . Lembra a vida da súa 
infancia, ata que ós 12 anos (en 1779) 
o leva seu pai a estudiará casa dun tío 
seu cura en Las Muñecas (León). Son 
de gran importancia os detalles da 
súa infancia en Soesto , cando axe
xaba os paxaros e andaba coas ove-
1 las e bois ; as crenzas e costumes de 
seu pai -un rudo labrego analfabeto-, 
a súa estancia nunha escala local , as 

curacións violentas que sufriu etc. 
Tornará ó solar nativo ó cabo de once 
anos de estudio en terras leonesas, en 
1790, en plena mocidade, unha das 
épocas que con máis morriña recorda 
o crego: xunto ós seus estivo varios 
meses. Volverá a Soesto en 1802 
(marte de seu pai), en 1809 (en plena 
guerra contra os franceses) e en 1812, 
visitándoo o propio párroco de 
Soesto, a quen lle escribira unha 
carta contra a Inquisición , os frades e 
as bulas. 

Entre 1817 e 1818 sufriu a primeira 
prisión ; logra fuxir dela para pasar 
outros cinco meses no seu lar nativo 
" obsequiado por mis parientes y ami
gos" . Retorna a León e os absolutis
tas do reí Fernando VII condénano a 
seis meses de prisión (xaneiro de 
1820), pero en marzo do mesmo ano 
recupera a liberdade. Non se con
serva a última parte das súas Memo
rias , aínda que é sabido que en 1823 
volvería sufrir persecución coa res
tauración do absolutismo monárqui
co. 

O comentarista das súas Memorias , 
R. Herr, destaca a importancia do tes
temuño deste sinxelo pero intelixente 
crego rural (que mesmo chegara a 
aprender pala súa canta os idiomas 
francés e italiano para poder ler libros 
prohibidos) para o coñecemento da 
historia social de fins do século XVIII e 
dos· primeiros anos do XIX. Posse 
mostra o mundo dos labregos. As 
súas descricións dos desastres da 
guerra son comparables, en certo 
xeito, ás que efectúa Gaya nas súas 
pinturas e gravados; fronte a Jovella
nos, partidario da p_ropiedade pri
vada, el era colectivista acérrimo: por 
varias veces lle bota a culpa á acumu
lación de riquezas de corrupción 
existente. 

Para a época, foi unha persoa ex
traordinariamente lonxeva: chegou a 
vivir 88 anos este sacerdote, que fa~e
cería na súa parroquia de S. Andrés 
de Rabanedo (León) en 1854. 

Xosé María Lema 
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, 
¡E que os de a Coruña pásanse! 

f-l 
nda un pala vida e non para de recibir 
sorpresas. De tódolos tipos, por tódalas 
partes. Pero é que algúns de A Coruña 

por esta vez pasáronse. ¡Abofé!. 

Velaí que un grupo -non sabemos ben cal é o 
seu número e que raigame social pode ter, anque 
o supoñemos- vai e fai unha "Asociación por la 
libertad de lengua". Así como sana, en castelán, 
claro. Consideran que os castelán-falantes están 
senda asoballados polos sinxelos intentos de re- , 
poñer e de dignifica-la lingua galega que se están 
a facer desde distintas instancias administrati
vas, sobre todo na ensinanza. E, se vostedes dan 
un ha volta pala cidade escolar de A Coruña, po
derán ver pintadas coma a seguinte: "La obliga
ción de estudiar gallego es de fascistas". 

Coido que, cando as causas se sacan do seu 
sitio , non teñen amaño. ¿ lmaxínanse vostedes a 
centos e miles de nenas galegas, galego-falantes 
de sempre, escribindo e esixindo o mesmo: "A 

NOVELA/NARRATIVA 
Catro novelas sentimentais, 
de Ramiro Fonte 
O misterio do barco perdido, 
de Carlos G. Reigosa 
O tempo dun salaio, 
de Anne Philipc 
(Traducción de Xosé Man~el Be ira~ ) 

CLÁSICOS GALEGOS 
Pe das Burgas, 
de Francisco A. de Nóvoa 
(Edición de Valcntín Arias 
prólogo de X.L. Méndcz Ferrín¡ 

POESÍA 
Pasa un segredo, 
de Ramiro Fonte 

TEATRO 
Os libros do Centro 
Dramático 
Gal ego 
Xogos de damas, 
de Anrn R. Ballestero' 

abriga de estudiar castelán é de fascistas"? E, 
por suposto, que o poderían dicir, e con moita 
máis razón e sufrimento cós outros. 

Pensar que o castelán pode estar senda asoba
llado polo galega, é de miopes totais. O "informe 
dramático sobre da lingua galega" que noutrora 
escribira Alonso Montero perdeu un chisquiño da 
súa acedume, de primeiras, pero segue a ter no 
fondo unha triste e completa actualidade. Por isa 
que estean tranquilos os señores e señoritos de A 
Coruña, que a súa lingua nunca será dominada, 
nin os seus tillos despreciados por talaren caste
lán, anque eles si que sempre souberon facer tal 
cos que mamaron da nai Galicia o leite precioso 
da tala, e con el mantiveron a súa vida, os seus 
sañas, a súa loita e esperanza. 

E, que conste, estudiar galega é moi san, e 
ademais dá cultura. 

Colección XABARÍN 
O gran Meaulnes, 
de Alain-Foumier 
(Traducción de Camino Noia) 

Serie MITOLOXÍAS 
Reis, deuses e espíritos da 
mitoloxfa africana, 
de Jan Knappcrt • 
(J"raducción.dc M. Monteagudo 
e Gudrun Pcstkc) 

XERAIS UNIVERSITARIA 
A mentalidade xusticieira 
dos irmandiños, 
de Carlos Barros 
Galicia na Ir República 
e baixo o franquismo, 
de Bernardo Máiz 

GUÍAS 
Galicia Enteira 11 . 
O Ribeiro- Terra de Tri ves, V aldeorras 
e O Bolo, 
de Xosé l:.uis Laredo Verdejo 

Manolo Regal 

roo t=====-·---~_, EDICIÓNSXERAISDEGALICIA .••••••• 
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lsto non marcha 

PorTintxu 

M oitas veces escoitamos ou · dicimos: isto non 
marcha. Referímonos a mil aspectos da vida 
diaria, como poden se-la atención sanitaria, a 
burocracia das diversas administracións que 

nos gobernan, o sistema escolar, os retrasos e atrancos 
da xusticia, as estradas cheas de buratos e curvas_e mil 
causas máis. E de certo levamos razón no que dicimos. 
Pero moi poucas veces nos paramos a pensar que 
podemos facer nós, simples cidadáns, para cambia-las 
causas. 

Esta reflexión vénseme á mente no momento de es
cribir estas primeiras liñas despois dunha paréntese de 
vacacións. Efectivamente, moita xente ven de empezar 
unha nova etapa na súa actividade. Non é cousa que 
afecte unicamente ás seiscentas mil persoas que no 
ne.so pais están comprometidas no amplo mundo do 
ensino, que como alumnos, profesores ou en pastos 
similares empezan un novo curso. E unha reflexión que 
nos debemos facer todos, empezando polas cinco mil 
persoas que en Galicia teñen pastos de responsabili
dade política, nos diversos ámbitos das administra
cións e polos milleiros de funcionarios que tamén te
ñen unha tarefa moi importante que cumprir en ámbi
tos moi diferentes. 

Porque todos podemos algo, anque sexa moi pouco, 
para facer progresa-lo país. Por iso sería moi impor
tante que todos nos empecemos a preguntar en que 
podemos servir á colectividade, para resolver proble
mas do tipo dos citados, de repercusión pública eco
lectiva. Antes de nada teremos que facer todos -cada 
un no seu nivel- un esforzo por entende-lo que pasa, 
tarefa na que esta revista pretende aporta-lo seu gran 
de area. Pero lago haberá que empezar a tomar tamén 
postura. 

Nestas semanas do verán houbo diversos feitos que 
motivaron moitos comentarios e cicais máis dun es
cándalo. Un deles foi, sen dúbida, a decisión xudicial 
do procesamento do que viña senda vicepresidente da 
Xunta de Galicia, Xosé Luis Barreiro. Outro, máis re
cente, o estoupido de novas bombas postas polo cha
mado Exército Guerrilleiro. Ambos exemplos póden
nos servir de chamada de atención para ver se nas 
nasas proximidades non suceden a cotío feitos, que 
sen te-los caracteres de escándalo cosque se presen
tan estes dous asuntos si poden estar en certa maneira 
na mesma liña e ante os que non reaccionamos. 

Cando calquera funcionario ou home público abusa 
das súas funcións ou do seu poder, anque sexa un 
mero concellal ou subalterno, ternos que reclamar de 
quen competa medidas correctoras do seu proceder, 
previa delimitación das responsabilidades, cousa 
aínda pendente co señor Barreiro. Igualmente ternos 
que atender que se algún funcionario ou simple qida
dán extorsiona dalgún xeito a outro está na mesma liña 
dos "guerrilleiros". • 

"LUMEN 2000". Un ha 
evanxeli~ación via satélite 

Por Francisco Carballo 

H Barrat no número 450 de El Ciervo sirvenos 
unha información, non exenta de interrogan

•tes, sobre os proxectos de evanxelización via 
satélite de Lumen 2000. 

Neste setembro vaise reunir a 3ª Convención en Bo
gotá para expandir máis esta xigantesca organización . 
Na dirección deste proxecto supermillonario están 
dúas persoas da terceira idade: Piet Derksen , holandés, 
dono de varias empresas e membro de importantes 
entidades eclesiais, e Tom Farrest, un redentorista; 
este de 61 anos, aquel de 74 ... 

A rede de videos que se proxectan en ducias de 
emisoras de Televisión é altísima. Os proxectos para 
América Latina son grandiosos e, en parte, en curso .. . 
Tamén para Europa elaboran programas e financian 
emisiórís. Africa está á vista e pensan que a súa inva
sión por video-comunicaccións será un feito a curto 
prazo ... 

A lectura dos comunicados deste proxecto non dá 
excesiva luz. Polo de pronto consideran como aliados 
ós grupos de Comunión e Liberación, ós Cursillos de 
Cristiandade e ás Comunidades Neocatecumenais. Non se 
consideran delegados oficiais do Vaticano, mais pro
pagan que Xoan Paulo 11 os abenzoa, ó igual que Sor 
Teresa de Calcuta ... 

Piet Derksen recibira en 1984 o respa ldo do cardeal 
Suenens, gran protector dos movementos carismáti
cos. Daquela Derksen financiara unha magna·concen
tración clerical para animar ó c lero na evanxelización 

_' masiva e na utilización de novas tecnoloxías ... 

Para o acontecemento xuvenil de 1989 en Compos
tela non ha faltar a colaboración destes xigantes da 
tecnoloxia, animados, nos seus proxectos, pala infla
mada chama de pentecostalismo de gran número de 
pregoeiros ianquis da televisión daquel país. 

Para estes 1iluminados da evanxelización pentecostal 
a década 1990 a 2000 ten que se-la da gran evanxeliza
ción . Para eles a fe é hoxe a gran búsqueda do 3° 
Mundo. Europa segundo eles, é un continente morto. 
Africa será, con América Latina, aterra da nova Cris
tiandade .. . Logo será a URSS convertida a que demos
tre afame de fe da humanidade. 

Nesta conxugación carismática e tecnolóx ica , na ut i
Hzación da B1ibll ia e de Fátima, os direxentes de Lumen 
sintense totalmente seguros. Para eles con honradez e 
cartas non hai posibilidade de fracaso. Cabe pregun
tarse se a competencia c·o fundamentalismo protes
tante que devasta Latinoamérica, éso unha lección ou 
unha imitación cos mesmos procedementos e non moi 
diferentes planteamentos. • 
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Sóio estas denominacións: Ribeiro, yaldeorras 
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Calcetins brancos: co tempo 
o~ calcetins adoitan coller unha 
cor fea. Para quitarlla, cómpre 
fervelos en auga cun trozo de ·li
món, despois de !avalas. 

As manchas na plancha: Para 
limpa-la plancha de manchas, có
llese un trapo branca con sal e 
pásaselle á plancha por debaixo 
cando estea quente. Repetindo a 
operación varias veces, non que
dará rastro ·de m;;inchas. 

Quitar lixos 

ROUPA - ROUPIÑA 

COUSAS DA CASA 

Marcas marelas na roupa branca: 
Pódense facer desaparecer dun 
xeito moi sinxelo, meténdoas en 
leite e deixándoas secar ó aire Ti
bre antes de volver !avalas. 

Outra maneira de saca-las 
manchas da base da plancha, ben 
sinxeliña, por certo: frotanoo a 
mancha da plancha con medio 
limón. 

DUAS RECETAS DE OUTONO 

Mazáns ó forno 

1. As mellares mazáns para cocer son 
as reinetas , pero pódense utilizar outras 
variedades. 

2. Lavar 4 mazáns grandes, non dema
siado maduras. Secalas e quitarlles o co
razón e tódalas sementes cun coitelo. 

3. Untar con manteiga un recipiente. 

4. Facerlles ás mazáns un corte hori
zontal na pel para que non se desfagan ó 
cocelas. 

5. Colocalas no recipiente e botarlles 
un pouco de zucre por riba asi como na 
cavidade central (unha culler máis ou 
menos). Seó botarlle o zucre, se mixtura 
cun pouco de manteiga, amolecerán as 
mazáns. 

6. Botarlle$ 2 ou 3 culleres de viña 
branca. 

7. lntroduci-las mazáns no forno, a 
temperatura moderada; e deixalas cocer 
uns 30 mns. ata que o viña se evapore e as 
mazáns amolezan ben. Durante a coción 
pódeselles ir botando por riba o zume 
que vaian soltando. 

Froitas cocidas 

1. Lavar dúas peras e 2 mazáns madu

ras; pelalas e quitarHe-lo corazón e as 

sementes. 

2. Corta-las froitas en cadrados e colo

calas nun cazo. 

3. Engadirlles 100 gramos de ameixas 

secas sen oso. 

4. Botarlle 100 gramos de zucre , 2 da

vos de especies e un pouco de canela. 

5. Verter sobre da froita un vasiño de 

auga fria e poñe-lo cazo ó lume, deixando 

que caza lentamente e remexendo de 

cando en vez. 

6. O cabo de 20 minutos, a froita terase 

convertido nun lixeiro xarope. Apaga-lo 

lume e servir así. 
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O Tirabeque 

O Tirabeque nacera nunha aldea da parroquia da 
Laracha. Senda pequecho trouxérao a súa nai á 
Coruña pra mercarlle un traxe e uns zapatos para o 
día da festa. 

Despois de faceren a compra, a súa nai levóuno a 
dar unha volta pala cidade. Ensinoulle o Castelo de 
San Antón , o porto , a Torre , e moitas causas que ó 
rapaz gostáronlle. Pero a quemáis lle chamou aten
ción foron os soldados facendo a instrución no 
campo da Rata. 

A lección deprendeuna tan ben que cando chegou 
á aldea arrecadou ós rapaces do tempo del. Can
goulle unha pala de pino a cada un , e, con ela ao 
lombo, veña de «uno, dos ... uno, dos " , media volta , 
para a dereita, agora para a esquerda, descanso . E 
asi un día e outro . 

O Tirabeque foi medrando, e cando tiña dazasete 
anos díxolle ós pais que él nunca máis traballaría de 
labrego; que quería ser militar. 

Ó pouco tempo xa estaba voluntario no cuartel de 
Sabela a Catolica de A Coruña. 

Foron pasando os anos, e cando levaba vinte de 
milicia aínda non saíra de cabo. Cando lle daban 
permiso no cuartel adoitaba iré súa aldea. Os veci
ños decíanlle que deixara a vida militar; que os seus 
pais ían senda vellos, e non tiñan quen lles traballara 
as terras. Pero el decote dicía que non deixaba a súa 
carreira de militar. 

Un ano, palas festas da Mª Pita, trouxeran un 
«Desfile de Estrelas ,, ó Teatro Rosalía Castro, de 
moito renome. 

O Tirabeque tratóu de ir o espectáculo. Foi cando 
se acercou ó furaco da parede onde venden as en
tradas, e a señorita que se atopaba pala parte de 
dentro adiantóuselle decindo: 

- General, ¿no? 
- ¡Co tempo , co tempo!. 

Manuel Cajaraville 
("Debullando Folclore") 

SE OLIERES LER IRIMIA i SUSCRIBETEI 
Pagarei p<>r: 

O Transferencia á Caixa de A forros de Galicia: 
Quero suecrihi,nne ó Semanario IRIMIA: 

Por un ano O Ata nova orde. O 
(So para os novas suscriptores. 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

O Correo contra Reembolso Non usar para facer o pago.) 
Precio da suscripción 

- Suscripción po r 
un ano-1 .300 pts. 

- Suscri pción de 
apo io - 2.000 pts. 

(máis caro e molesto ca transfere"ncia) 

Nome .....•............. ~ ....................•........................................ 
Rúa ou Parr<>«¡Uia ............................................................ . 
V ila ou Axuntaniento ..................................... Provincia ..... ~ ............. . 

.Recorta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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TEOFILO CABESTRERO 

NO LOS SEPARO 
LA MUERTE 

FELIPE Y MARY BARREDA 
Esposos cristianos 

que dieron su vida por Nicaragua 

Sal 
Terrae 

Prólogo de 

MARIA LOPEZ VIGIL 

M a~! e Felipe Bar.reda .. nicar:a
guenses, matrimonio cris
tiano de pouco máis de 50 
anos, seis tillos, revoluciona-

rios sandinistas. Entregaron a súa 
vida pola fe , ou por Nicaragua, ou po
los pobres, ou polo Reino de Deus. 
Eles vivíano en perfecta conxunción. 
Dixérono de palabra e sobre todo coa 
súa vida: "Entre cristianismo e revo
lución non hai contradición" . Morre
ron asasinados en xaneiro de 1983. 

Felipe e Mari 

El , Felipe, é reloxeiro e xoieiro. Ri
soño , (dicían del que conversaba con 
chistes) , emotivo , suave, tenro, entre
gado. Desordeado. Namoradísimo de 
Mari. 

Pala súa simpatía e a súa capaci
dade de acollida ten enorme éxito so
cial. O seu establecemento é lugar de 
tertulia e funciona como consultorio 
de confesor ou de siquiatra. 

É d irixente de cursiños de cristian
dade dendes 1968. Promotor de gru
pos de oración e de comunidades 
cristianas de base. Membro do Con
sello pastoral da diócese de Estelí e 
membro do Frente Sandinista desde 

Mari e Felipe Barreda 

antes do triunfo da revolución. Coa 
caída de Somoza e o triunfo das for
zas populares saquéanlle a mercado
ría do seu negocio e nunca a quixo 
reclamar nin aceptar a compensación 
que lle ofrece o goberno: "os 12obres 
necesítano máis" . 

Ela, Mari, é peluqueira. Decidida, 
forte, apaixoada, ás veces dura, tenra. 
Entregada. Namoradísima de Felipe. 

I 

E unha muller activa e de enorme 
forza moral. Coa súa coherencia e 
rectitude crea respecto pero acaba 
atraendo pola súacalidade humana. 
Confidente non só dos proprios tillos 
senon de amigos dos seus tillos que 
lle chaman " mamá Mari ". Coma o seu 
home é tamén dirixente dos Cursiños 
de Cristiandade e activista política. 
Antes do triunfo da revolución repar
tiu propaganda, organizou manifes
tacións, folgas de fame, abriu a súa 
casa durante anos como " casa de se
guridade" onde se agachaban diri
xentes sandinistas. Coa caída da dic
tadura de Somoza e ó final da guerra, 
Mari é nomeada unha dos cinco 
membros da Xunta Municipal de Es
telí, a súa cidade. É tal a súa entrega 
con xornadas de se.is da mañá a once 
ou doce da noite naqueles dous anos 
de reconstrucción que o seu home 
chegou a dicir co seu aquel de broma: 
"gañamos a revolución pero perdín a 
miña muller' '. 

Letanías do matrimonio Barreda 

Confésolle ó amigo lector que o 
que lin sobre o matrimonio Barreda 
deixoume un pauso de máis con
fianza na humanidade e ganas de ser 
mellar, un aroma de optimismo e un 
estímulo para a acción . Recomendo o 
libro: Teófilo Cabestrero , No los se
paró la muerte, Sal Terrae, Santander 
1985. Mentres, intentarei o imposible : 
achegarvos as súas entrañables per
soas nestas escasas liñas. 

Matrimonio Barreda, María Uxía e 
Felipe, tan namorados que despois de 
30 anos de casados chamaban a aten
ción polas finezas que se tiñan un co 
outro; tan entregados que deixaron 
ganas de imitalos tanto en dirixentes 
e comandantes da revolución como 
en curas e mesmo bispos, nos pro
pios fil los ou en amigos que non com
partían as súas ideas políticas ; tan li-

VIDAS QUE DAN LUZ 

bres que aéeptan as críticas e saben 
correxir ó seu bispo ou a un amigo ou 
a un dirixente político; tan achegados 
que aínda asombrando polo seu espí
rito de servicio sempre disposto a di
ci( si , destacaron pola súa capaci
dade "non só de axudar, tamén de 
querer", de acoller e respetar a cada 
persoa fose das ideas que fose; tan 
xenerosos que sacrificaron a súa posi
ción económica e souberon empo
brecerse coa revolución para enri
quecer ós máis pobres ; tan revolucio 
narios que amaron organizadamente 
pero tamén ben persoalmente ós 
máis pobres e por eles entregaron bes 
e vida; tan humanos que fil los e amigos 
recórdanlles defectos e recordan so
bre todo que a grandeza á que chega
ron foise facendo pouco a pouco ó 
longo dunha historia con dúbidas, su
frimentos e ás veces pasos en falso ; 
tan cristiáns e piadosos que a súa vida 
foi un crecer constante na fe , de misa 
e comunión diaria, namorados do 
amor de Oeus, afincados na oración 
constante , propagadores da fe , xente 
de lgrexa e de comunidades que po
los seus irmáns pobres entregaron a 
vida. 

Non lles quitaron a vida: dérona 

No ano 1982 en Nicaragua pasaba o 
que agora: contrarrevolucionarios 
pagados polos Estados Unidos están 
matando xente nas fronteiras do país 
e fundindo a economía abrigada a es
tar en situación de guerra. Moitos ho
mes están mobilizados para conter a 
agresión do gran capital. Moitas 
granxas están medio abandonadas. 
Polo Nadal do 1982 o goberndo pediu 
voluntarios para cortar a colleita de 
café tan importante para a economía 
nacional. Os Barreda foron deses 
voluntarios . 

, 
Os poucos días foron secuestrados 

pala guerrilla contrarrevolucionaria . 
Para servir á súa propaganda qui~e
ron que arrenegasen da Revolución 
Sandinista, que acusasen ó goberno 
de non deixar liberdade relixiosa no 
país e outras mentiras que querían 
botar pala radio e a TV. Torturáronos 
cruelmente durante máis de unha se
mana e como non puideron dobrega
los asasináronos brutalmente. Foi o 6 
de xaneiro de 1983. Un filio seu di xo : 
" Y que bueno que hayan muerto así, 
pues así murió Cristo". 

X.A.M. 
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Xosé Chao Rego 

Se somos persoas · ·de palla 
farémo-lo pallaso. Velaquí unha 
palabra que, escrita así con ! 1 1 
pode constituír unha novidaéle, 
que tamén estoutra palabra qui
zais nos ha resultar estraña, así 
coma enfermidade, soidade, hu
midade, etc. Trátase de sufixos 
latinos ou términos rematados en 
-tate. Por suposto que de humi
dade sae o adxectivo húmido. , · · . 

Novidades 

· gliáccio", ,que vén de "paglia", 
que significa palla, que é o mate
rial do que están feitos, por exem
plo, os nbsqs espar'ltallos. 

rio; e menos mal que foi salvado 
pala xente, especialmente do 
mundo rural. 

Estas persoas que conservaron 
Quizais pague a pena detérmo- o naso idioma en forma colo

nos algunhas semanas _nestas no- quial, ás veces sofren a petulan
vidades que ofrece a norrnativiza- cia dos que somos relativamente 
ción do idioma galega f~~nte (ou novas no emprego da lingua e pe
front~) . ó costume de utilizarmcis dímoslles que nos aturen e non 
eses términos na súa versión cas- padezan porque a nosa lingua se 
telá; algo lóxiCó' se ternos eri enriqueza agora pois, en defini-

Pero volvamos ó pal laso. Esta- . canta que ·a nasa lingua padece ' ··tiva, · é a súa semente a que se 
palabra procede do italiano "pa- falta de cultivo gramatical e litera- convérte en froito. 

EDITA: Empresa periodística A. IRIMIA 

A propiedade privada esixe de

fensas, moitas veces defensas 

violentas,· na propiedade prF

vada está unha das grandes ra

zóns da violencia do noso 

mundo. 
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