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1492 
O encubrintento do Outro 

A celebración do Quinto Centenario do Descubri
mento de América trouxo consigo todo o barullo co que 
se contaba. Xa se sabe que as opinións sobre a valora
ción da obra española e tamén europea en América son 
moi encontradas. Tamén sabemos que a escala nos edu
cou a unha visión moi triunfalista do acontecemento. 

Se a iso lle engadimos que nosoutros, cristiáns, 
somos estimulados a que apreciemos -coma un motivo 
que xustificaría desmáns e abusos- o feito da evanxeli
zación cristiá dese inmenso continente, o tema <lestes 
cincocentos anos pónsenos moi difícil de abordar con 
sentido verdadeiro e crítico. 

Os lectores desta revista tivémo-la fortuna de que o 
no o colaborador, Xavier R. Madriñán, profesor de 
Hi toria, nos fose dando as claves de interpretación con 
e a ducia de artigas que levaban coma cabeceira o sin
t mátic título de Da conquista ó encontro . Hoxe, 
n t núm ro da revista, queremos celebra-lo centena
ri quint agrad céndolle a Xavier, e a tódolos que nos 

rv ir n d p rtadore , que a nos a conciencia es tea 
mái avi ada. 

Preci amente o 12 de outrubro, data máxica da che
gada de Colón a Santo Domingo, reuníronse nesa illa 
do Caribe, baixo a presidencia do Papa, os bispos lati
noamericanos en IV Conferencia que, gobernada dende 
Roma con autoritarismo, deixaba poucas fírgoas para a 
e peranza. Aínda que cando o Espírito anda polo 
medio, todo pode suceder. Habemos informar. 

Así, por exemplo, ninguén agardaba que o episco
pado de Guatemala entrase no diálogo cunha carta pas
toral que chamou a atención pola súa valentía, a pesar 
das consignas vaticanas, denunciando o xeito en que foi 
realizada a conquista e pedindo perdón ós pobos de 
América, nun esforzo de conversión que faga mellares 
os tempos futuros. 

Queremos dar noticia, así mesmo, da edición, por 
parte da nosa revista irmá Encrucillada, dun libro que 
leva por título 1492: O encubrimento do Outro, e que 
on o texto ampliado das extraordinarias conferencias 

que Enrique Du el, hi toriador arxentino, dera, hai un 
ano na VI A emblea de Encrucillada. O autor agasa
llouno co libro para que o traducisemos ó galega antes 
de que aparece e en ningún outro idioma. 

A no a pá ina centrais obre o conflicto entre 
Inca e X ú , dan que pen ar. 
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Daniel López Muñoz 

Obras falen, palabras calen 
Son as bromas da actualida

de e do cruce de informacións 
que se dá nos xornais. Son casua
lidades que non poden controla
-los gabinetes de prensa e imaxe, 
que resultan se-los máis impor
tantes para o cumprimento dos 
obxectivos das Consellerías. 

E así, o mesmo día que don 
Xosé de Lalín, o conselleiro 
Cuíña, o enxebre señor do Deza 
e Altas Terras, saía na prensa 
asinando un protocolo que bota 
a anda-la incineradora de resi
duos de Meirama, ese mesmo 
día sabemos tamén que o burato 
de ozono acadou unha extensión 
alarmante, moi por riba das pre
visións dos científicos, e que xa 
é equivalente á extensión dos 
Estados Unidos. 

Pero todos eses asuntos do 
quecemento da atmosfera, do 
efecto invernadeiro, da suba do 
nivel do mar, da chuvia ácida, 
do burato na capa de ozono, ... 
todas esas tremendas ameazas 
para este planeta ferido de 
morte, todo iso cádralle moi 
lonxe ós políticos de corredoira 
e asfaltado electoral, a· unha 
.clase política clarividentemente 
centrada no seu obxectivo prin
cipal de prolongarse no tempo, 
de sucederse a si mesmo, de 
perpetuars·e no cargo, iso si, 
claro, para ben do país. Mesmo 
se teñen competencias en medio 
ambiente, coma o caso que nos 
ocupa, aquelas lerias ecoloxistas 
non lles quitan un chisco de 
sono: no mercado electoral o 
que contan son os metros asfal
tados e a impresión causada. 

IA 
EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

Para eliminar toda dúbida 
sobre a sensibilidade coa que se 
fan estas cousas, non hai máis 
ca mirar para as xenerosas obras 
coas que pensa agasallar ó con
cello "afectado", Cerceda, para 
compensa-los custos "sociais e 
económicos": nada menos ca un 
circuíto de automobilismo 
(¡Uah, tío, que pasada!) e un 
auditorio de 140 millóns de 
pesetas. 

Mágoa que non se percata
se o Sr. Conselleiro de que as 
dioxinas venenosas que saen nos 
fumes das incineradoras, as chu
vi as ácidas e as perigosas, 
imprevisibles e incontrolables 
reaccións químicas secundarias 
que se producen nunha queima
da desa envergadura, provoca
rán prexuízos a tódolos conce
llos da arrodeada. 

Aínda que, ben mirado, 
máis vale que non repare en 
nada, nin repare nada. Deixádeo 
estar, porque acabaría por tirar 
de talonario público e facer un 
estadio de "beisball" no Mesón 
do Vento, unha monumental 
praza de touros en Carral, un 
palacio etrusco para dar clases 
de harpa en Tordoia, un aeró
dromo sobre o areal de Baldaio, 
unha Disney-Bergantiños-landia 
na prolongación do polígono de 
Sabón e unha fantástica réplica 
do Gran Canón do Colorado no 
que quede das Encrobas cando 
se esgote o lignito. 

E, oes, o mellor de todo, os 
alcaldes felices. Porque as 
obras, obras son. E o demais, 
paparruchas. 
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BOA NOVA 
Manolo Regal 

Victorino Pérez 

DOMUND, POLA SOLIDARIEDADE UNIVERSAL 
~ 

E
posible que cando o lector lea 
estas liñas xa terá pasado o 
domingo día 18 de outubro, que é 

cando este ano se celebra a xornada mun
dial das misións. Seguro que todos recor
damos ben este nome "DOMUND", e 
seguro que todos ternos algo na cabeza 
qué é iso das "misións". Anque pasase o 
día das misións parécenos que nunca é 
tarde para solidarizarnos cunha causa ben 
interesante como é a presente. 

Algunhas cousas pouco claras 

Non todo o que se ten feito desde as 
misións foi cousa limpa. O 500 centena
rio da conquista de América tróuxonos á 
memoria unha chea de comportamentos 
negativos cos que os así chamados misio
neiros aflixiron ás poboacións ás que en 
teoría lles ían leva-lo Evanxeo de Xesús. 

É curioso que os países de misións 
coincidan cos países do Terceiro Mundo. 
E así dáse o caso curioso de que moitas 
veces os países do Primeiro Mundo expo
liamos ós países do Terceiro quitándolle
los bens que lles poderían traer paz, pros
peridade, felicidade, e logo enviámo-los 

nosos misioneiros anunciando unha libe-
ración no nome de Deus. 

A solidariedade por riba de todo 

De tódolos xeitos as cousas non son 
tan simples. Hoxe podemos dicir que 
onde hai un misioneiro, onde hai unha 
misión, alí hai un foco de solidariedade 
verdadeiro, que está iluminando as situa-
cións de opresión e de marxinación que 
padecen os pobos do Terceiro Mundo. 
Por iso, no seu conxunto, merecen o noso 

O trato que lle deamos ó Terceiro Mundo é o 
test da nasa boa relixiosidade. 

apoio e solidariedade co corazón, coa 
palabra ecos cartos. 

A misión relixiosa transmite a solida
riedade que produce o Evanxeo de Xesús, 
pero ó mesmo tempo transmite tamén o 
coñecemento dese mesmo Xesús que pro
move á solidariedade. 

A proba da autenticidade 

Xa o ternos escrito máis veces nesta 
páxina. O trato que lle <leamos á xente do 
Terceiro Mundo é un test que debemos 
superar se queremos aproba-la nosa asig
natura de boa relixiosidade. Non hai fe 
verdadeira, por moito que se rece, se non 
hai solidariedade co marxinado. E non 
hai solidariedade co marxinado se non 
chega a remexérno-la carteira, a comodi
dade, o consumismo. 

Non lle será difícil ó lector bater con 
algúns dos grupos que traballan para o 
Terceiro Mundo: DOMUND, Cárita , 
Intermón, Mans Unidas, Médicos· en 
fronteiras. Poderá colaborar con cartos, 
poderá colaborar traballando ne es gru
pos no seu mesmo pobo ... todo é cue tión 
de ter vontade e interese. 

REMOENDO O EVANXEO 

Domingo XXX do Tempo Ordinario (25 de Outubro) 
"A oración dos humildes atravesa as nubes para chegar de 
contado onda o trono de Deus" (Ecl. 35, 20-22). 
"Un fariseo e un publicano subiron ó templo a rezar: ... Dígo
vos de certo que f oi este quen baixou perdoado, ó contrario 
do outro; porque todo aquel que se enaltece será humillado, 
pero aquel que se humilla ha de ser enaltecido". (Le 18, 9-14) 

Sempre en garda contra o fariseo que todos levamos dentro, 
pois sempre nos habemos sentir mellores ca alguén, ou có borra
cho que anda a pedir, ou que se eu dou máis esmola có veciño, 
ou que se son mellor ca aquel que non cumpre coma nós,. .. Así 

sentímonos co dereito de esixirlle a Deus o que eremos que "nos 
debe por bos". 

Día de tódolos Santos (1 de Novembro) 
Santos e defuntos, os días nos que as igrexas e os cemiterios 

están máis concorridos coma expresión do amor ós nosos defun
tos. O amor en calquera circunstancia é sempre un valor. Pero 
cómpre facerse tamén algunhas preguntas ese día ¿É expresión 
de amor o noso derroche en flores, ou máis ben de ostentación? 
¿Amor ós mortos mais ca ós vivos? ¿A vista ó cemiterio é expre
sión da confianza no amor salvador de Deus, é verdadeiro expre
sión de esperanza ou ... todo o contario? 

ORA"tA"""°'""'-u.oR•a.t..ll*DIO.>" 
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A PENEIRA 

OS NOSOS CASTIÑEIROS E CARBALLOS 
ESTÁN ENFERMOS, e neste tempo de magostos 
hai que proclamalo, porque parece que ninguén se 
decata. A praga "haltica quercetorum" fai estragos 
tanto en Lugo coma en Ourense, coma se se conver
tese nun aliado invencible daqueles que queren facer 
de Galicia un eucaliptal ... , sería un atentado á mesma 
identidade da nosa terra. 

ADIANTE acadou o número cincuenta, e unha tirada 
de ei mil exemplares. Este voceiro da Confederación 
Xeral de Traba
lladores Galegos 

h · ga tódolo 
m . es centros 
el tra allo, con 

raci n 
qu stán a facer 
d l unha canle 
moi axeitada ó 

rvicio da cul
tura e das reivin
dicación de 
tódolos sectores 
do mundo labo
ral. 

OS INMIGRANTES 
TEÑEN DISTINTA 
SORTE, e así uns dous 
mil traballadores estran
xeiros que vi ven en Gali
cia, a meirande parte por
tugueses, non tiveron 
problemas co permiso de 
residencia, mentres que 
outros oitocentos (marro
quís, senegaleses, suda
mericanos ... ) non dan 
amañado a súa situación, 
e mesmo cento vinteún 
teñen neste intre denun
ciada no Tribunal Supe
rior de Xustiza a orde de 
expulsión. 

OUTRO MURO se está a 
erguer cando o 9 de novem
bro hai tres anos que caeu o 
de Berlín. O Estreito é a 
foxa para máis de douscen
tos afogados que, despois 
de moitos meses de viaxe, 
escapaban da fame de 
Somalía, da represión das 
dictaduras, da guerra de 
Liberia ... Entre doce e quin
ce mil inmigrantes ilegais 
xogan a vida na busca dun 
anaco de pan. Antes algúns 
deles, si tiveron forzas e 
sorte: atravesaron medio 
continente e ¡en que condi
cións! 

Alfonso Blanco Torrado 

fi\RIQUE llUSSEl. 1993: GALICIANA PROCURA DO CAMIÑO 
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O erirubrimenta do Outro 
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Este libro, de 1.500 pesetas tarase chegar ó 
prezo de 1.300 ós subscritores que o pidan 

Día 6: 

Día 7: 

(VII Asemblea de Encrucillada, 6-7 novembro) 

- ás 7 ,30 Presentación 
- ás 8,00: Manuel Díaz y Díaz "Estado actual da cuestión xacobea 

(Aspectos científico-históricos). 

- ás 1 O: Xosé Luís Barreiro Rivas: "Galicia en Europa: novo camiño" 
(Aspectos socio-poi íticos). 

- ás 12: Mesa redonda: A peregrinación. 
Xosé Chao Rego: "Teoloxía do Ano Santo". 
Miguel Carneiro: "A experiencia do camiño". 
Uxío Romero Pose: "O camiño antes do camiño". 

- ás 4,30: Andrés Torres Queiruga: "Ano Santo: desafío á lgrexa 
galega (aspectos teolóxico-pastorais )". 
A Asemblea, aberta a todos, celebrarase en Santiago, no Colexio de La Salle. 



ARXENIO IGLE
SIAS E O "SUPER
DEPOR" fixeron alu
cina-lo país; o adestra
dor, sen perde-lo seu 
sentido da realidade, 
aspira a poder xogar 
nas competicións euro
peas, coñece moi ben o 
campo, pois é un home 
da casa desde que esco
menzou a xogar xa hai 
anos. Este equipo nado 
en 1906, xa fora sub
campión da liga no cin-

' cuenta, mais endexa
mais tivo un presupos

to tan grande que ata agora deu os seus froitos; tamén está atraendo moi
tos "forofos" do Real da capital de España para as súas filas, máis e o 
intelixente "Arxenio" o que non perde os estribos. 

O PRIMEIRO CON
GRESO GALEGO 
DA SAÚDE LABO
RAL terá lugar en Vigo 
os días cinco, seis e 
sete de novembro, nun 
momento importante no 
que en Galicia se pro
ducen moitos acciden
tes laborais. Os homes 
de mar, a muller, os ris
cos e a súa prevención, 
a sanidade ... , son 
algúns dos temas a tra
tar. Neses días haberá 
unha Exposición de 
material de Seguridade 
e Hixiene no Auditorio 
do Concello. 

# 

MONDONEDO 
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POR FIN, MARICA 
CAMPO, agasallounos 
cun libro moi fermoso: 
"Tras as portas do rostro". 
Xa coñeciámo-los seus 
versos: nas Romaxes, na 
música de Fuxan os Ven
tos, -lembremos aquela 
"Muller"-, en moitas 
colaboracións e celebra
cións ... Agora, ofrécenos 
este libro cunha das mello
res poesías galegas dos 
últimos tempos. Cun prólo
go de Manuel María e ilus
tración s do pintor Xan 
Guerreiro que, coma ela, 
está a crear no Xove da 
Mariña de Lugo. ¡Noraboa! 

PONTEAREAS, a pesar 
da súa historia cargada de 
tradicións e de cultura, 
está a sufri-la irracionali
dade dun alcalde que está 
molesto con toda clase de 
reivindicación, e sobre 
todo coa súa difusión. 
Así, os ecoloxistas de 
ADENCO estanse mani
festando "Pola liberdade 
de expresión", xa que o 
alcalde, coma nos tempos 

A SIDA SOCIAL é 
máis contaxiosa e pre
xudicial cá biolóxica, e 
se non que llelo digan ó 
nenos de Foxo e doutra 
poboacións , que non 
entenden como os sepa
ran do pequeno Alexan
dre ou doutros, pero que 
están sendo inxectados 
dun bicho prexudicial: 
sementa-lo noxo ós que 
son " diferentes". O 
andazo vai ser terrible: 
xenofobia, marxinacións 
sen fin, insensibilidade a 
flor de pel... E se apare
ce Magic J ohnson ¿ dei
x ar ánll e de pedirlle 
autógrafos? 

MONDOÑEDO celebra "As San Lucas" nun intre no que está empeña
da en recupera-la súa historia, os seus xornais antigos, as súas edifica
cións e festas ... , e así nestes anos foron rehabilitadas vellas casas en 
Bibliotecas, Centro Social e Casa da Cultura, tamén volveron as Feiras e 
Festas das Quendas no comezo de maio, e os antigos semanarios son 
substituídos por publicacións coma "Mondoñedo", que nestes días publi
ca o número vintenove. 

da dictadura na que xa exercía, non deixa coloca-la 
información crítica en lugares axeitados. 



ENTREVISTA 

¿Que é a nova evanxelización? 

º
teólogo xesuíta valenciano 
González Faus, profesor en 
Barcelona, é coñecido non 

soamente pola súa sabedoría teoló
xica, senón tamén polo compromiso 
ideolóxico e vital co Terceiro 
Mundo, especialmente na área de 
Centroamérica. 

¿Que en ten des por nova evanxe
lización? 

- Pois, en primeiro lugar eu diría 
que evanxelización non é nin proselitis
mo, nin imposición, nin propaganda e 
e se fai i o, non é evanxelización. 

En segundo lugar, a evanxelización 
nece ita duns valores que son valores 
humano , e e valores, que nos falta
ban en Occidente, e anuncialos e 
~ m ntal , e d poi vén o anuncio da 
r , pr i am nt coma fundamento e 
s p rte d e valores. 

En terceiro lugar, no momento his
tórico que vivimos de competicións de 
relixión , a evanxelización terá que ter 
un elemento fundamental de diálogo 
que significa fundamentalmente escoi
tar ó outro, e quizais hai que dar por 
suposto que historicamente a cristiani
zación do mundo xa pasou. Penso que 
hai un momento histórico no século 
XVII con todo o problema dos ritos 
malabares, dunha grande aurora para o 
cristianismo na China e na India por 
unha inculturación moi profunda con 
Mateo Ricci e con Norberto De Nobili, 
que é cortado por Roma por medo a 
que supoña idolatrías, superstición 
etc ... e probablemente aí remata a posi
bilidade de cristianización neses países, 
polo menos por moito tempo. Entón 
hoxe ternos que aceptar que Deus reac
ciona (por dicilo dalgún xeito) segundo 
o home actuemo na historia, e se 
nun momento quería cri tianizar a todo 
o mundo, poi hoxe, quizai non quei
ra, e por i o o elemento do diálogo é 
tan importante. 

Ben e te tre punto , non proseli-
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tismo, anuncio de valores, e considera
-lo momento histórico que vivimos, 
poden definir algo da nova evanxeliza
ción. 

José Ignacio Gonzá/ez Faus 

¿Entón o da nova evanxelización 
vai por aí? 

-Ben, eu diría por aí, e por iso, se 
queres, engadindo un pouco máis, xa o 
Vaticano 11 o dixo e agora repíteo 
Roma, a lgrexa soamente evanxelizará 
sendo sacramento; sacramento quere 
dicir sina.1, sinal de salvación; polo 
tanto, está moito máis no ser da Igrexa, 
en como vive, que poida evanxelizar, e 
non tanto en que fale moito, teña moi
tas plataformas e moitos periódicos. 

¿Este novo sentido de evanxeliza
ción pode servirnos para descubri-la 
realidade, reflexionar e ser críticos? 

-Efectivamente a evanxelización 
implica tamén unha forma de incultura
ción. Se un non se mete dentro, dificil
mente pode anunciar, aínda que teña 
que superar aquilo no que está metido. 
Nese sentido, o descubri-la realidade é 
enormemente importante. E por outro 
lado, ó meterte dentro de algo resulta 
que aprendes ti mesmo sobre a túa fe, 

sobre o cristianismo, sobre Xesús; dáse 
así curiosamente unha especie de utili
zación mutua. 

¿Non ten entón isto moito que 
ver con esa acusación que ás veces se 
lle fai ó Papa de intento de poloniza
ción da lgrexa? 

-Non é, aínda que esta acusación 
pode ter algo de verdade, nin sequera é 
unha acusación ó Papa; outros papas 
non foron polacos e intentaron occiden
taliza-la lgrexa, é dicir, cada un proxec
ta o que ten, e ere que é a verdade. O 
que reflicte isto, é que a lgrexa non ten 
que ser tan centralizada. Ten que ser 
unha, e en comuñón, pero en comuñón 

- do diverso, unha Igrexa de igrexas, 
dándolle moita importancia_ ás igrexas 
locais. 

¿Cal pode se-lo papel da igrexa 
popular, das comunidades cristiás 
nesta nova evanxelización? 

-Ben, sempre que falamos da 
lgrexa non deberiamos entende-la 
xerarquía, a institución. A Igrexa é a 
comunidade dos crentes e nesa comuni
d ade aqueles que son máis pobres, 
aqueles que están máis ó lado dos 
pobres deben ter un papel importante, 
eu non diría protagonismo porque esta 
palabra ten un sentido negativo, pero si, 
unha responsabilidade maior e de feito 
moitas cousas evanxelizáronse gracias 
ós pobres e ós que traballan con eles. 

¿Está claro que non é unha res
ponsabilidade exclusiva da xerarquía 
a evanxelización, non? 

-Non, non, nin moitísimo menos 
é unha responsabilidade da Xerarquía, 
pero é unha tarefa de todo cristián. Hai 
historiadores que sosteñen que os que 
propagaron a lgrexa foron os laicos, ¡ é 
que os laicos son a Igrexa! 

Paz Negreira 



TERCEIRO MUNDO 

Aportacións doutras culturas 

Terceiro Mundo 
non é tan só f.ame, 
desgracia, mise
ria. 

Terceiro Mundo é 
tamén cultura, 
organización, 
mellara das condi
cións de vida. 

Unha lenda 

Os Maias, antigos habitantes de América Central, con
taban de pais a fillos, que o primeiro home creárono os deu
ses a partir do millo. Os deuses intentaran face-lo home con 
lama e mais madeira, pero fracasaron. Tan só o home feito 
de millo sobreviviu. Este home e tódolos que naceron des
pois puideron e poden asegura-lo seu alimento cotián co 
cultivo do millo. 

Unha receita: Pombiñas de millo 
Ingredientes: 
1. Graos de millo (hainos a vender nas 

tendas), 
2. Sal 
3. Aceite 

Elaboración: 
1. Poñémo-la tixela cun pouco de 

aceite ó lume. 
2. Cando estea quente, bota-lo millo e 

tapar. 

Un anaco de historia 

3. Esperar a que estoupen os grans. 
4. Poñelos nun recipiente e botarlles 

sal. 

Na Europa do tempo de Cristovo Colón 
(século XV), moitos alimentos orixinarios de 
América eran descoñecidos. 

famosos polos seus chocolates sen a axuda 
do cacao mexicano?, ¿e a pataca galega?, ¿e 
o tomate levantino? , ¿e o pemento da 
Rioxa? ... Actualmente son habituais na nosa coci

ña, ata tal punto que resulta difícil pensar 
cómo comeriámo-los europeos sen o tomate, 
pementos, cacao, millo, pataca ... 

A aportación que en materia de alimen
tos e condimentos fixeron as culturas do cha
mado "Novo Mundo" á vella Europa, resul
tou abertamente revolucionaria. 

U nha reflexión 
Unha alimentación rica en carne, pre

cisa de moitas terras para produci-lo ali
mento que os animais necesitan consumir. 

Ternos sen embargo, que o consumo 
de cereais combinado con legumes propor
ciona proteínas en cantidades óptimas para 
o ser humano. 

No Terceiro Mundo os cereais utilí
zanse masivamente para a alimentación 
humana, e a porcentaxe destinada á ali
mentación animal é pequena. 

¿Serían os suízos e os holandeses tan 

Dúas hectáreas de terra nas que se cul
tive solla, producen proteínas para 30 per
soas; se estas dúas hectáreas se dedican a 
pastos para o gando, as proteínas da súa 
carne soamente chegan para unha persoa. 

Diminuí-lo consumo de carneé unha 
das pequenas cousas que podemos facer, 
non só por cuestións dietéticas , senón éti
cas, xa que permite un aforro no ciclo ali
mentario e unha actitude solidaria coas 
3/4 partes do planeta. 

Marta Sopeña (Elaborado con mate
riais de INTERMON). 
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C
ncocentos anos despois do "encontro 

entre dous mundos", como a miúdo se 
prefire chamar á conquista levada a 

cabo en 1492, o choque da cultura europea coas 
culturas autóctonas americanas non diminuíu a 
pesar as numerosas mestizaxes que se produci
ron. Disto dan canta mellar certas expresións 
literais dos "Indios" de hoxe en día ca outras 
consideracións xerais sobre o asunto. Sirva 
coma exemplo este relato recollido no Perú dos 
beizos dun paisano quechua da rexión andina de 
Aiacucho e publicada en 1971 en Lima pola 
revista Educación. 

Comentario 

t relato con titúe, a primeira vista, unha expli
a i n d nox que o nenos das comunidades campe
iña , andina acada dun esquema mítico moi antigo, 

r velador dos entimentos dos Indios dos Andes con 
relación ó mundo e á historia que a cultura dominante 
lles impón. 

Reparemos na oposición central entre os dous 
irmáns. Inca e Xesús, ámbolos dous fillos do mesmo 
Deus, pero convertidos en inimigos por culpa da deci
sión de Xesús de acabar con Inca. O deus dos cristiáns 
está considerado sempre coma o máis forte, posto que 
é o deus dos vencedores. 

Nos tempos antigos, Deus todopoderoso, o noso 
pai, percorreu o mundo enteiro. Tivo dous fillos: 
Inca e Xesús. Inca dixo: ¡Falade! E nós aprendemos 
todos a falar, e dende ese día ensinámoslle-la pala
bra tamén ós nosos fillos. Inca díxolle á Terra-Nai: 
¡Dalles de comer! Foi o tempo da abundancia. 

Inca casou coa Terra-Nai e tiveron dous fillos 
moi feitiños. Nada máis velos, Xesús sentiu carraxe. 
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A oposición en1 

CONTO 
Como el medrara e xa era forte, quixo acabar co 
seu irmán maior Inca. Cavilaba: ¿Como hei poder 

vencelo? A Lúa viu a mágoa de Xesús e acudiu na 
súa axuda: ¡Heite valer!, díxolle. E deixou caer 

diante del un papel escrito. Baixo o escuro luar, 
Xesús amosoulle o papel a Inca, e este tivo medo, 
porque nada comprendía da escritura: ¿Que son 

estes borranchos? E escapou lonxe, moi lonxe. 



tre Inca e Xesús 

INDIO 
Xesús cavilaba: ¿Como poderei prender a Inca? 

E como non o daba conseguido, rompen a chorar. O 

puma viuno e compadeceuse: ¡Heiche botar unha 

man!, díxolle. E convocou tódolos outros pumas, 

grandes e pequenos. Todos se puxeron a perseguir a 

Inca, que fuxiu ata o deserto de Lima. Cada vez 

que Inca quería comer dos froitos dos xardíns, os 

pumas botábano f óra, anque morrese coa fame. 

Con todo, os tempos de Inca son considerados 
coma tempos de abundancia, gracias á alianza entre 
Inca e Terra. O verdadeiro civilizador é Inca, xa que el 
ensinou a linguaxe e mailas técnicas de agricultura e 
pastoreo: el é o que está na orixe dunha sociedade cer
tamente humana. 

Pola contra, a época actual, dominada por Xesús, 
é a dos inimigos da terra que acabaron para sempre 
coa posibilidade de vivir e reemprazaron a linguaxe 
que permitía comunicarse e a producción que favore
cía o crecemento, por unha es cola que mata. ¿Non é 
isto afirmar con toda claridade que o aporte da cultu
ra do conquistador resulta mortal para os fillos de 
Inca? 

O escrito é escuro, coma a noite da que deitou: 
deforma a historia humana e pretende establecer unha 
falsa reconciliación. A escola "occidental e cristiá" 
que lles transmite a escritura é devoradora e cultural
mente liquidadora. Non hai reconciliación posible 
entre a tradición andina e maila ciencia de Occidente, 
porque a relación da unha coa outra acouga sobre a 
violencia e maila explotación. 

Os programas escolares que pretendían demos
tra-lo contrario aportando soamente os exemplos de 
mestizaxes culturais que tiveron éxito, non son máis 
ca unha mentira. A lección que hai que tirar da esco
la é esta: ¡non permitades que vos trabuquen! 

(Traducido do escrito de Jean-Max Rugues na revis
ta francesa Lumiere et vie, n. 208, xullo 1992). 

Como xa non podía máis nada contra Inca, 
Xesús bateulle á Terra-Nai e cortoulle a cabeza. 
Despois fixo construír igrexas. 

O Espírito Vello tivera que ficar agachado men
tres Inca percorría o mundo. Aledouse da morte de 
Inca. O Espírito Vello vivía nunha montaña chamada 
Escola. E tamén se puxo contento dos golpes que reci
biu a Terra-Nai. 
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A VOZ DE 
ÁFRICA 

Antonio Peteiro 
Arcebispo de Tánxer 

A Igrexa vai coñecer unha oportunidade his
tórica irrepetible con ocasión do Sínodo africano, 
a celebrar seguramente en 1993. Está chamado a 
ser importante, pero está moi ameazado. Que se 
celebre, por suposto, en territorio africano, pero 
que sexa realmente africano no sentido de que os 
verdadeiros protagonistas sexan africanos e de 
mentalidade africana. Cómpre que a igrexa de 
África se encontre consigo mesma e co continen
te africano, cos seus problemas propios, pero 
dende a identidade africana e ó seu xeito. 

Hoxe en África hai 600 millóns de habitantes 
e no ano 2025 (dentro de 30 anos) terá tantos 
habitan te coma Europa e as dúas Américas xun
ta : mái de 1.500 millóns. E o 11 por cento son 

t li , quizai o 30 por cento cristiáns. Hoxe 
mili n de católicos cando en 1900 non 

h gaban 6 millón. O crecemento é froito dun 
longo proceso de conversión dende as relixións 
nativas primitivas ó encontro con Cristo. Pero a 
Igrexa é debedora de África, traballou moito alí, 
en comparanza con outros sitios; é unha Igrexa 
moi recente, están cumprindo cen anos as igrexas 
máis veteranas. Pero a Igrexa medra moito e logo 
terá tantos bautizados coma as igrexas de Euro
pa. 

A Igrexa necesita afianza-la súa africanidade 
e maila súa identidade dentro da grande Igrexa. 
Hai uns 500 bispos africanos e necesitan encon
trarse entre si coa súa misión específica. Depen
den de dúas tradicións europeas moi diversas: a 
anglófona e a francófona, de acordo cos lugares 
de dominio colonial inglés ou francés. Necesitan 
identificarse coma Igrexa africana e encontra-la 
úa per onalidade dentro da Igrexa universal. 

Que o hispo tomen conciencia da súa persona
lidade africana, mantendo a comuñón con Roma. 
A Secretaría do Sínodo debe poñer a salvo esa 
africanidade. 
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O CAMPO 

O noso amigo e colabora
dor Antonio Fdez. Oca foi un 
dos tres expertos españois que 
participaron como instructo
res dos Seminarios de forma
ción e Capacitación do Servi
cio Obrigatorio do Ano Téc
nico Rural Agropecuario 
(S.O.A.T.R.A.) no Ecuador. 
Mantivemos con el unha 
charla sobre a súa experiencia 
nese país onde permaneceu 
por espacio de 40 días e tivo 
oportunidade de visitar multi
tude de comunidades e falar 
con elas. 

¿Pódesnos aclarar que é 
iso do SOA TRA? 

-No Ecuador os "egre
sados" (chámanlle así ós 
licenciados) están obrigados a 
facer un ano do SOATRA. 
Sérvelle de práctica ó técnico 
(é compatible ademais coa 
preparación da tese de grao) e 
por outra banda este Servicio 
Obrigado serve para que o 
técnico devolva á sociedade 
unha parte do esforzo que 
esta empregou en formalo. 

Parece unha idea intere
san te. ¿Como se realiza o 
traballo do SOATRA dos 
egresados? 

-Nunha comunidade 
rural concreta cun instructor 
(do SOATRA) e un guía, que 

Colab 
Entrel 

é o que vai axudar nas dificul
tades coas que se vai topando. 
Pero tamén o poden facer na 
investigación ou noutro tipo 
de traballos coma campañas 
de saneamento ou repoboa
cións forestais. 

Teño entendido que o 
compoñente indio é moi 
abundante no Ecuador. 

-Efectivamente, sobre 
todo no altiplano e na conca 
amazónica, e menos na costa, 
que é a zona máis desenvolvi
da onde ten asento a poboa
ción de ascendencia europea. 
Na provincia do Chimborazo 
(capital: Riobamba), onde 
estivemos máis tempo, a 70% 
da poboación é quechua e fala 
quechua. 

¿ Teñen algún tipo de 
demanda específica coma 
pobo, coma nación diferen
ciada que son? 

-Realmente é un Estado 
doutro Estado, pero iso non o 
poñas que igual lles parece 
mal ós. de orixe europea (que 
o lector disimule coma se non 
estivese escrito). Eles non 
demandan só terra. Queren 
que os fillos poidan ser edu
cados na súa lingua, poder 
aplica-la súa xustiza, ser unha 
nación sen cuestiona-lo Esta
do Ecuatoriano. 

¿Cómo loitan para con
seguilo? 

-Fan resistencia pasiva. 
Non participan na vida políti
ca (pasan das eleccións). Ata 
hai pouco non eran propieta
rios de nada. 

Volvamos á cuestión do 
traballo coas comunidades ... 

-Abórdase un problema 
concreta coma p.e. plano de 



ración galega no Ecuador ______ E,_ise_o_xa_bie_r_Mi_gu_éle_z_oí_az 

·sta a Antonio Fernández Oca 

alimentación e gardería para 
os nenos. A l!_niversidade des
cubriu que a alimentación era 
moi deficiente e desequilibra
da, o que traía problemas no 
desenvolvemento dos rapaces. 

Outro exemplo é o uso do 
compás en A para buscar as 
curvas de nivel con obxecto 
de facer un laboreo seguindo 
as mesmas, evitando desta 
forma a erosión, que é moi 
acusadas nalgunhas áreas. 

¿Teñen excedentes? 
¿Como os comercializan? 

-Teñen acordo para 
moitas cousas: para levar os 
teléfonos, a auga, o regadío, 
pero non teñen aínda acordo 
para venderen en común. Os 
excedentes véndenos nas fei 
ras , estilo feiras tradicionais 
galegas. Sabes , os galegos 
entendemos moi ben aquelo, e 
sentímonos próximos xa que 
son melancólicos e saudosos. 
A súa música é melancólica, 
como a nos a, e mira is to (o 
Antón amósame unha foto 
onde se le o cartel de entrada 

A atención ó mundo infantil entra, por suposto, dentro do campo de preocupacións do S. O.A. T. R.A. 

dunha poboación: QUIROGA. 
Só o tipo de vexetación nos 
permite asegurar que non se 
trata do Quiroga lugués). 

Ti que tiveches oportu
nidade de contempla-la rea
lización práctica de moitos 
planos de colaboración , 
froito de acordos bilaterais 
con países coma Suíza, Ita-

lia, USA, Alemaña, Canadá, 
España, etc que colaboran 
con organismos di versos 
(Organizacións Non Guber
namen tais, Univers idade 
Goberno). Na túa opinión 
¿calé o tipo máis eficaz? 

-Cando realmente os 
ves útiles é cando destinan o 
seu apoio a programas que 

Antonio Fernández Oca (o 1º pala esquerda da fila 3) co grupo de participantes no curso no que colaborou 

teñen as súas raíce en comu
nidades concretas e van de ti
nadas a resolver problema 
concretos que queren resolve
las comunidades. Polo contra
rio cando se "solta" unha 
solución en paracaídas sen 
que a poboación vaia apren
dendo e demanda esa solu
ción, remata en fracaso. Non 
se poden facer trasplantes. O 
home ten que evolucionar el 
resolvendo problemas concre
tos. E ten que solucionar o 
problema cos seus recursos. 

Aínda que falamos dou
tros cousas, como o espacio 
non dá para máis, pregúnto
lle a Antón se quere engadir 
máis algo. 

Si, tres cousas. A primei
ra que quero dicir é que 
aprendín moito máis do que 
ensinei. A segunda é agrade
ce-lo gran trato recibido no 
país, sen distinción de xente. 
A terceira indica-la identifica
ción do carácter, sobre todo o 
do altiplano, co noso. 

EUSEO XABIER MIGUÉLEZ DfAZ 
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AXUDAS AS 
EXPLOTACIÓNS 
AGRARIAS 

Mantense a vixencia da Orde de 21-3-91 que regula un sistema de axu
das ás explotacións agrarias para axiliza-la percepción das subvencións 
derivadas do Real Decreto 808/1987. 

Prazo: As solicitudes poden presentarse ata o 30-11-92 

Diario Oficial de Galicia, 19-2-92 _ 

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, 
GANDERÍA E MONTES 



o 

BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 23) , 

Coma un irmán che falo (Xén 33) 

O capítulo 32 irifórmanos do medo que Xacob, 
de retorno a Canán, lle pillou a se encontrar 
co seu irmán Esaú, a quen traizoara, enganán
doo. O cazurro Xacob prepara o encontro con 
enormes agasallos que lle vai enviando, ós 
poucos e sucesivamente a Esaú, por mor de 
amolecelo. ¿Que va i pasar? Xacob artella 
toda unha estratexia en arde ó encontro: 

1Xacob ergueu os olios e viu vir a Esaú con catrocen
tos homes. El repartiu os nenos entre Lea, Raquel e 
as dúas servas. 2Puxo diante as dúas servas cos seus 
fillos, logo a Lea cos seus e detrás de todos a Raquel 
con Xosé (1). 3El pasou diante de todos, e foise pos
trando por terra sete veces (2). 

Xacob coloca diante de Esaú a súa familia 
. coma vale protector, de acordo coa arde de 

menor a maior estima, Raquel e Xosé no lugar 
máis seguro, na retagarda. O relato é narrado 
inmediatamente despois do encontro-loita de 
Xacob con Deus ( c.32). O autor intenta subli
ñar que a protección divina non abandona a 
Xacob. ¿Resultado? 

"O meu pai era un arameo erran te" 
(Deut 26,5) 

4Esaú correo ó sen encontro, apretouno, abrazóuselle ó pescozo e bicáronse chorando. 
5Logo Esaú ergueu os olios e vendo as mulleres e os nenos, preguntou: "¿Quen son 
eses?". Xacob respondeulle: "Son os tillos que Deus lle conceden ó ten servo" (3). 6Adian
táronse cara a eles as servas cos seus tillos, e postráronse no chao( ... ) (4) 

Xacob segue enchendo de agasallos a Esaú, que se resiste - imperativos da cortesía 
oriental- a aceptalos. Xacob porfía con insistencia servil, chamándolle a Esaú "meu 
señor" mentres que este lle chama "irmán" e, dende lago, pártase coma tal. Xacob 
pásase: compara este encontro coque tivo con Deus: 

10Xacob insistiu: "Non, meo señor. Se merezo o teu favor acepta o meu regalo, pois o 
verte foi para min coma se vise o rostro de Deus ( ... ). 

Esaú faloulle coma un irmán, pero Xacob segue coa súa desconfiada astucia e inven
ta unha escusa diplomática para se desfacer da compaña do "seu señor". E resulta o 
elixido de Deus. ¡Non che somos nada! 

12Logo dixo Esaú: "Agora emprendámo-la viaxe. En irei ó teu lado". Respondeulle 
Xacob: imo meu señor dáse de conta de que os nenos son febles e que comigo van ovellas 
e vacas de cría. Se os obrigo de máis, morrerame non só día o gando todo. 14Que o meo 

- señor pase diante do sen servo. Eu seguireino pouco a pouco. ( ... ) Esaú dixo: 15"Polo 
menos deixarei contigo uns poneos dos meus homes". Respondeulle: ¿Para que? Chéga
me con saber que con to co favor do meu señor". 

Mellar non fiarse, cavilo u Xacob, e mentres Esaú pillou camiño da montaña de Seír, 
onde estaba o seu pobo de Edom, Xacob cruzou o Xordán -estaba na Transxorda
nia- e foi a Xequem, santuario do patriarca Israel; polo tanto, centro relixioso da 
"Casa de Xosé" (5): 

18Desde Padam-Aram, Xacob chegou san e salvo a Xequem, no país do Canaán. Acam
pou fronte á cidade ( ... ). 2ºAlí construía un altar e invocou ó Deus de Israel (6). 

Xosé Chao Rego 

1. Aquí aparece o fillo preferido, 
sobre o que axiña se vai concen
trar (c.37) a narración. A Casa de 
Xosé ha ter suma importancia. 

2. Prosternarse unha vez era un 
sinal de máximo respecto. Face
lo 7 veces soamente o realizaban 
os pequenos reis vasalos perante 
o Faraón, como sabemos polas 
cartas de El-Amama. 

3. Non presenta ás mulleres, 
senón ós fillos, que era o que 
contaba na sociedade patriarcal. 
Resulta urxente unha relectura 
crítica da Biblia desde outras 
claves: as femininas. 

4. O noso relato procede do 
documento iavista ou fonte J, 
dos tempos da monarquí~ de 
Salomón. Daquela Israel domi
naba sobre o seu inimigo Edom, 
reino máis vello, "irmán" maior 
de Israel, e do que era "pai" 
Esaú. Como sabemos, a inimiza
de entre os israelitas e edomita 
(logo chamados idumeos) está 
na base da lenda do conflicto 
entre os dous "fiUos" de Isaac. 

5. No cap.35 regresaremos, o 
próximo día, a Betel, santuario 
orixinario de Xacob. Xequem 
( ou Siquén) era de Israel. E no 
sur, Mambré era de Abraham e 
Beerxeba de Isaac. 

6. Para os cananeos e outros 
pobos antigos, un santuario o un 
altar significaba o centro do uni
verso, simbolizando o embigo 
do cosmos. O que chaman un 
"centro onfálico", pois en grego 
"ónfalos" significa embigo. 
Segundo o "mito do Centro", 
nese punto central (altar ou san
tuario) xuntábanse o ceo, a terra 
e mailo infemo ou abismo, e así 
se pasaba do caos desorganizado 
ó cosmos harmónico. Por iso 
vemos ós nosos patriarcas eri
xindo altares e pedras a onde 
chegan. Castelao fíxonos saber 
que tal función tamén a cumpren 
os nosos cruceiros e tamén os 
milladoiros ou mareas de pedra 
apiladas. 



A CARÓN DO LUME _ 

Crimes, criminais e violencia social 
~ 

E
cada vez máis frecuente ter noti-
cia, a través d os medi o s d e 
comunicación, de feítos violen

tos, notici as que nos preocupan , nos 
asustan e crean en todos nós sentimentos 
de inseguridade. Tamén é habitual que, ó 
lado destas informacións, coñezámo-las 
diferentes receitas que se propoñen para 
evita-los feítos violentos; moitas veces 
estas respostas encerran, tamén unha boa 
dose de violencia. Certamente, cando un 
se sitúa dentro da pel da víctima e dos 
seus achegados, é difícil conter unha res
posta agresiva dirixida "ós violentos". 

Un asunto delicado 

Non é un tema fáci l o da violencia. 
Fála e dunha agresividade benigna, que 
6 aqucla que compartimos co animais: 
v'i l n para atacar ou fux ir cando está 
am azad a vida, e de aparece ó mesmo 
t mp á am aza. ála e tamén da agre
sividad maligna, é dicir, a crueldade e a 
d stru tiv idade, propia da especie huma
na; n n a presentan os animais, non a 
at pamo na natureza, non responde a 
ameazas e, aínda que pareza mentira, 
pode causar pracer a quena executa: é a 
violencia, o atentado directo corporal 
contra as persoas, brutal e doroso. 

¿Que violencia nos preocupa? Segu
ramente todas, pero a nosa reacción é 
máis forte cando se trata de violencia indi
vidual e non tanto cando se trata da vio
lencia colectiva, a pesar de que é a res
pon able do maior número de víctimas; 
pen emo e non na cantidade de persoas 
que ofren a violencia das guerras, da 
fame, da opresión, etc., ahondan os exem
plo actuais: Somalía, o conflicto iugosla
vo, o nenos da América Latina, os emi
grante clandestino que veñen dende 
África. Ante e ta violencia reaccionamos 
d modo mái controlado, máis tranquilos, 
m n agre ivo , tamén mái abedores 
d qu non a podemo controlar. 

Buscando as causas 

Entr a 
qu dam 
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plicación mái frecuen
á iolen ia individual 

coido que a máis frecuente é a de pensar 
que se trata dun tolo, porque soamente 
os tolos poden levar a cabo actos tan 
irracionais. Unha pregunta indignada 
aparece a miúdo nos medios de comuni
cación: ¿Como é posible que es tes tolos 
perigosos anden soltos? Hai que dicir 
que persoas que traballan no mundo da 
loucura e que estudiaron esa violencia 
dalgúns enfermos mentais, fanse estou
tra pregunta: ¿Que está ocurrendo na 
sociedade para que os comportamentos 
deses enfermos tendan hoxe en día a ser 
(cando menos en aparencia) máis violen
tos que antes? Con is to non se que re 
diminuír nin a gravidade da violencia 
individual, nin sequera o grao de respon
sabilidade que o individuo, enfermo ou 
san, ten no feito violento. Trátase de dar 
conta de que a violencia social vai 
aumentando progresivamente nas socie
dades occidentais e que , do mesmo 
xeito, aumenta a violencia entre os 
enfermos mentais. 

Dito isto, coido que debemos refle
xionar sobre os aspectos comúns entre a 
violencia social e a individual para tratar 
de entender mellor este fenómeno e 
albisca-las posibilidades de solución. 

Detrás de cada crime, 
un ambiente violento 

Sábese que a criminalidade é un 
problema de grupo , e que todo crime 

está asociado a unha serie de circunstan
cias. 

Fago mención dos máis importantes : 
familias con conflictos, rupturas, con 
frecuencia familias marxinais, familias 
violentas nas que o modelo de relación 
está baseado na agresividade; medios 
culturais nos que se priman os valores da 
violencia e nos que é normal e esperado 
que o individuo se manifeste violenta
mente; medios sociais nos que se produ
cen cambios bruscos, por mor da moder
nización, cambios políticos; característi
cas do ambiente coma o lugar de resi
dencia, a desorganización urbana, os 
barrios pobres, a falta de espacio na 
vi venda, e moi especialmente a carencia 
de vida de relación veciñal, de comuni
dade, de ausencia de asociacionismo, a 
tendencia cada día maior ó illamento ... , 
a emigración que tanto contribúe á soi
dade das persoas que a sofren; factores 
económicos: a pobreza, que é un dos 
aspectos máis fortemente vinculados coa 
violencia, a tal punto, que se ten prog
nosticado o aumento da violencia en 
correspondencia co aumento previsible 
do índice de paro para un país determi
nado. 

Cando analizámo-las causas dos feí
tos violentos volven aparecer todos estes 
factores ós que se suma, cada vez máis, 
a influencia dos medios de comunica
ción, que a través non só das noticias 
senón tamén da programación e mesmo 
da publicidade, transmiten mensaxes e 
contidos de violencia. 

Todo este relatorio de factores que 
inflúen nos actos antisociais poñen de 
manifesto un fondo de violencia colecti
va; podemos entreve-la relación entre as 
dúas formas de violencia, a individual e 
a colectiva, e podemos darnos conta do 
incomprensibles que son as dúas. É lóxi
co que a sociedade trate de defenderse 
da violencia individual, pero seguramen
te a solución terá que ver con que nos 
defendemos tamén da violencia social, 
porque todo indica que existe un terreo 
abonado, especialmente abonado, no que 
a violencia medra. 

Madó Domínguez 



BUZÓN 

"Os cegos ven" 
Compañeira Carmen: 
Entre as persoas que no auto

car de Labañou, (A Coruña), asisti
mos á XV Romaxe nas Ermitas, (A 
Lama), atópase a Sra. Celsa "A 
Cega", cega fisicamente, mais 
dotada dunha marabillosa luz espi
ritual e unha garimosa sensibilida
de, humana e relixiosa. Falouse no 
autocar dos contidos da Romaxe. A 
Sra. Celsa pediu, se era doado, que 
fixese chega-lo seu persoal agrade
cemento a cantos traballaron por 
facer realidade esta celebración, 
(realmente atopábase emocionada). 

Manifestou vir fortalecida de 
espírito gratificante. 

Carmen, se vos parece ben a 
publicación desta carta en Irirnia, 
sería a mellar forma, penso eu, de 
que chegase o agradecemento da 
Sra. Celsa a cantos traballaron a 
prol da Romaxe. Por suposto, sumá
monos tódolos de Labañou, e enga
dir que os pícaros que asistiron, 
máis dunha ducia, corearon no auto
car parrafadas en favor da Romaxe. 
Tamén se produciu un forte aplauso 
de tódolos excursionistas para os 
organizadores. 

Unha apreta 

Anuncio Moroño 

Sobre a lei do aborto 
Hola ¿Como vos vai por eses 

lares? Agardo que ben. Hoxe deci
dinme a escribir unha opinión dun 
tema que teño como importante, e 
da que agardo tamén eco na vosa 
revista. 

Os que nos caracterizamos 
polo noso absoluto desprezo ó 
poder sobre a xente, preferimos 
non entrar en cuestións de concien
cia, e que cadaquén coide os seus 
eidos, traballo dabondo. Se quere 
axudar ó veciño, sexa benvido; se 
o que quere é mandar sobre el ¡ ollo 
ó piollo!. 

Non son muller, se o fose 
coido que non abortaría; de tódolos 
xeitos non me considero con derei
to a prohibilo; e moito menos de 

usar un poder que non é meu , 
senón da xente, para prima-la miña 
opinión sobre a dos demais. Sobran 
brillantes ideólogos e faltan mans 
para axudar e convivir, non con
vencer. 

Rexeito a idea daqueles que 
coa imposición das súas brillantes 
iniciativas queren decir ós demais 
o que deben facer. 

Se así pode ser gracias . 
Recordos , e agardo vervos algún 
día, pois teño a idea de tentar axu
darvos no que poida. A outra vez 
que vos escribín fiquei abraiado de 
ver publicada a carta de agradece
mento, non o agardaba. Gracias. 

Pedro Pedrouzo 

Ezkarrikazko, gracias en vasco 
Hola amigos: Os envio ya mi 

subscrición a "IRIMIA" para el 
92-93. Lo hago así de rápido, por 
si la peseta SE DEVALÚA más y 
lo hago con subscrición de 
APOYO porque me gusta la 
REVISTA ... y además por otra 
cosa: QUIERO QUE ME 
ENVIEIS -a reembolso claro 
está- el nuevo libro de 
MANUEL REGAL: "CO EV AN
XEO POLA MAN"- CICLO "A" 
y el "B" y el "C" ¿también? Recu
rro a vosotros, porque no sé las 
señas de la editorial "SEPT". 

Y ¿qué pasa con el último 
número de: "HISTORIA DO 

POBO DE XESÚS" DE XOS É 
CHAO: el VII: ¿QUEN DICIDES 
QUE SON EU?- ¿Ha salido ya?. 
Pues tengo todos sus anteriores. 

Si ha salido, me lo mandais 
también. 

Y nada más . Ezkarrikazko y 
que el Coruña gane a nuestra Real 
y siga primero. Aquí no esperamos 
eso. AGUR, 

Juantxo Arrizabalaga 

¡Aparecen o avó! 
Estimados amigos: 
Acabo de recibir a IRIMIA 

nº 393 coa que recibín a agrada
ble sorpresa de que na páxina 15 
a foto de "Esta criaturiña non 
anda perdida" resultou ser da 
rniña neta. 

Como os av ó s and amo s 
tolos e ademais a foto saíu pre
ciosa, gustaríame ter unha copia 
da mesma, razón pola que me 
poño en contacto con vó s para 
ver se iso é posible. 

Tamén estou interesado en 
que me mandes dous exemplares 
do citado nº 393 . 

Por suposto que os gastos de 
todo isto e mailo custo, correrán 

pola rniña conta e fareivos un xiro 
postal. 

En canto a su bscrición , eu 
pen so que actualmente es tou 
paga ndo a de 3 .000 pts.; non 
encontrei o recibo para confirma
lo ; cas o de qu e non sexa así, 
cando me fagades a renovación, 
facédeo por ese importe. 

Sen máis, moi tas grac i ñas 
polo interesante labor que estactes 
fa ce ndo, mo i tos ánim o para 
seguir loitando e unha forte apre
ta, 

Xosé Luís Serantes 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Lingua e tradicións (1) 
Vaiche na misa 

en Conxo 

Hai tradicións tan arraizadas na 
memoria colectiva que tamén deron orixe 
a expresións proverbiais. 

Cantan os picheleiros de Santiago 
que o arcebispo, hai disto centos de 
anos, prendouse dunha moza e que 
dela conseguiu o que un sacerdote non 
debe conseguir. E que os irmáns deci
diron vingarse e que llas gardaron, 
para cando o atopasen descoidado. E 
en plena procesión do Corpus botáron
se enriba del e alí o deixaron morto. 
Chegou a noticia ó papa de Roma e 
decretou o interdicto, que consiste en 
q u pechan tódalas igrexas e a xente 
l n qu ir a lonxe en bu ca de misa e 
a ram nt s. Algo a í coma un peche 

palr naJ l iá tico. Daquela era unha 
p na severa, porque por non ir á misa 
p dían poñer multa. 

Conxo daquela aínda non era San
tiago e así era a igrexa aberta que caía 
máis preto. Así que a Conxo tiñan 
que ir os santiagueses á misa. Entre ir, 
oí-la misa, parolar no adro e volver, 
botábase a mañá enteira. E naceu o 
dito de Vaiche na misa en Conxo 

coma resposta para cando preguntan 
por alguén que non está e inda vai tar
dar. 

Os santiagueses incluso din que a 
tal morte aconteceu nunha rúa que o 
papa mandou pechar para sempre, a 
rúa da Balconada, unha rúa que debía 
correr entre a rúa do Vilar e a rúa 
Nova. E mesmo cantan unha cantiga 
que di 

Pretiño da rúa Nova, 
na rúa da Balconada, 
mataron o arcebispo 
por celos dunha madama. 

Os documentos falan de que un 
arcebispo morreu asasinado. Matáro
no os Churruchaos o 29.7.1336. Pero 
parece certo que nin era por mal de 
amores nin o Corpus cadra tan tarde. 

Pero o dito que quedou para sem
pre. Por moitos lugares de Galicia 
dise Vaiche na misa para dicir que 
alguén non está e vai tardar. Pero en 
Cazás (Vilalba) significa "xa fai 
moito tempo que foi iso". E en Salce
da e Tui, segundo me contou Manuel 
Coto Rodríguez, din Vaiche na misa 
e logo vén co valor de "non che creo 
nada do que me dis". 

Poucos anos despois da conquista de Méxi

co coñéce e o relato da aparición da Virxe ó 

indio Juan Diego. Tódalas características da 

narración presentan unha Virxe india, algo 

impen able daquela no ambiente do colonialis

mo español e contra as resistencias da xerarquía 

exle iá tica, tamén hispana. Desde aquela, Gua

dalupe pa a a er un ímbolo de liberación indí

xena. Hoxe os cristiáns de Latinoamérica 

- tamén a Teoloxía da Liberación- teñen á Virxe 

de Guadalupe coma o máximo expoñente hi tó

tico do que puido er e aca o non foi de todo, a 

van li zación d América de de a claves da 

ultura am rindia. Un gran de afio, e te de Gua

dalup , para o bi po e o Papa que e acaban 

d r unir, n Santo Domingo en IV Conferen

cia Latin ameri ana nun momento de crise. 
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O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Do boneco Pelegrín 
seica moitos están fartos. 

¿Por que aquí o poñemos? 
¡Que queredes, dannos cartos! 

2. Porque a revista o hospede 
ninguén por iso se empeñe 

en que facémo-lo xogo 
a don V ázquez Portomeñe. 

3. Nin queremos aquí entrar 
no asunto das lideiras 

que se traen entre si 
don Portomeñe e o Beiras. 

4. Por iso tampouco é certo 
e ninguén o ten pedido 
que amosemos ó poder 
estómago agradecido. 

5. O que pasa é que pensamos 
que resulta menos mal 

incluí-la propaganda 
que é institucional. 

(Mellor cá do Capital). 

6. Non é diñeiro da Xunta 
e menos do Conselleiro; 

son cartos que prá cultura 
desembolsa o poba enteiro. 

7. Por outra parte, a crítica 
ha ser xusta, e eu creo 

que non todo ha ser malo 
no asunto do Xacobeo. 

8. Certo é que o tal don Víctor 
victorioso, é acusado 

de estar deixando o Camiño 
de Santiago escarallado. 

9. Pero en conxunto, parece 
que o Xacobeo a Galicia 

¡mediante un gran despilfarro! 
convértea en noticia. 

~UNTA CONSELLEAIA DE AELACIONS INSTITUCIONAIS 

1 ~GAUOA o E PORTAVOZ 00 GOBERNO 

Teléfono Oficina Información 
Xacobea: 902-1993-00 




