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Daniel López Muñoz

¿Un deos fontaneiro?
Os bispos de _
Galicia mandan chover ¡e chove! Encargáronlle a chuvia ó deus das nubes e apoiaron a súa
celestial solicitude lembrándolles ós cristiáns "o entrañable
costume" das rogativas. Tal sucedeu o xoves 18 de marzo
e o luns seguinte, día 23, o ceo fixo caso cunha demora de
case unha semana. Na nosa Terra, cando pasa o tempo
sen chover, o mellar é non pedir de inmediato, aínda que a
seca e mailo demo leven as colleitas, que chover ha chover, que non hai seca que cen anos dure. Os meteorólogos
da tele non gozan de tanto tempo para as súas prediccións, e por iso se equivocaron: non son infalibles.
Agora ben, se alguén quixese pensa-la suposta eficacia da pregaria cunha relación de causa efecto, daquela
¿con que dereito lles irnos dicir ós estudiantes que non
vaian á misa máis no tempo de exames ca no resto do
ano? ¿Habésmoslles de aconsellar ós do paro que -a
Deus rogando e co mazo dando- merquen a lotería e logo
vaian rezar o máis que aturen? ¿Halles caer -suponse que
do ceo- o aprobado ou a primitiva?
O xornal La Voz de Galicia titulaba, con volteriana intelixencia, así: "Los obispos piden oraciones para que llueva
y la Unión de consumidores, moderación en el uso del
agua". Este titular enfrontaba, eficazmente prá información
do lector avispado, unha mentalidade arcaica e máxica coa
racionalidade contemporánea e o pensamento secularizado.
Hai un século, no Dezanove, todo isto non estrañaría.
Pero, ¿que teoloxía é esa coa que se xoga, querendo
facernos crer nun deus tapafurados que nos saca as castañas do lume, un deus que anda metido a fontaneiro
manipulando as billas celestiais para que os canos das
nubes funcionen? E se non funcionan, coma nun país
miserento coma Etiopía e tantos outros do Terceiro
Mundo, ¿hemos de concluír que están a mal con ese
omnipotente señor das nubes?

Algo máis ca votos de castigo
Hoxe é a cousa máis
natural almorzar calquera
mañá coa nova doutro escape radiactivo catastrófico;
toma-lo viño coa música de
fondo dun cambio de clima
provocado pola contaminación de coches, celulosas e
outros fumes variados; xantar coas imaxes de ovellas
cegas polos raios do sol que
o burato de ozono deixou
pasar aló na Patagonia; e,
mentres ceamos un filete con
hormonas, remata-lo día
lendo na prensa local que a
capacidade dos homes occidentais para producir espermatozoides descendeu á
metade pola culpa dun pesticida que por fortuna só se
debe de usar xa no Terceiro
Mundo.
O caso que parte dos
cidadáns e das cidadás
espectadores, readiooíntes e
televidentes destes tempos
nosos empezan a sentir que
esas desgracias son inevitables, parte desa fatalidade
na que vivimos mergullados,
dese "¡que lle irnos facer!" co
que malamente nos consolamos. Pero hai outros que
non.
Poucos, pero cada vez
máis, son os que relacionan
o da capa de ozono co afán
de cambiar de nevera aínda
que funcione ben a que
ternos, sen talar xa do coche

e máis aínda das motos, que
tan imprescindibles resultan
para ser un mozo normal. E
moitos menos, pero algún
hai, quen de relacionar os
fumes ácidos da central de
Meirama e da cheminea das
Pontes coa praga da procesionaria, a praga da procesionaria coa "guerra química"
para combatela, e a agroquímica co cáncer ou a esterilidade.
O curioso é que o
mesmo medio que nos informa de todo eso .é o que nos
convence de que hai que
seguir consumindo, gastando
enerxía, producindo resíduos
e destru índo os espacios
naturais. Como se houbese
outra terra de reposto que
mercar no hipermercado da
esquina.
Por iso que non é de
estrañar que todos eses
medios de información, practicamente a mesma valoración do avance dos ecoloxistas en Francia que dos matamouros estes que dirixe o Sr.
Le Pen, temible sucesor de
Hitler á francesa.
Se o ecoloxismo medra
-din os expertos que nos
informan- por capricho,
desencanto, extremismo,
desgaste, arrebato, sarampelo electoral e deterioro da
democracia. ¿Que outra
explicación podería haber?

Dános pena a risa que lles produce a moitos non crentes ese tipo de teoloxía e de pastoral que fabricaron tantos
ateos e que hoxe non se manteñen en pé se non é desde
un integrismo relixioso que ten a pretensión -é moi pretencioso- de conectar directamente co ceo e que tan desconectado está, en cambio, da historia e dos signos do noso
tempo. O feíto de que tal actitude retrógrada goce de bendicións só nos suxire que, en tempos de seca, non hai que
gastar auga bendita para estes asuntos.

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA.

Os científicos ándannos a dicir estes mesmos días que
o actual problema da seca se debe a un cambio climático
producido polo abuso do consumismo; estamos contaminando a atmosfera e, en xeral, toda a esfera do humano.
Gustaríanos, por exemplo, unha boa carta pastoral colectiva que apuntase ó grave problema ecolóxico da humanidade, e en especial de Galicia, e que a nosa lgrexa estivese
atenta a esa política forestal que se anuncia coma inminente e que xa está alporizando ós nosos ecoloxistas.
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Por suposto , un escrito pastoral elaborado desde a
base e coa consulta a aqueles expertos que son o suficientemente independentes das instancias oficiais, para que o
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BOA NOVA

Cristo vello, Cristos novos
Estamos na Semana Santa. Na
Semana Santa fálase máis de Cristo crucificado e morto; pénsase máis nel, rézase máis diante del. É normal.
Pero cando iso tacemos, hai dúas
maneiras de entender a ese Cristo crucificado e morto; as dúas maneiras deberíanse completar unha coa outra, pero non
sempre se fai así, e quizabes por iso as
nosas Semanas Santas, as que celebramos ano tras ano, non chegan a entrar
con forza na nosa vida; son coma unha
anécdota curiosa que cada ano a rolda
da vida nos trae. Vaiamos por partes.

Adorar en Espírito e Verdade

Cristo vello e Cristo novo

Cristo só hai un, xa o sei; pero dáseme por chamarlle Cristo vello a aquel
Xesús de Nazaret que hai logo 2.000 anos
padeceu e morreu en cruz, coma víctima
duns poderes relixiosos e políticos que
non deron tragado nin dixerido a novidade
de Xesús chamando á irmandade no
nome de Deus Pai. Matárono por iso.
O Cristo novo é toda aquela persoa
que por ser víctima dos mesmos ou
semellantes poderes relixiosos e políticos, case non ten posto nin lugar nas
igrexas e na sociedade. Non se ven
encravadas nunha cruz de madeira,
coma o Cristo vello, pero aparecen ago-

Cristos novos, que se ven agoniando en ca/quera
recanto das no~as cidades ou aldeas.

niando en calquera recanto das nosas
cidades ou aldeas: vellos sós, nenos maltratados, mulleres da vida, enfermos da
sida, parados desesperanzados, labregos
sen porvir, etc. Incluso todo o Terceiro
Mundo é un descomunal Cristo novo que
cada día entrega un chisco do seu sangue para gozo e mellora dos finos primeiro.mundistas que somos case todos nós.

Eu non fun quen dixo que o Cristo
vello estaba presente nos Cristos novos;
foi o mesmo Cristo vello quen o dixo.
Tampouco non fun eu quen dixo que para
adorar e servir ben ó Cristo vello había
que adorar e servir ben ós Cristos novos;
foi tamén o mesmo Cristo vello quen o
dixo. E as súas razóns tería para o dicir,
que el diso sabía moito.
A min si que me vén á cabeza, en
consecuencia -e o lector dirame se ando
ou non ando ó dereito-, que unha Semana Santa que non nos abra e meta no
mundo da marxinación dun xeito devoto,
relixioso, doído, real, activo, político, non
é boa Semana Santa; adorar a un Cristo
de pao ou de prata (peor se é de prata)
de nada nos valerá, se non adoramos ós
Cristos de carne e óso, que a malicia ou
limitación humana recrea con tanta facilidade cada ano , cada día.
Gracias ás monxas

Por iso estoulle moi agradecido ás
monxas de Galicia -ós frades non, porque
non foron-, que poucas semanas hai,
antes desta Semana Santa, se xuntaron
para estudiar e debater con xeito as
maneiras de máis e mellor servir ós marxinados. Pero disto xa talaremos outro día.

REMOENDO O EVANXEO
SEMANA SANTA'92
Domingo de Ramos
Cristo espiuse da súa categoría divina e fíxose
semellante ós homes ... humillouse ata quedar sometido
á mesma morte, e morte de cruz" (Fil 2, 6-11 ).
Domingo de Pascoa
"lrmáns, xa que resucitastes con Cristo, buscade as
cousas do alto ... gustade os bens do ceo" (Col 3, 1-4).
Cristo resucitado viviu a nosa vida. Medrou entre
nós, comeu dos nosos froitos , bebeu da nosa auga.
Sufriu a opresión dos poderosos e a incomprensión dos
seus irmáns.
Coa súa resurrección tamén todos resucitamos:
venceu a vida.
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Victorino Pérez Prieto

NON HAI CLERICALISMO EN J
"¡Don Modesto Sí, médico Non!" eran os berros
que coreaban un nutrido grupo de vec;iños de
Muras o pasado día 19 de marza diante do Concello. Baixaran moitos deles de parroquias alonxadas do pequeno núcleo urbano deste concello
lucense, para apoiar ó seu cura, que recibira graves acusacións por parte do alcalde ese mismo ·día
e con anterioridade, mesmo en revistas de longa
ti rada no Estado. Se a isto se engade o dato de que
o devandito alcalde se chama Isaam Alnagm
Azzam, e se trata dun árabe musulmán afincado en
Galicia, a polémica estaba servida.
Un pobo galego cun alcalde musulmán
Mura s ' un pequeno concello de
ntaña n rt d Lugo, na fronteira
nt pr vin ia da
ruña. P quena en
pob aci n, a p na J .400 habitantes, pero
n n n st n ión, 200 quilómetro cadrad s · coñe ido no xornal da provincia
p lo ' múltiple conflictos de de hai anos
todo por razón política ó e tar bastante
nivelada a forza dos dous únicos partidos da corporación municipal; o PP e o
PSOE. Na anterior corporación gobemou
o PSOE e actualmente está no poder o
partido con ervador, que levou na cabec ira da li ta ó único médico do concello,
un dru o de orixe siria, casado desde hai
vinte ano cunha lugue a.
E te home, que deu repetidamente
mo tra do eu gusto por aparecer nos
medio de comunicación, manifestaba hai
unha
mana á revista Interviu "El cura
no me habla porque no voy a misa", frase
que e te medio se apresurou a recoller en
titulare con evidente intención de fustigar unha pret ndida xenofobia ou un confli to entr mauro e cristiáns. Pero máis
dura for n a acu ación que verteu día
d p i nun ornal galega denunciando ó
párr co d 'fru trado alcalde' de 'utilizar 1 altar d la igl ia para atacar a pery difundir 1 odio y el anticri tia-

súa muller xustificaba as actuacións co
vello eslogan de: "claro, como el cura es
comunista".

111

ma orr boraci ' n da

úa afirmaahondo
id n
n llo pola úa actuapa ·ada acumulando carg
utilia iquilm n J ' Fraga
a

¡ ' n, p diu a a uda dun hom

zfo
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Un xesuíta profesor universitario
Modesto Vázquez Gundín, o párroco
de Muras, ten tódolos aires do "vello profesor", canoso, de ollos espertos e vocabulario ilustrado. Pero ó mesmo tempo a
humanidade dos que se comprometen cos
pobres por unha razón que antepoñen ó
éxito persoal.
Esta opción comprometida levouno a
deixar as súas clases na Universidade de
Oviedo e o seu doutorado na Universidade de Comillas en Madrid por unhas
pequenas parroquias de montaña, nunha
clara aposta polo pobo galega. Nese compromiso de servicio ós humildes tivo que
meterse na política e acceder á alcaldía
non por intereses persoais, senón por verdadeira presión pupular. E non tampouco
nas listas de ningún partido senón nunha
candidatura independente. E, o que non é
menos importante, a pesar do conflicto
entre exercer cargos públicos e cargos
pastarais coma párroco, contaba co permiso do seu superior xeral xesuíta e coa
aprobación do bispo da diócese de Mondoñedo á que pertence.
Leva neste servicio máis de quince
anos, a pesar da súa precaria saúde. En
Mura exerceu de párroco, alcalde, profeor e "tran portista improvisado" dun
parvulario, etc. A súa casa pronte se converteu en casa de acollida á xente máis
di par, e me mo ca a de retiro para os
cura . A dióce e puxo a úa confianza nel

e encomendoulle numerosos servicios
diocesanos, que el non aceptou ás veces
pola súa humildade. E tantas · cousas que
se podían anotar na súa conta, aínda que
a el non lle guste contalas.
Unha veciña comentábame na tarde
do 19: "Don Modesto non fixo máis que .
ben a Muras, non pensa nada para el,
todo é para o pobo". A xente maior e a
xente nova non fai senón loar o labor que
fixo cos nenas e cos grandes,_ as súas
innovaciós pastarais e o seu labor á fronte do concello.
Socio de honor
A Asociación de Veciños de Muras
ten un presidente novo, Antonio Puentes,
profesor de galega no Instituto de As
Pontes. Fundárase no ano 85, pero esmorecera e nos últimos tempos volveu a
coller o pulo, contando actualmente con
roáis de cen socios. El foi o que leu e descalificou dian te dos seus veciños as
manifestacións na prensa do alcalde.
Recoñece que se os veciños se xuntaron
non foi por "unha convocatoria da asociación, senón por iniciativa popular que
nós apoiamos porque non podemos permitir que se digan tales mentiras sobre D.
Modesto". Mentiras como "que utiliza o
púlpito para facer arengas políticas ... e
por riba, citar a persoa máis pouco grata e
representativa do concello, José Fraga".
Antonio Puentes falábame tamén dun
problema especialmente grave, o xurdido
entre o médico-alcalde e o boticario, que
pode deixar sen farmacia ó municipio.
"Nós non sabemos a que se debe o

MURAS
enfrontamente entre o. médico e o fannacéutico, pero sufrímo-las consecuencias,
pois levouse ó terreo profesional e
coméntase entre a xente que o médico se
queda coas receitas para repartir persoalmen te as menciñas, unhas veces de
maneira presuntamente gratuíta e outras
cobrando, polo que estaría rozando o
terreo da ilegalidade. O máis grave é que
isto prexudica ós veciños porque co baixón de vendas podémonos quedar sen
farmacia".
Pero non é esta a única lindeza do
alcalde-médico. Antonio Puentes quéixase tamén da atención deficiente ós
pacientes, entre outras cousas por faltar
repetidamente. Ou unha xestión municipal "dictatorial, ilegal e feita sen contar
para nada co pobo ... Nos plenos o seu
talante é tal que non deixa falar á oposición ou non responde ás súas preguntas".
Tamén me comenta a coñecida historia
do vasureiro que se quería poñer no concello, con gran oposición veciñal, ou
numerosos gastos en dietas sen xustificar,
ou partidas presupostarias estrañas, ou
repartos de axudas de maneira claramente discriminatoria e favorecendo ós
menos necesitados, etc. Conclúe dicindo
valentemente que "A Asociación nunca
tivo tanto traballo coma desde que hai
este alcalde e queremos dar batalla para
facer xustiza". Non é de estrañar que o
alcalde-médico-árabe-galego, teña atra.vesada á Asociación, porque non pode
tolera-la súa crítica.
"Don Modesto amigo, Muras
está contigo"

Foi a gran pancarta que encabezaba a
manifestación dos veciños o domingo día
i2 trala misa parroquial concelebrada
polo bispo da diócese e os superior provincial dos xesuítas que se pode ver na
fot9. Á saída da misa xuntáronse na rectoral o párroco, obispo, o superior xesuíta e o alcalde e teniente de alcalde, pero
non houbo posibilidade de acordo porque
o alcalde non quixo retractarse de nada.
¿Somos parciais? Quizáis, pero
coñecendo a Modesto, non nos cabe
dúbida de onde está a verdade e a razón
neste caso.

Benquerido Modesto:
Levo tempo matinando en ti. Quéroche ben. O que che pasa non me resulta indiferente. Moitas veces sentín reflexada en ti a miña vida e a viña expresadas nas túas palabras os meus fondos sentimentos. Ternos da Igrexa e da
sociedade unha visión case que coincidente.
Ti es un dos homes quemáis admiro. Por iso sufro contigo, porque tamén
sufro comigo.
Palpo en tí aquelo de que "agra, se non morre, non dá.froito", que o camiño da resurrección pasa pola cruz, que na proba é onde se curten as virtudes ...
Pero non entendo, amigo Modesto, por que isto ten que ser así. Cústame crer
que Deus ós seus os queira mortificar; anque tamén comprendo que a única
maneira de demostra-la autenticidade da vida é o paso pola cruz; por iso o
verdadeiro amor leva algo de morte.
Coñezo ben de preto a túa debilidade polos desfavorecidos, sei que enfermas coas inxustizas, o teu carácter e a túa liberdade de espírito non che permiten andar de comadreo e compoñendas .... Sóbrame de saber que non búsca-lo
medro persoal (fuches a· Muras para enterrarte, non para conseguir méritos),
non búsca-los postos aínda que esa sexa unha das túas teimas segundo os
"contrarios", non búsca-los cartos (canto te levas arrastrado, todos sabemos
que non tes un real, vemos que a túa roupa está gastadiña ... )
A túa ilusión e a túa felicidade tela posta fóra de tí: na ilusión e felicidade
dos demais. Por iso eu ben sei que serías feliz -anque andases cos zapatos
rotos e con goteiras na casa- se vises que a xente medra en solidariedade, en
cultura, en responsabilidade, en toma de decisións a tódolos niveis; se vises
que a nosa Igrexa se esforza no fomecemento de comunidades convertidas
libremente ó Evanxeo de Xesús; se comprobases que a política é un servicio á
comunidade ... N oh te vexo máis feliz porque che regalan un coche último
modelo, nin remexendo millóns da "primitiva", nin ocupando o posto de
mando municipal. ¡Que pouco te coñecen os que iso pensan de ti, amigo
Modesto!
Pero ... ¿e logo que pasa en Muras para que pasen estas cousas?. O tema é
vello. Xa o di o refrán: "métete a redentor e acabarás crucificado". ¡Como me
gustaría que os que están inquedos por estes problemas lesen. todo o que tes
escrito sobre as cousas que pasaron en Muras desde que ti estás aí!.
Eu aposto por ti, Modesto. Non estamos ante un caso máis de caciquismo
clerical. Oxalá tódolos cregos de Galicia fixesen o que fas ti. Daquela este
país sería outro.
Anque algúns non tivemos forzas para seguir, dende a nosa pobreza
dámosche ánimos, porque a túa vida é un raíño de luz.
Una apreta.

Ramón Díaz Raña
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27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04
O CASTRO DE SAMOEDO
15168 Sada (A Coruña)
Teléf.: 981 - 62 09 37
Fax:
981 - 62 38 04

~~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88
~ Provenza, 274

08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
4'~ Zurbano, 46

28010 MADRID
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Habana, 20
32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 24 98 28
Fax 988 - 249856
Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
981 - 35 37 16
Fax:
Pza . Sto . Domingo, 2
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax : 982 - 24 49 13

Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
Te lf. 986 - 220050
Fax . 986 - 220474
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Ad01inistración
,, .
un1ca e
nacionalis010
Por Tintxu

A proposta de Manuel Fraga en favor da administración única foi un dos temas de máis impacto do debate
sobre o estado da autonomía ou da nación, segundo os
gustos.
O presidente da Xunta sorprenden coa súa proposta e
provocou, curiosamente, a reacción contraria dos que
debían defendela, os socialistas, que se proclaman federalistas.
En definitiva, e tal como explicou o defensor do
invento, o que se trata é de establecer un sistema federal,
coma o alemán.
Dito doutra maneira, cumri-lo espírito da propia
Constitución vixente, de xeito que as autoridades autonómicas sexan a representación da administración estatal en
Galicia.
Segundo o sistema vixente, hai unha serie de asuntos
nos que a administración central ten competencias exclusivas : por cita-las máis claras, as de relacións exteriores,
as fiscais, as de defensa e as de seguridade.
N outra serie de asuntos é a administración central a
que fixa o marco de actuación, deixando as normas de
desenvolvemento ás comunidades autónomas. Tal é o
caso das liñas xerais da política económica, da función
pública, ou da sanidade. Noutros casos as competencias
son compartidas e noutros son exclusivas das comunidades autónomas.
A proposta de Manuel Fraga significaría que a Xunta

se encargase, por competencia propia ou por delegación,
de tódalas competencias que non entran no capítulo primeiro das citadas.
Desde un punto de vista teórico o sistema gañaría en
claridade e racionalidade e debería ser aceptado por
todos, sobre todo por cantos reclaman federalismo ou
simple descentralización.
A non ser que admitamos tamén na teoría o que na

práctica é bastante frecuente : que o exercicio da administración, anque sexa por delegación, dá moitas oportunidades de poder.
Todo isto non invalida, senón que sitúa noutra esfera,
o debate sobre o nacionalismo e a autodeterminación: a
quen lle compete decidir sobre a política xeral dun determinado territorio, independentemente das delegacións de
funcións e máis aló dunha eventual colaboración e diálogo.

TERCEIRO MUNDO

Jésus Medín Roca

IRIMIA colabora na campaña "500 anos, comparte o futuro"
.
~·

V

A asociación "Irimia" está colaborando con Intermón na promoción en Galicia da
campaña "500 anos, comparte o futuro" . Para iso, entre outras cousas, estanse difundindo diversos materiais educativos e de sensibilización entre ensinantes e outros
colectivos interesados, conectouse cos movementos de renovación pedagóxica e coa
coordenadora dos departamentos de educación dos concellos, distribuíronse materiais
polas librerías das principais cidades galegas, etc.
Se se quere colaborar, ou para máis información, conectar con:
Marta Sopeña (Oirán - Mondoñedo)
Jesús Medín (Cambre) 665786

ECUADOR: OS INDÍXENAS PROPOÑEN UN PARLAMENTO INDIO E POPULAR
Leonardo Viteri e outros dirixentes da Coordinadora de
Nacionalidades lndíxenas (CONAIE) acaban de propoñer a non
participación nos actuais procesos electorais e reemplaza-lo congreso por un Parlamento lndíxena e Popular. Segundo a CONAIE,
"o sistema político ecuatoriano é unha árbore sen raíces, xa que
non se ten en conta a poboación india, negra e andina". En Ecuador a poboación indíxena representa un 43% do total dos habitantes dese país.

AS RESPOSTAS QUE VEÑEN DO SUR ...
¿A ciencia e a sabedoría acumuladas no Norte poden dar resposta ós interrogantes que actualmente ten a humanidade?
¿A tecnoloxía dos países occidentais actúa a favor da vida?
¿Esa tecnoloxía que se vende e se impón a todo o mundo, é a única posible?
Ollando ó Sur, atópanse cada vez máis exemplos que evidencian que o Norte
ten moito que aprender:
-Os Aumaras, comunidade indíxena do altiplano boliviano, obteñen colleitas
de ata 70 toneladas de patacas por hectárea en condicións moi adversas (a 3.000
m. de altitude), seguindo técnicas tradicionais de cultivo utilizadas polos seus
antepasados . En Alemania, eri condición non tan adversas e con modernas tecnoloxías obtéñense 35 toneladas de patacas por hectárea.
-Unha nova cepa de trigo perfeccionada en México incrementou en 65
millóns de dólares anuais o valor das colleitas en Australia
... (continuará) .

POR UN CONSUMO XUSTO E SOLIDARIO
Coincidindo co último encontro do Movemento de Educadores Milanianos (MEM) celebrado no pasado mes de decembro en
Madrid, Francesco Gesualdi do Centro "Nuovo Modello di Sviluppo" presentou a campaña por un consumo xusto e solidario,
para facer ve-las estreitas vinculacións entre a nosa vida cotiá e o
que acontece no Terceiro Mundo.
Esta campaña preconiza a investigación e o boicot activo ós
productos daquelas empresas e multinacionais involucradas máis
directamente na explotación e expolio dos pobos do Sur. O
mesmo tempo, poténciase ·e infórmase da compra en redes alternativas de comercio xusto e solidario.

Para máis información dirixirse ó MEM, RI Santiago nº 1 37008 - Salamanca.
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ENTREVISTA

''MORRER DE M~
Andrés Torres Queiruga f

paixón de Xesús -que rememoramos tódolos
anos na Semana Santa- é un dos jeitos máis
valorados de cantos se contan nos Evanxeos,
Ás veces, a morte de Cristo lévanos mesmo a esquece-la súa vida. Se cadra, unha e outra non se poden
separar, xa que é afidelidade a uns mesmos valores e
a un mesmo proxecto a que guía a súa vida e o leva á
morte. lsto, alomenos, é o que nos contou Andrés
Torres Queiruga, doutor en teoloxía e en filosofía,
nunha interesante conversa que mantivemos con el
hai aínda poucos días.

A

-¿Por que quería
matar a Xesús a xente do
eu tempo?
- P r motivo moi emellante 6 que fan que hoxe
e iga matando a aq ueles
que e parecen a El: aínda
son recentes os asasinatos de
O Salvador, xa antes fora
Mon eñor Romero, antes
Martín Lutero King e moitos
outro . Hai sempre unha
parte da sociedade que
manipula, que ten o poder,
que quere cons'ervar privilexio . Cando aparecen peroa que denuncian isto con
autenticidade e se poñen ó
lado dos pobre , dos débiles,
fomentan a xu tiza, a compren ión o reparto ... suscitan a animadver ión deste
ector poderoso que tende a
eliminalo . Unha veces a
eliminación é ocial, por
exemplo co de crédito;
utra , cando non e ve
outr remedio chéga e á
eliminaci ' n fí ica. 1 to foi o
qu 11 pa ou a Xe ú : ó
p ñ r naqu la ociedade
d lado d p bre , enferm
p ad r , ó propug-
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nar unha relixión baseada na
autenticidade e na confianza
en Deus e non no premio e
no castigo, suscitou o rechazo do estamento relixioso,
sobre todo, e tamén do político. Por iso o mataron.

-¿Houbo razóns relacionadas coa ocupación
romana?
-Tamén, porque na
medida en que El apoiaba o
mundo da pobreza e deslexitimaba aquela sociedade
opresora, deslexitimaba
indirectamente ó Estado
Romano. O choque máis
frontal foi, sen embargo, co
estamento relixioso. Agora
ben, como este tamén tiña
conexións políticas, uníronse os dous e eliminaron a
Xesús.

-¿Que quere dicir que
Cristo morreo por nós?
-Esa é unha das cousas
mái difíciles de explicar.
En todo ca o hai un aspecto
que vemo claro: morreu
porque no quería. A Xesús
matárono porque se puxo do
lado do que ufrían e, en

definitiva, ó lado de tódolos
homes e mulleres, para animalos e iluminalos no camiño da salvación. Neste
senso, claro que morreu por
nós : se non nos quixese, se
buscase a súa comenencia,
non morría dese xeito violento.
Ademais, Xesús está
identificado con todos nós
desde a súa raíz humana e
de filicaión divina. Forma
parte da nosa humanidade,
de xeito que o que descubriu
Xesús de Deus -o comprender que Deus é pai, que a
norma auténtica de vida é o
amor e o servicio ós
demais ... - ó descubrilo El
de cóbreo para todos nós e,

polo tanto, tamén está iluminando a nosa vida, está salvándonos con toda a súa
vida. Xesús viviu, actuou,
morreu e resucitou por nós,
porque toda a súa vida estivo entregada en amor a nós.
Ó vivir Xesús - desde a
súa unión co Pai e o seu
amor a nós- unha vida
entregada e fiel, fixo posible
que tamén nós sexamos
capaces de vivir unha existencia de confianza e amor.
Así, nós somos distintos
gracias a que Xesús actuou
na historia: coa súa palabra
e o seu exemplo podemos
seguí-lo seu camiño e vivir
na Terra unha vida de homes
e mulleres salvados.

ORTE MATADA''
[álanos da morte de Xesús
FIEL ATA A FIN
-¿Sabía Xesús que o
ían matar?
-Isto hai que interpretalo ben. Moita xente pensa
que Xesús tiña un organigrama na cabeza e que sabía xa
todo o que lle ía pasar: que
primeiro o ían matar, que
despois ía resucitar. .. Iso
non é así. Xesús, en principo, estaba confiado en que
ía morrer coma todos, de
morte natural, pero cara ó
final da súa brevísima vida
pública foise decatando de
que os inimigos non estaban
dispostos a tolerar que continuase. Entón é claro que El
ti vo a intuición de que o ían
matar. Neste senso El preveu a súa morte e posiblemente, así parece polos testemuño s que ternos, llelo
dixo ós apóstolos: poida que
me maten, pero iso non significa que Deus non estea
connosco nin que o que tentamos presentar na sociedade non sexa bo.

súa vida. Optou pola fidelidade porque amaba máis a
súa causa cá propia vida e
amaba máis ós outros cá
propia comenencia.

¿VICTIMA DE DEUS?
-¿Necesitaba Deos que
Xesús morrese? ¿Respondeu a súa morte a un plano
preconcebido por Deos?

-Se El sospeitaba que
o ían matar de seguir por
ese camiño, ¿por que continuou?

- Esa é unha das ideas
máis horribles extendidas na
mentalidade da xente . Por
desgracia, unha idea fomentada ás veces, aínda hoxe,
pola predicación. Sería
monstruoso e blasfemo pensar que Deus programou un
asasinato, que Deus utilizou
un crime e a unha persoa
para conseguir un fin calquera. Deus, o único que
desexa é a salvación de
tódolos homes. Neste senso,
Deus quere que cadaquén de
nós sexa o máis fiel posible
ó seu ser íntimo, á súa
misión na vida. Como pai
noso que é, quere que sexamos honestos aínda que iso,
ás veces, nos traía málas
consecuencias.

-Aí é onde marcámo-la
grandeza e a autenticidade
de Xesús. Igual lle sucedeu
logo na historia a todo grande home ou muller que se
dedicou a promociona-lo
amor e a xustiza. El decatouse de que o linchaban se
continuaba fiel á inspiración
fonda da súa vida, ó que El
recoñecía coma a vontade de
Deus. A alternativa era traiciona-los seus ideais, a súa
conciencia fonda e a loita
pola xustiza para salva-la

Eu, para aclarar into,
penso na Virxe. Se ela, que
lle quería tanto a Xesús,
entendía todo isto -non
sabemos ata que punto o
comprendía, pero se o
entendese ben- e lle dixesen: ¿ti queres que o teu fillo
morra na cruz? Respondería:
"¡de ningunha mane ira!", e
se lle preguntasen: ¿pero
logo queres que sexa un traidor e un deshonesto? Contestaría que non e entón con
moita dor, a mesma Virxe

diríalle a El: "meu fillo, sé ti
mesmo e sé fiel á túa
misión". Pois is to é o que
pasa con Deus: El só quere
que nós sexamos fieis á nosa
misión, na que nos acompaña. O que sucede é que, non
por culpa de Deus, senón
por culpa da malicia de moito s homes, ás veces o ser
honrado e auténtico leva a
que te asasinen.

matados ... pero non porque
o quixese Deus. Para entenderen a morte de Xesús
metérono tamén nese cadro
de evolución histórica e ás
veces usan a expresión "era
necesario que morrese". Isto
hai que interpretalo no sentido que acabo de explicar e
no contexto da necesidade
do momento histórico.

-¿Ás veces a Biblia
non semella dar a enternder que a morte de Xesús
era parte integrante e
necesaria don plan de
Deos?

A EXPERIENCIA DA
DERROTA

- Si, pero ternos que
pensar na mentalidade
daquel tempo e tamén en
que os primeiros cristiáns
estaban escandalizados da
morte de Xesús, tiñan que
tentar comprendela: se
Xesús era bo, se Deus estaba
con El, ¿como o puideron
asasinar? É lóxico que buscas en explicacións que
encadrasen a Xesús no proceso da Historia da Salvación. Dixeroll': era necesario
porque vemos que a salvación funciona así. Isto traduciuse moitas veces por "é
que Deus o quere así". É
unha traducción falsa, o que
querían dicir é que a salvación, de feito -non porque
Deus o queira, senón porque
os homes podemos ser
malos-, implica moitísimas
veces o sufrimento do xusto,
xa que a fidelidade o leva a
enfrontarse cos poderosos,
que acaban matándoo. Por
iso xa na Biblia había os
poemas do servo sufrinte, do
servo de lavé, había a tradición de que os profetas eran

-¿Xesús tivo a impresión de fracasar?
-Xesús predicaba amor,
El quería a Deus e á xente.
Por iso é lóxico que pen ase
que todos se ían converter,
que ían acolle-la súa mensaxe e entrar na salvación. A
partir do que se chamou a
Primavera Galileana debeu
de intuír que aquilo non funcionara e ó final xa notou
que os inimigos podían máis
ca el. Entón, é probable que
experimentase unha sensación de fracaso. Ternos que
pensar que estaba en plena
madureza humana, en plena
actividade; estaba ó comezo
da súa misión, e ver que
todo iso se cortaba tivo que
facer que se sentise derrotado e mesmo, posiblemente,
cunha tentación de desesperación: "¿que pasa aquí?,
¿entón non vale a pena?". É
aí onde a fidelidade del, a
súa confianza no Pai, xogou
un papel importante. Na
palabra do evanxeo de
Lucas -"nas túas mans
entrego o meu espírito"- eu
interpreto: "non entendo o
(Pasa a páxina 11) ...
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•

11
Xesús
é condenado

Xesús
colle a cruz

Xesús atopa

Xesús cae por
primeira vez

á súa nai

•
Axudan a Xesús
a leva-la cruz

VI.____ _ ____.
Verónica enxuga
o rostro de Xesús

Xesús consola ás
mulleres

Xesús cae por
segunda vez

•
Viacrucis

•
XIII ....._____ _ ______.

Xesús cae por
terceira vez

Xesús nos brazos
da súa nai
1
~

1

ill . :•

c&J
XIV ......___ _ __...

XII
Xesús espido das
súas vestiduras
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Cravan a Xesús
na cruz

Xesús morto
na cruz

Enterran a
Xesús

ENTREVISTA
1

... (Ven da páxina 9)
que me sucede, pero eu confío en ti, meu Deus. Pase o
que pase, eu sei que a miña
vida e o destino da humanidade están nas túas mans.
Isto que me ocorre a min,
aínda que eu non o entenda,
ten que servir para o ben e
para a salvación da humanidade". El tivo que ter unha
sensación de derrota e de
desconcerto, pero iso dentro
dunha confianza absoluta no
seu Pai.

-Os apóstolos dispérsanse e enmudecen coa
morte de Xesús, sen
embargo, pouco despois
cambian de actitude e
únense para continua-la
súa obra. ¿Como se explica esta transformación
tralo que eles quizais percibiron coma o fracaso do
Mestre?
-Eu tendo cada vez
menos a acentuar esa ruptura, creo que non é tanto
como se di. Os apóstolos
viviron con Xesús e estaban
entusiasmados con El. Foron
os que mellor viron o amor
de Xesús ós demais, a unión
de Xesús con Deus, o grande que era aquilo. En fin, os
apóstolos estaban moi identificados con Xesús e convencidos da súa santidade.
Que os inimigos vencesen a
Xesús, eles entendérono.
Vémolo hoxe: cando mataron a Monseñor Romero, os
seus amigos non pensaron
que el non tiña razón nin
renegaron del. Eu creo que
os apóstolos colleron medo
fronte ós romanos, xa que os
podían matar, pero non perderon a fidelidade e a confianza en Xesús. Polo tanto,
desde esa confianza, eles
tiveron a intuición e algunha

experiencia de que Xesús
non quedou derrotado, que
non quedou entregado á
morte, senón que Deus o
acolleu na súa vida, que
Deus o resucitou. Entón, os
apóstolos retomaron a bandeira de Xesús e, convencidos de que estaba vivo entre
eles, continuaron a súa obra.
Iso tamén segue pasando na
historia: os amigos dos
xesuítas de O Salvador están
agora máis animados a continua-lo seu traballo do que
estaban antes. Tamén é verdade que isto é así gracias a
que teñen o testemuño de
Xesús e dos apóstolos, pero
tamén estes sabían que

cando mataban a un profeta
os discípulos continuaban a
súa obra.
Os apóstolos viviron na
fidelidade ó seu mestre, o
desconcerto trala morte de
Xesús foi fronte ós inimigos
e á sensación de derrota.
Repuxéronse desde a súa
unión con Xesús e desde a
súa fidelidade a El.

-¿Por que nós non
vémo-Ia vida e a morte de
Xesús coma un fracaso?
Por isto mesmo. Intuímos que unha vida fiel, unha
vida entregada ó amor e á
xustiza, unha vida que se
recupera na vida eterna non

é unha derrota. É certo que a
un primeiro nivel histórico
Xesús fracasa como fracasou Monseñor Romero, pero
a un nivel histórico máis
fondo e a un nivel total
vemos que esa é a auténtica
vida humana. A vida de
Xesús, a pesar de que foi
dura, nunca dá a impresión
dunha vida triste nin amargada. El vivía da súa convicción última, do seu amor ó
Pai e isto danos unha existencia integrada que vale a
pena. Por iso nos anima a
que tamén nós vivamos a í.

Beatriz García Turnes.
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AXUDAS PARA ARRENDATARIOS
CON ARRENDAMENTOS
DE CARÁCTER RÚSTICO QUE
DESEXEN ACCEDER
LEGALMENTE Á PROPIEDADE

AXUDA Nº 1
ACCESO Á PROPIEDADE DE FINCAS RÚSTICAS ARRENDADAS

QUE CONSISTE EN
100°/o DOS GASTOS BUROCRÁTICOS
SUBVENCIÓN DO 20°/o DO VALOR DE COMPRA FIXADO PARA ATERRA, E
ATA 2 MILLÓNS DE PTS

E VAi DESTINADA A
TITULARES DE ARRENDAMENTOS CONCERTADOS CON ANTERIORIDADE Á
LEI 15-3-35, QUE SEXAN CULTIVADORES PERSOAIS

DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 29, mércores 12 de Febreiro do 19-9 2 páx.ina
1329

Artigo 4º
O prazo de presentación das solicitudes rematará o 30 de setembro de 1992.
Resaltas as solicitudes presentadas neste prazo e de quedar crédito dispoñible
realizarase nova convocatoria.

UNTA

DE GALICIA rrn1

o
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CONSELLERÍA DE AGRICULTURA,
GANDERÍA E MONTES
SECRETARÍA XERAL TÉCNICA
Servicio de Estudios e Publicacións

BIBLIA POPULAR GALEGA (13)

O enclave na Terra prometida (Xén 23)
1Sara

viviu cento vintesete anos (1) Eses
foron por xunto os anos da súa vida.
2Morreu en Quiriat-Arbah, hoxe Hebrón,
no país de Canaán. Abraham fixo o velatorio e chorou pola súa muller. 3Logo ergueuse e onda a defunta e foi falar cos tillos de
Het (2).
Abraham descríbelle -la súa situación xurídica: a dun estranxeiro
que non é cidadán de pleno dereito e que, coma nómada que se
anda desprazando de aquí para alá, non posúe propiedades. Así lles f ala ós hititas ou
fillos de Het:
4Eu

son un forasteiro que reside entre vós. Dádeme aquí un sepulcro en propiedade para
enterrar nel a miña finada". 50s tillos de Het respondéronlle: 6"Escóitanos, señor: ti es un
príncipe de Deus. Enterra a túa finada no mellor dos nosos sepulcros. Ninguén de entre nós
che negaría o seu sepulcro para que a enterrases nel".
Xa está en marcha a característica cortesía oriental. Calquera de nosoutros pensaría,ó
ler isto, que todo vai proceder gratuitamente, despois de tanto Jalar cerimonioso, pero o
título de "príncipe de Deus " non é senón unha sutil gabanza para preparar un fino
regateo:
7Pero

Abraham foi e postrouse diante dos fillos de Het, os paisanos daquela terra, 8e faloulles
así: "Se estades de acordo en que eu enterre a miña difunta, escoitádeme e valéde por min
diante de Efrón 9para que me venda a cova de Macpelah, que está na beira do seu eido. Que
polo seu debido prezo ma dea, diante de vós, para sepulcro en propiedade"(3).
Abraham Jala do preza xusto, pero o propietario simula xenerosidade, xeito retórico de
facelo valer, manifestando un aparente e inexistente desinterese económico. Efrón, o
hitita, propietario, berrou para que o oísen todos:

( ••• ) 11Non, meu señor. Escoita. Douche para ti o eido, coa cova que hai nel. Douchos á vista do
meu pobo. Enterra nel a túa morta.

Abraham entende á perfección esa linguaxe indirecta, con segundas intencións, e aínda
el mesmo ritualiza con máis cortesía o incrible releo:

postrouse outra vez diante da xente do país, 13e díxolle a Efrón, de xeito que todos
o oísen:"Se che parece, escóitame agora ti a min. Eu págoche o prezo do eido. Acéptamo, enterrarei entón nel a miña morta".
12Abraham

Agora xa é outro cantar, e o dono aclárase, non sen escusarse pola elevada contía do
preza, pero insistindo en que é pequena.
14Efrón

respondeulle a Abraham: 15Escóitame, señor meu: o valor do terreo é de catrocentos
siclos de prata. ¿Que é iso entre nós? Enterra á túa morta" .
Trato Jeito, a pesar do elevado custo (4).
16Abraham

colleu a Efrón pola palabra e, á vista dos fillos de Het, pesou os catrocentos siclos de
prata de que falara Efrón, en moeda corrente, e pagoullos. 17Desa maneira o eido de Efrón, en
Macpelah, en fronte a Mambré, o agro coa cova e coas árbores que o rodean, 18pasaron a ser propiedade de Abraham á vista dos fillos de Het e de tódolos que entraban pola porta da cidade.(5).

Xosé Chao Rego

1. Típica esaxeración sobre a
lonxevidade dos devanceiros.
2. Os fillos de Het serían os
"hititas", non os habitantes do
imperio da Asia Menor, desaparecido había séculos. Os
israelitas chamábanlles así
- hititas- ós antigos habitantes
de Canáan. Puideron ser antigos hititas que asentaron en
Palestina moito antes cós
hebreos.
3. Este fermoso relato débese á
fonte P ou escrito sacerdotal,
que ten este interese teolóxico:
os patriarcas, que o deixaron
todo pola promesa dunha terra
¿habían finar sen ela? Mediante o recurso da compra da cova
de Macpelah, enténdese que, ó
morreren, os patriarcas xa
foron herdeiros da terra prometida e non meros estranxeiros.
Os seus corpos acougaron non
en terra estraña -de Canáan-,
senón nese enclave de Israel en
territorio cananeo, anque non
fose máis ca un sepulcro -que
non é pouco-, onde foron soterrados: Sara, Abraham, Isaac,
Rebeca , Lía e Xacob. Toda
unha semente territorial de
esperanza.
4. Estamos en Hebrón, onde
foi consagrado David coma rei,
moi cerca de Xerusalén. Abraham vivía en Mambré , logo
chamado Hebrón, sen propiedades. Para adquirilas, como
era estranxeiro , tiña que se
achegar á porta da cidade, onde
se facían os trato s, a parolar
cos máis anciáns, para que lle
desen permiso de mercar un
terreo.
5. O texto advirte que a cova
de Macpelah está fronte ó santuario de Mambré, o xa Hebrón
do rei David. Un enclave é un
territorio pequeno incluído
dentro doutro maior. A cova de
Macpelah, enclave en Canáan,
anticipo da Terra prometida .
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A CARÓN DO LUME

Lois Ferradás

Libro_s para a infancia
O feíto de que unha amiga escritora me pedise que lle faga en IRIMIA un
comentario ó seu último libro para
neno s, e que, ademais, nestas datas
comencet1 certas celebracións coma o
Día do Libro, ou se aveciñe o Día das
Letras Galegas, provocou en min cerras
reflexións que quero compartir cos lectores interesados pola educación dos
nenos.
¿Cales son as vivencias dos nenos,
cales as súas descubertas? ¿Cales as
súas aventuras dentro dunha cultura-,
nunha sociedade na que cada vez hai
menos tempo, onde as familias son cada
vez máis reducidas e as r.elacións de
veciñanza son case inexistentes?
¿Como ser social, cando a propia sociedade foxe das relacións? ¿Como descubrí-lo lado positivo do tempo que agora
vivimos? ¿Como vivir nunba sociedade
viva e facer intercambio con ela, percibir e recibi-la súas raíces, a súa cultura, aceptándoa coma estructura e criando nela novos camiños pma avanzar?
Unha da respostas posibles é o
encontro co libro, que implica un brincar permanente coa súa imaxinación. O
libro é a resposta viva á busca, ó soño, á
necesidade de experiencia pma coñecer.
Con el o neno chega e parte constantemente, podendo ir a onde queira, descubrindo, medrando.

O encontro co libro é facilitado
polo adulto.
É importante facer notar que o
libro chega ó neno polo adulto. E,
mesmo, antes de se dar conta da existencia do libro en si, o neno víveo pola
relación, pola afectividade. A calor
transmitida pola voz, pola entoación,
pola expresións, o ambiente co que a
historia é lida e transmitida, o tempo e o
espacio compartidos,... é o importante.
É o que se compmte o que cría relación,
e esta establécese co tempo. É a través
da linguaxe, do xesto, da mirada, do
entimento tran mitido, como o neno
e sente amado.
Pouco a pouco, apodérase da
..
hi storia que vai vivindo, vaise iden··, ·::-. tificando con ela e descubrindo o
eu propio mundo. Xoga e brinca
fanta ricamente coa historia, imaina ir mái lonxe, experimenta
' e descobre. revive e intercambia. É indi pen able que o
neno oia contar e ler historia de de cedo, poi , adema i de toda a compren ión de vocabulario da ecuen-
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cia de feitos e de todo o que pode ser
transmitido, está a relación, a calor e
afecto compartido por dous seres nunha
mesma situación.

Características dos libros para
nenos
Hai unbas esixencias a ter co libro
para n~nos en calidade, en cantidade e
en variedade. Para comenzar, e tal
como o neno o considera inicialmente,
pensemos no lib~o coma obxecto; o seu
tamaño debe ser adecuado ás idades ás
que se destina para facer fácil o seu
manexo;· o seu aspecto visual debe ser
atractivo, o material de boa calidade, de
maneira que sexa resistente ás descubertas e experiencias dos nenos, princi. palmen te nunha primeira fase da infan·cia en que o neno coñece a través da
boca.
Ó manexa-lo libro, o neno decátase
do seu contido, nova descuberta que, de
acordo coas súas capacidades lle debe
proporcionar novas experiencias, coma
lecturas particulares e diferentes, respondendo ós intereses e gustos, estimulando o seu raciocionio, a súa fantasía,
a súa imaxinación e capacidade de relaciona.mento, converténdose en alimento
vivo do seu ser e do seu mundo. O libro
debe ser unha posibilidade viva e real
dun crecer constante.

O adulto creador do libro
É el quen fai a transmisión de
valores, hábitos, comportamentos e
crenzas, poden ser reforzadas ou non
polos modelos afectivos que o nen o
intenta imitar.
O educador ten o papel de estar
atento ó mercado da literatura para a
infancia (xa que existen excelentes
coleccións en galega) coma a da proporcionar contactos co libro, ben a través de bibliotecas, ben na creación de
libros, sendo co-autor cos nenos, respectando e proporcionando autonomía
na escala, fomentando o gusto polo
libro. Sempre é posible cambiar
impresións con escritores, ilustradores e editores e, sobre todo, estar
atento ás posibles continuidades na
lectura, ó que se pode ler despois,
con preguntas e propostas.
Tamén sería bo que o neno que
cada adulto foi, puidese axudalo a
ver mellar o esencial na vida.
Nada se conseguirá sen
crer no neno e apostar por
el , e moito menos se
este non ten acceso ó
libro.

O NOSO TABOLEIRO

Cara á XVª Romaxe
nha terra que medra é o lema
da próximo Romaxe, a celebrar,
o día 12 de setembro, na carballeira das Ermitas da parroquia de Antas,
municipio de A Lama e provincia de
Pontevedra. Subliñamos este dato da
localidade porque hai xente que confunde este lugar coas famosas Ermitas de
Ourense, onde resulta imposible unha
Romaxe, simplemente por falta material
de espacio, como saberá quen a visitase.
Informaremos no seu día cun mapa.
¿Que ou quen é esa terra que
medra? Son os nen os galegas, que han
medrar en fe cristiá e en galeguidade
xuntamente, para facer que medre Galicia. Por iso, as nenas e os nenos da
parroquia de Caritel (Pontecaldelas) realizarán a escenificación da eucaristía
para dicirnos cómo os nenos queren que
sexa a nosa terra e as nosas vidas: cómo
a ven eles.
Polo tanto, é necesario insi stir,
unha vez máis, en que non se trata
tanto de facer unha Romaxe para
nenos, senón para todos, pero vista
desde os nenos: dárlle-la voz. O que
non quita que sexa máis ca desexable
que mestres, catequistas, organizacións
e colexios pensen na organización da
viaxe con nenos. Tamén haberá, ademáis da habitual acampada da mocida-
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de, unha específica para nenos comprendidos na idade de EXB.
O grupo de Caritel, que organiza a
celebración, solicita de todos nós apoio e
información. Con ese motivo, o día 7 de
marzo tiveron unha xuntanza en Pontevedra catro persoas -Herme, Emilio, Raquel
e Xosefa- para pormular unha enquisa á
que han responde-los nenos, ben en grupo
-indicando o número de compoñentes e a
idade- ben individualmente.
A data límite para envia-las respostas sería o 3 de maio, ó seguinte enderezo:

Xosefa Álvarez Ozaeta.
Praza de Urzaiz, nº 1, 3º B.
C.P. 36208 Vigo.
Teléfono (986) 29 67 95.

Así mesmo, a Xosefa pódeselle
pedir información e brindarlle ofertas
para actuacións de grupos infantís na
festa da tarde.

Enquisa:
1. ¿Como che gustaría que fose
unha Romaxe para que guste ós nenos,
tanto pola mañá (Eucaristía) coma pola
tarde: xogos ou festa?

2. Destes temas, indica os .que máis
interesan ós nenos da túa idade: Pacifismo, Ecoloxía, Lingua e Cultura galega,
Amizade, Os nenos maltratados, O
paro ... Outros.
3. ¿Que personaxes son máis importantes para tí: Gandhi, monseñor Romero, Xesús de Nararet, Martín Luther
King, Castelao, Rosalía, Emilio Aragón,
Jesús Vázquez ... Outros.
4. Os teus cantantes preferidos son:
Siniestro Total, Resentidos, Emilio Aragón, Eros Ramazzotti, Loquillo, Sergio
Dalma, Amistades peligrosas .. . Outros.
5. ¿Que opinas do tratamento que os
maiores, pais e mestres dan ós nenos?
6. Cales son os xogos que máis che
gustan: Aro, Canicas, Trompo, Billarda,
Petanca ... Outros.
7. ¿Que che gusta ler? ¿Cal é o teu
libro preferido?
8. Ordena por orde de preferencia:
Ver TV. Xogar. Estar cons amigo . Ler.
Traballar. Ir a discotecas. Oír música.
Estudiar. Bailar. Deportes.
9. ¿Pertences a algún grupo ou asociación? ¿Como é? ¿Que fas nel ou
nela?
10. ¿Coñece-las Romaxes? ¿Asistiches a algunha? ¿Que opinas delas?

Gracias pola vosa colaboración.

O debuxante Fernando García Diéguez
agasállanos con este fermoso debuxo
de seu. ¡Como tiran os nomes propios!
Conscientes desta realidade, os membros da Mesa pala Normalización Lingüistica, que tanto e tan ben está a traballar na promoción do Galega, leva
adiante unha campaña para que se
escollan para os recén nadas nomes en
galega e mesmo para que os maiores
tomémo-la determinación de galeguizar, no posible, os nomes propios que
xa posuímos. Baixo a dirección do naso
colaborador Xesús Ferro Ruibal, un
grupo de investigadores elaborou un
singular e orixinal libro "Diccionario
dos nomes" que está a piques de
publica-la editorial Ir Indo, de Vigo.
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Lingua, hábitat e clima
Na lingua pódense detectar preciosos detalles da distribución das casas.
Entre a moitas maneiras de dicir
morrer cunha miga de humor, para
endulza-lo amargo da morte; o galego
ten estas dúas: irlle garda-las pitas ó
cura ou irlle coida-las pitas ó cura. O
primeiro dito díxomo Estévez Pascual,
de Carguizoi, Maceda; o segundo,
Manuel Rodríguez de Roucos, Cenlle.
E e ditos reflexan un feíto d.o
hábitat. O morto en Galicia non están
apartado . E tán no adro da igrexa.
Pero a igrexa é un lugar con casas. A
casa mái próxima é a rectoral, de xeito
que moita vece a horta do cura estrema
camp anto . Por iso só na Galii rural
p día imaxinar que o mortán gard ndo a pita que andan
la ira d cura. E te dulcificaamarg
háma e eufemismo. E, se o
di to
x1 ti e en galego, chamaríase
modismo.
Pero a lingua tamén reflexa o
clima.

Cando un cas.telán quere dicir que
non lle impor;t~n- as consecuencias que
poida traer un feíto, porque non lle vai
dar máis importancia da que Ues dá ás
cousas de tódolos días, di ¡Salga el sol
por donde quiera! En situación semellante un galego dirá¡Por min, que chova!
Alí o sol é cousa habitual. Aquí a chuvia.
Non te sorprendas. En China, en
Malasia cando din que está un tempo
bo é porque ·cho ve. A seca só ·trae desgracias. Nas cidades galegas, tan castelanizadas elas, a xente renega cada vez
que chove. Esquecen que, como din na
aldea, o mal tempo no seu tempo é bo
tr:mpo. Ou como dicía Castelao, que llo
debeu de oír a algún vello:á xente da
vila non lle gusta que chova, pero gústanlle as patácas.
Que o galego é _lingua de clima
húmido tamén se ve neste dito: abundar máis cá lama. E é que na lingua
tamén se detecta o clima. Este dito non
ten traducción ó castelán, lingua de país
seco: polo tanto é un modismo.

Deixounos o entrañable
ANTÓN AVILÉS DE
T ARAMANCOS, con 57
ano cheos de vida e aventura. Nacionalista por deciión, era do bos e xeneroo por natureza. Un poeta
é un creador, alguén que
anda sempre á procura da
outra ribeira, de transcendencia, á que Antón xa
chegou. Dende a outra
or la da vida, a lírica do
indómito A vilé re oa a í:
'A túa lingua é a miña
pada/ cando debullo
unha an i ' n/cando florece
unha palabra/ anta en min
labr go
ador/o emigrant
o p ta/o mariñ ir /o h m qu ama a o pan e moxe o leite". Galicia chora por este home singular
ntim nto qu r acompañar á úa dona, a colombiana Sofía Baquero
antiago Luí dou mozo nado en Bogotá e residentes na
Noia.

,no IRIMEGO
Cando eu era rapaz
tíñamo.s moito encanto
toda a Semana Santa
sobre todo o Xoves santo.
Ía de igrexa en igrexa
coa avoa moi contento
a visita-lo Santísimo
en cadanseu monumento.
A reforma da liturxia
fixo todo máis sinxelo
que os pastores máis consc~entes
aproveitaron con celo.
Pero os tempos cambiaron
e tal reforma sincera
compite coas vacacións
da sorrinte primavera.
Hoxe hai xente ben cristiá
pra quen a función sagrada
destes días dille pouco:
xa non está habituada.
Pero tamén inda hai crerites
que teñen por "tempo forte"
a liturxia destes días
que é pra eles forza e norte.
Quizais sexamos máis críticos
con celebracións chapuzas
que imitan en Galicia
as procesións andaluzas.
Sexan vacacións ou días
de fervor espiritual
o importante é que renoven
a liberación pascual.
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