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Polos mesmos: 
No día dos defuntos 

O lector desta Revista e <leste Editorial non precisa 
información ningunha para decatarse de que a cousa 
dos mortos ten moito aquel entre os galegas. 

A pesar dos adiantos da modernidade, a pesar das 
novas maneiras de pensar, a pesar de que todos somos 
un chisco menos crentes, polo menos nas formas exter
nas, a pesar das reformas que houbo ou quixo haber nas 
cousas da Igrexa e dos curas .... a pesar de todo iso, os 
mortos son os mortos, e o respecto que se Hes pretende 
ter segue chamando a atención de todos. 

Razóns profundas do noso ser galego mestúranse 
en casos co simple afán de prestixio social; a falla de 
recoñecemento individual e familiar mentres vivimos 
faino cobizar fórmulas de valoración anque sexa no 
momento final da nosa andaina pola terra; o sentido 
relixio o que nos vincula co Pai de todo e de todos, 
tamén cando marremos e sentimos máis necesidade da 
abundancia de vida que hai en Deus, xúntase con escu
ra rclaci n c mundo do máis alá, que sempre nos 
r v lvc ánimo e a esperanzas. 

xa pol que exa, e moitas veces case sen saber 
p r que, o certo é que ós defuntos traémolos, como 
quen di, na palma da man, polo menos en certos días e 
en certas ocasións como é o día 2 de novembro. 

IRIMIA pensa que a nosa práctica, coma galegos, 
en relación cos defuntos debería avanzar e cambiar 
para mellor. E dicimos isto sen nos querer meter cos 
sentimentos de ninguén, Deus nos libre. Pensamos que 
ería ben poñer un chisco máis de verdade nesto dos 

defuntos, tanto por parte de cada un de nós, cristiáns de 
a pé, coma por parte dos cregos que moitas veces debe
rían se-los nosos mestres nesto de dar un axeitado culto 
ós nosos defuntos e non o son. 

Medrar na confianza en Deus, comprender mellor 
o ab urdo de certas pomposidades precisamente cando 
a morte anuncia a nosa fraxilidade máis fonda, conver
te-lo culto e cultivo dos mortos en culto e cultivo dos 
vivo mentres son vivos, e cousas polo estilo, parece 
que on camiños exeitados para nos introducir serena
mente coma cri tiáns na vivencia dos defuntos e da 
morte mesma. 

Para o lector que desexe dispoñer dunha informa
ción mái completa ó respecto, recomendámoslle o últi
mo número da Revi ta EMCRUCILLADA, o número 
qu te me mo día saíu á rúa, e sobre todo o artigo 
que nela e cribiu o crego Xosé Antón Miguélez. 

E que tódolo Irimegos defunto , e tódolos demais 
d funto de Galicia e do mundo, pola misericordia de 
D u que é moita de can en en paz. 
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· O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Dez anos de pasada ... 
¿pola esquerda? 

Seica os socialistas están a 
perder votos coma auga perde 
unha cesta. Xa se empeza a falar 
do final da década socialista, de 
posibles alianzas estrañas, de 
cambio de goberno en Madrid. 
Eles mesmos preparan unha 
gran campaña para evita-la des
feita. 

Dea anos houbo do que, aló 
ó principio, os propios socialistas 
chamaban "pasada pola esquer
da". Dez anos nos que partían de 
des millóns e pico de votos para 
aplica-lo cambio anunciado, para 
facer exemplarmente honesta a 
conducta dos dirixentes, para 
educar, a unha sociedade que os 
apoiaba, nos valores da austerida
de, do reparto, da xustiza social, 
da participación e do ~especto á 
diversidade cultural e nacional. 

E hoxe, cando as sondaxes 
e mailos expertos nos falan de 
final de ciclo, a cousa fai cavilar 
a máis dun. Porque, ¿para que 
quere chegar ó poder unha forza 
de esquerda? 

Certamente, te-lo goberno 
non é igual a te-lo poder, pero 
unha maioría absoluta é un bo 
anaco de poder. Cando unha 
forza de cambio, de esquerda, 
acada o poder, non acada a súa 
meta. Unha forza de dereita 
poida que si, porque tendea usa
lo poder para conserva-las como 
están, non para transformalas; 
para que os poderes non elixidos 
nas urnas sigan marcando a súa 
leí sen que o Estado interveña; 
para que a economía nacional e 
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internacional siga beneficiando 
ás minorías en contra das maio
rías que a cultura que se fomen
ta sirva, en definitiva, para con
vencer a todos de que non hai 
cambio posible a non se-lo 
ascenso e medra individual 
baseado na acumulación de 
riquezas. 

Pero unha forza de esquerda 
debe facer outro uso do poder, 
mentres poida, mentres os "outros 
poderes llo permitan" e mentres 
teña o creto dos electores. 

Resulta ben triste a impre
sión de que unha forza suposta
mente de esquerda se teña que 
despedir do seu paso polo poder 
precisamente por "non intentalo" 
en serio, por vestirse cos hábitos 
da dereita, por acepta-lo costume 
de benvivir usando ese poder en 
beneficio propio e demais fami
lia, por dar a entender que o con
sumo fachendoso é o carniño da 
liberación que propoñen. 

E unha parte importante 
dos votos foxen cara á dereita, 
convencidos de que, total, tanto 
ten. E o triste do asunto está 
nesa desmoralización, nese dis
curso, tan de moda, tan "prácti
co", de que xa non hai diferen
cias entre uns e outros . Xusto 
agora, cando os pobres da terra 
son máis pobres ca nunca. E xa 
non se sabe se nesa mentalidade 
inflúe máis o fracaso das fórmu
las empregadas alén do muro de 
Berlín ou o comportamento do 
socialismo gobernante alén dos 
Pirineos. 
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BOA NOVA Manolo Rega/ 
Victorino Pérez 

Eu quero a co01unidade 

M áis ben é cousa de xente nova; 
no coche, no bolso da escola, 
nas paredes do cuarto, na per

neira do pantalón, nunha parede pública, 
calquera sitio vale para facer públicas as 
ilusións persoais: eu quero Real Madrid, eu 
quero Depor, eu quero Monterroso, eu 
quero Mari, que algúns máis finos pasan ó 
inglés co repetido "I lo ve ... ". Ben, pois "Eu 
quero a comunidade". Así en galego, como 
Deus manda: "Eu quero a comunidade". 

Cristián en 
comunidad e 

Non entendo 
cómo un cristián 
pode ser cristián sen 
estar incorporado a 
un grupo, a unha 
comunidade. A lgre
xa tampouco nunca o 
viu fácil, e por iso de 
sempre recomendou 
e mandou ós cristiáns 
que tivesen unha vida 
comunitaria, que fre
cuentasen a comuni
d ade, ¡polo menos 
unha vez á semana e 

Comunidades e comunidades 

Cando manif esto aquí os meus amo
res e ilusións pola comunidade, estoume 
referindo a unha comunidade concreta: a 
comunidade cristiá, e máis en concreto 
aínda, a pequena comunidade cristiá. Non 
me desentendo dos outros tipos de comu
nidade, ós que me sinto chamado en soli
dariedade; tampouco me desentendo da 
comunidade cristiá grande, a lgrexa, 
comunidade de comunidades. Pero neste 
caso, e para empezar, para me introducir 
no mundo do comunitario, manifesto os 
meus amores e ilusións polo grupo cris
tián pequeno, de base. 

durante media hora! Pero, polo que sexa, 
os cristiáns non lle fixemos moito caso á 
lgrexa, e hoxe case está de moda entre a 
xente ser cristián por libre, tanto entre a 
xente máis humilde e conservadora coma 
entre a xente máis formada e avanzada. Ó 
meu ver, é unha pena. 

no grupo, na lgrexa case sempre se nos 
vén á cabeza a idea de esixencia, de 
atranco, de incomodidade, de falla de 
liberdade persoal. .. Quizabes é o que 
deron de si as experiencia que temo 
vivido. Pero dáme o corpo e a alma, 
dáme a propia historia e os propios 
soños que a comunidade é o maior rega
lo que Deus nos dá e que nos damos uns 
ós outros. 

¿Regalo ou esixencia? 

Cando pensamos na c.omunidade, 

REMOENDO O EVANXEO 

Un Deus de vida que nos chama ávida sen fin 
. Domingo XXXII do Tempo Ordinario (8 de Novembro) 

"Ben paga a pena morrer na man dos homes, cando se 
ten a esperanza firme de que Deus nos ha de resucitar". 
(2 Mac 7, 1-2.9-14) 
"Deus de Abraham, Deus de Isaac, Deus de Xacob. Non 
é un Deus de mortos, senón de vivos, pois para El todos 
viven". (Le 20, 27-38) 

Non podía ser doutra maneira, o Deus de Xesús, un Deus de 
Amor, un Deus Pai garimoso, é un Deus de Vida, "un Deus 
de vivos e non de mortos". Se Deus é Vida e Amor, a morte 
non podía te-la palabra definitiva e rompe-los vencellos de 
amor que El ten cos seus fillos benqueridos. 
Máis aínda, a reflexión cristiá soubo ver sabiamente a morte 
non coma unha porta cara á nada, senón unha porta cara a 
unha vida máis plena. Non podía ser doutra maneira: o Deus 
de Vida chámanos á Vida, á Vida Eterna. A morte sempre 
será unha realidade difícil de comprender, pero a fe no Deus 
de Vida quítalle a súa imaxe tráxica e desencaixada. 

Domingo XXXID do Tempo Ordinario (15 de Novembro) 

"Velaquí que chega o gran día ... Mais para vós, os que 
ténde-lo meu Nome, sairá o sol da xustiza, que trae a sal
vación na súa raíz". (Mal 4, 1-2) 
"-Chegará un día en que deste templo que estades 
vendo non quedará pedra sobre pedra; todo será derru
bado ... Seredes odiados por causa miña. Pero non se per
derá nin un só cabelo da vosa cabeza". (Le 21, 5-19) 

Tremendas palabras escoitamos ó remate do Ano Litúrxico. 
Pero non son verbas para encollérno-lo corazón, senón para 
falarnos do valor da resistencia e para darnos azos no camiño 
da fidelidade, porque "o amor non pasa nunca". O templo, as 
institucións relixiosas, igual cós imperios, os sistemas políti
cos e as ideoloxías rematarán, só o amor fiel non pasa endexa
mais. 
Non, non é un evanxeo derrotista, senón ¡un evanxeo de espe
ranza! Todo pode fallar na vida, só Deus nunca falla, porque 
Deus é Amor. 
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A PENEIRA 

"RECIBID A MORTE 
CANTANDO": con 
es tas palabras de San 
Franciso anunciaban os 
amigos do Padre Feijoo 
a súa desaparición des
pois dunha enfermidade 
cruel asumida cunha 
fortal eza exemplar. 
Fundador hai vintecinco 
anos do "Orfeón Terra a 

Nosa" foi un grande compositor e artista, sen esquece-lo 
seu aprecio polas restauracións das obras artísticas da 
súa Orde Franciscana. Déixanos unha grande produc
ción musical: corenta panxoliñas que volverán a soar no 
vindeiro N adal, lembrándonos aquel Belén, -que foi o 
primeiro- e que fixo o Santo de Asís, tamén catro 
mi a , e outras setenta composicións. 

A RECUPERACIÓN DO CASCO ANTIGO DE 
COMPOSTELA é un tema quente nas vésperas do 
Xa b 93; a a ociacións de veciños protestan porque 

n cll non ten en conta as reivindicacións dos cida
as iaci n á hora de investir tanta moera de car

m pr meten a institucións. A cidade vella de 
antiago padece moitas 

d fei ta por no n haber 
unha con trucción axeitada, 

n n é por falta de colabo
ración; aí está a recupera
ción da antiga fábrica de 
curtido do Carme de Abai
xo, feita polo arquitec to 
Xosé Loi Pereiro, e que é 
o camiño qur urxe seguir en 
Santiago e nas outras vilas 
e cidades. 

A V FOTOBIENAL 
DE VIGO durará un 
mes dende o vintenove 
de outubro, e este ano 
está centrada en América 
Latina, con exposicións 
paralelas sobre os caste
los en Galicia, a vida en 
As Pontes e a súa Cen
tral, Vigovisións, e a foto 
histórica do estudio 
Ksado. Desde os fondos 
do Frente Farabundo 
Martí ata a situación dos 
mineiros e labregos de 
Perú , mil instantáneas 
daquel inmenso conti
nente ... 

Alfonso Blanco Torrado 

CLINTON quixo demostrar que 
pra ser "americano" non era 
necesario empuña-lo fusil. As 
forzas máis reaccionarias monta
ron un servicio de espías pra ver 
ata que punto Clinton estivera en 
contra da guerra do Vietnam; o 
que máis importaban eran cues
tións persoais : se tivera moitos 
ligues, ou se filteara con aquela 
"primavera" de remates dos 
sesenta, mentres tanto Usa sofre 
un forte deterioro económico. 
Bush é o vello veterano da 
Segunda Guerra Mundial, Clin
ton é da xeración que estivo en 
contra de Vietnam ó ritmo dos 
Rolling Stones ou dos Beatles. 

< Que non se enferruxe o buzón 

-
-w -
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Como ben sabedes hai unha sección aberta ás vasas cartas. 

É unha forma de comunicarnos sinxela e orixinal. Cómpre 

facermos uso dela. Facédenos chega-las vasas preocupa
cións, as vasas queixas, os vasos ánimos. 

Cada irimego, un cronista do seu propio sentir. 



O "A VE" RESUL
TOU SER UNHA 
RAPIÑA e a Renfe 
está aniquilando este 
medio de comunica
ción en Galicia. Tres
centos mil millóns de 
pesetas de perdas nun 
ario · abrigan a que 
dunha peseta que 
ingresa Renfe sesenta 
céntimos son pra inte
reses. E pra colmo, o 
oitenta por cento dos 
presupostos van desti
nados ó eixo: Sevilla
Madrid-Barcelona, e 

· do vinte restante, só un 
dous é pra Galicia. Así teñen que pecha-los Talleres da Renfe en Vila
garcía. 

OURENSE, polo San Martiño, non deixa de sentirse 
preocupada pola recesión económica. A inauguración 
do Parque Tecnolóxico non creou máis esperanzas, a 
pesar dos fortes investimentos ... Non é a solución de ta 
provincia, moi lonxana aínda dos centros de investiga
ción ou de telecomunicación que as empresas punta 
necesitan. Son iniciativas que con máis ou menos éxito 
tiveron o seu momento nos comezos dos setenta. Gastá
ronse cinco mil millóns de pts. nunha zona sen infraes
tructura empresarial e que xa perdeu cen mil habitantes. 

~ ......_ ·~ 

O PSG-EG E O PG SEGUEN NO SEU PROCESO DE 
REFUNDACIÓN co arroupamento de representantes de 
moitos sectores. O partido refundado entraría de cheo nos 
preparativos das vindeiras eleccións autonómicas cun Par
lamento cada vez máis constrinxido e máis prexudicial 
prós partidos nacionalistas e no que campa coma se fose a 
súa finca particular a maioría gobernante. 

A ASEMBLEA DE GRUPOS ECOLO
XIST AS E NATURALISTAS está a facer 
unha campaña entre os propietarios dos 
montes pra que recuperen as árbores autóc
tonas e outras semellantes coma máis ren
dibles e axeitadas prá nosa natureza, loi
tando contra o monocultivo de piñeiros e 
eucaliptos. Fronte ó esgotamenfo destas 
madeiras de calidade que esquencen as 
Adrnini stracións, os donas dos montes 
deben apostar polo futuro investindo en 
carballos, castiñeiros, nogueiras ... A conti
nuación dárno-los teléfonos de viveiros que ofrecen estas árbores. 

A. Coruña: Viveiros da Consellería de Agricultura: 
La Famelga, Sigüeiro ...................... .............. ... ... .. ... ... Telf. (981) 680014 
Santa Cruz .......................................................... ......... Telf. (981) 614399 
Lugo: Viveiros Cabaleiro (Lourenzá) ...... ..................... Tel. (982) 121178 
Pontevedra: Viveiros Nilo (Goián) .............................. Telf. (986) 620113 
Asociación de Viveiristas de Galicia (A YOGA) ........ Telf. (981) 592480 

OS MARISCADORES están a manifestarse contra os vertidos no mar 
sen depurar que están a desface-lo que é medio de traballo de máis de 
trinta e cinco mil veciños, só nas Rías Baixas, deles dez mil son mexillo
eiros. Hai verdadeira preocupación ante a entrada no noventa e tres da 
normativa da CE sobre control cias augas, e que Galicia non cumpre. 
Ilustramos esta nova cunha obra do fotógrafo americano David Harvey 
que acaba de plasmar co seu obxectivo facianas do país. 

OS NACIO
NALISTAS 
CATALÁNS 
DE CONVER
XENCIA están 
estimando a súa 
posibilidade de 
colaborar no 
Goberno de 
Madrid ante a 
desfeita progre
siva do PSOE, 
aínda que os 
seus tiros van cara a unha nación europea dinámica e 
innovadora, aliando a países coma E tonia ou E love
nia. 
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INTERNACIONAL 

Os nenos de Sarajevo 

A instancia de varias persoas 
vinculadas a colectivos ou 
organizacións de solidarie

dade, estase constituíndo na Coru-
ña unha "Asociación de amistade 
galego-bosnia ". 

E 
ta a ociación nace para dar res

p ta á de e peradas chamadas de 
lidariedade da oficina de evacua

ción do Concello de Sarajevo, que urxe a 
que especialmente nenos e tamén adultos 
abandonen esta sitiada cidade, alomenos 
durante o cru inverno que se aveciña. 

Entre outras cousas, esta Asociación 
pretende traer un autobús con nenos e 
adultos de Sarajevo e garantir unha acolli
da digna durante os meses que dure a súa 
estancia no noso país. 

Para iso estanse levando a cabo diver
sas xestións e recabando apoios de todo 
tipo; contactos con outros colectivos de 
Murcia, Toledo, Madrid .. ., entrevistas con 
autoridades, e loxicamente, reclamarase o 
apoio e solidariedade da cidadanía galega. 

Animamos a todos a sumarse a esta 
iniciativa. 

Para máis información: 
Victoria Mejuto Telf. (981) 296865 
Pacita Negreira (981) 665358 

Este número de IRIMIA está subvencionado pola 

!)t!Jé CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE 

U DIRECCIÓN XERAL DE CULTURA 
------

RlltlA-6 



CRÓNICA 

A lgrexa latinoamérica a exame 
IV Conferencia Episcopal en Santo Domingo, 12-28, X, 92 

Os bispos latinoamericanos, reunidos 
na IV Conferencia en Santo Domingo, 
acaban de aproba-lo esquema definitivo 
por case unanimidade, 203 a favor, 2 en 
contra. O documento ten que percorrer 
aínda un longo proceso de revisión e 
aprobación, pero as liñas fundamentais 
xa quedan fixadas. Segundo isto, hai con
tinuidade desta conferencia coas anterio
res de Medellín, 1968, e de Puebla. A 
pastoral preferencial polos pobres e a 
loita contra a pobreza son de novo subli
ñadas. 

Nós irnos tardar en le-la redacción 
final, porque Roma reservouse para si 
mesma a aprobación definitiva sen a cal 
non se pode publicar. 

Dificultades e esperanzas 

Era de esperar esta aprobación provi
sional, dado o camiño longo e difícil que 
percorrera o documento de traballo: o 1 º 
foi retirado, o 2º totalmente modificado, 
o 3º acolleu aspectos substanciais da teo
loxía da liberación e, en suma, das espe
ranzas dos pobos de América Latina. O 
Papa e os seus legados fixeron retirar alu
sións a denuncias persoais coma ó bispo 
Romero, asasinado en 1980 e a I. Ellacu
ría e compañeiros, 1989. 

Aínda así o documento de traballo é 
digno e o esquema satisfacía suficiente
mente ós asistentes á IV Conferencia. No 
esquema dáse o primeiro lugar á pastoral 
preferencial polos pobres e pola erradica
ción da pobreza. Hai unha chamada 
urxente á pastoral polo diálogo cultural, 
especialmente coas clases medias urba
nas. Un dos bispos dicíalles ós asembleis
tas: na miña diócese a radio ten máis fre
gueses ca tódalas outras parroquias xun
tas. 

A IV conferencia estase a celebrar 
nun ambiente de expectación: hai outra 
conferencia paralela que presiona para 
que os contidos non desmerezan das 
urxencias; están os grupos reticentes coa 
celebración do V centenario de 14.92. Son 
protagonizados por organizacións indíxe
nas que esixen compensacións á conquis
ta e que proclaman os 500 anos de "resis
tencia". Xustamente coincide a concesión 
do Nobel da paz a R. Menchú, unha indí-

xena de Guatemala, 
pequeno país devas
tado polo xenocido 
de campesiños. Os 
teólogos da libera
ción presentes e 
ausentes tamén pre
sionan. Boff remitiu 
a Santo Domingo 
desde Brasil: 

"Chaman a nova 
evanxelización, pero 
é a de sempre; son 
vellos métodos. A 
Igrexa católica non 
parece disposta a 
renunciar á súa arro
gancia de portadora 
do monopolio da 
verdade. A visión 
romana hoxe é a de 
colocar no ceo, non 

¿Darase pasto a lgrexa á altura dos pobres? Ese é o reto que ten per
manentemente sobre todo nos países de latinoamérica. 

a Cristo, senón á 
Igrexa e ó Papa. Pero Xesucristo non se 
encamou na Igrexa, senón no mundo, e 
non foi sacerdote, senón un xudeu". 

A necesidade da autocrítica 

Dentro da cámara resoou esa chama
da. O arcebispo brasileiro, Ivo Lorschei
ter, volveu insistir: "A Igrexa debería 
facer a súa autocrítica e abrir novos cami
ños á evanxelización". 

Segundo chegan a nós os debates 
sobre os parágrafos do .documento, 
vémo-las preocupacións dos asembleís
tas, as mesmas dos pobos oprimidos e 
dos sectores humanos desfavorecidos: 
rechazo da guerra e de toda violencia, 
defensa dos dereitos humanos das perso
as e dos pobos, esixencia da autodetermi
nación para as nacións (no caso para as 
nacións indíxenas), necesidade da condo
nación da débeda dos Estados do 3º 
Mundo. Coma curiosidade poderiamos 
comparar estas reclamacións coas. do 
catecismo universal do que os medios de 
comunicación filtraron algunhas páxinas. 

Este catecismo, parece, quere reco
lle-la mentalidade media, tirando á baixa, 
dos católicos sobre o código ético. Así 
acumula condicións para unha posible 
lexitimidade dalgunha guerra ou da pena 

de morte. Pero estas condicións non se 
dan nunca e resulta "puro ideoloxismo" 
tal concesión á galería conservadora. Os 
bispos de USA, coma agora os de Guate
mala, apuntan albos máis altos; os de 
Santo Domingo debaten a mesma realida
de. Hai esperanza de que redacten enerxi
camente as esixencias de tolerancia, paz, 
igualdade e solidaridade que os pobos 
reclaman. 

Hai máis debates e espectativas sobre 
a mesa: cambio na lexislación sobre o 
celibato, clarificación teolóxica sobre a 
inculturación, como camiño necesario a 
esa nova evanxelización. Problemas da 
Igrexa universal, pero que se senten máis 
na América Latina, problemas que lastran 
a transformación da Igrexa, que lle tapan 
os oídos, que a paralizan, mentres o 
mundo ten fame e necesita o avance do 
Reinado de Deus. 

Atención, logo, á IV Conferencia 
Episcopal Latinoamericana de Santo 
Domingo: un acontecemento de salva
ción que cómpre recoller e salvagardar de 
todo secuestro. Non pase como co Conci
lio Pastoral de Galicia, concilio arquiva
do nos lóbregos gabinetos clericais. 

Francisco Carballo 



REPORTAXE 

O Nobel para 
unha india 

Rodri, o lrimego de Pa/avea, conversa coa Nobel da paz no acto 
de O/eiros. 

Loitadora incansable polos dereitos humanos, sobre 
todo do pobo indíxenas. 

Naceu en 1959 na provincia guatemalteca de El Qui
ché nunha familia labrega indíxena. Desde moi cativa tra
ballou axudando ós seus pais nas tempadas da colleita do 
café, algodón e cana. Traballou coma empregada domésti
ca na Ciudad de Guatemala durante dous anos. A partir 
dos dez anos participou nos labores de catequista co seu 
pai, de grande influencia na rexión. 

Compartiu as máis difíciles condicións de vida, que 
moveron a toda a súa familia a incorporarse á loita popu
lar. En xaneiro de 1980, Don Vicente, seu pai, morreu 
queimado vivo xunto con 38 loitadores, na Embaixada de 
España que fora tomada pacificamente para denuncia-las 
inxu tiza e a represión. Tres meses despois, súa nai Dona 
Xoana foi secuestrada, torturada e asasinada; tamén algúns 
do eu irmán . Desde entón Rigoberta vivíu orfa, e a súa 
loita pola causa indíxena chegou ós pobos do mundo. Exi
liada, vive hoxe en México. 

De de 1982 participou coma muller indíxena en tra
ballo de foro mundiai e de comisións da ONU sobre os 
Dereit Humano , a Prevención da Discriminacións e a 
Protección da Minoría . Hoxe é membro da mesa directi
va d Con ell Internacional dos Tratados Indios. A súa 

oz, e tá no libro ' Me llamo Rigoberta Menchú y así nació 
mi n i ncia é unha profunda chamada á reflexión de 
t da a humanidade, xa traducido a 10 idiomas. 
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Premio Nobel 
resistencfa 

Un poenta á ntuller india 
Hai poucas semanas Rigoberta Menchú estivo entre 
nós nun acto de apoio á súa candidatura organizado 
polo Concello de Ole iros. Viña a contamos "esoutra 
parte da vida dos pobos que non se coñece... deses 
36.000 desaparecidos, desas 75.000 viúvas que nin 
sequera poden reclamar nada por non saber Jalar 
español, deses 250. 000 orfos da súa silenciada Gua
temala ... " e tamén des a riqueza multicultural dos 
pobos e etnias do Sur. 

E deixounos a todos namorados da súa sinxeleza e 
simpatía, da precisión da súa palabra ( aprendeu a 
f alar español hai poucos anos), da forza da súa men
saxe intensamente cargada de vida e, como non, da 
fonda sensibilidade e humanidade dos seus poemas. 

,, 
EELA 

Arquitectura e beleza multicolor 
da natureza; 
silueta do universo, 
rostro penado e murcho 
de tanto cortar algodón, café e azucre. 
Manos tenras, creadoras, 
ásperas e calosas por tanto fender na leña 
baixo o temascal ardente do Pai Sol. 
Pés grandes, tesos coma as rochas, 
cruzando vereas, charaleras, 
e carreiriños da Nai Terra 
por onde só pasan monos, esquíos, formigas, 
bechos raros e paxaros nunca vistos. 
Qetzal verdecente de esperanza e de futuro. 
Qetzal de peito vermello, 
vermello ardente de loita e de carraxe, 
por tanto sangue e mágoa que viron os teus olios. 

É ela, 
é a Juanita, 
a que coñece o alén dunha morte. 
É a shiva, a comadre, 
a tecedora do mañá. 
É a marimba fráxil da miña terra, 
é aMariita, 
a patojona de dona Marta Zacarías, 
é a compañeira que acendeu lume por onde pasou. 
Vós, pequen.a femia de Qetzal 
netiña dos maias, 



a 500 anos de 
l indíxena 

sempre metida no monte 
lucindo e vivindo esa antiga memoria 
que poucos no mundo coñecen; 
sempre pintando, un por un, os fíos 
do teu güipil multicolor; 
sempre mergullada nos teus fermosos pensamentos 
sobre a vida e a natureza. 
V ós, artista, 
tecedora de guipiles multicolores 
que describen a túa dignidade 
e a túa fame de xustiza. 
É a miña nai torturada, 
é a miña irmá, 
é a miña neta, 
é aquela que rectificou 
despois dun sinalamento c"olectivo, 
é a compañeira que a penas culminou 
unha longa camiñada, 
por rumbos, charaleras, vereas, 
subindo e baixando outeiros, 
sementando moito millo. 
É a muller que gardou os seus berros 
e cantos de xúbilo 
paramañá. 
Vós, madriña, comadroa, 
curandeira do mencer 
e da luz. 
Ti, mirada chea, sincera, calma, 
tenra coma as estrelas, o vento fresco 
e os cantos do mencer e a claridade. 

É ela, 
a que cruzou as fronteiras 
sen tempo para despedirse do noivo desaparecido. 
A que gritou a verdade polo mundo, 
dixo un discurso fronte a militares asasinos 
e non se lle terminou a voz. 
É a que venceu o seu medo 
aceptou ser acompañada 
pola soidade de lonxanas terras, 
cruzando fronteiras, 
agardando un avión de alá para acá 
de acá para alá. 
É a filliña, 
a netiña dos maias. 
É a que naceu baixo o ceo azul 
é a memoria de chinel. 
É para ti, 
fermosa muller da miña terra. 

Rigoberta Menchú 

Guate01ala 
"Guatemala, ondeó indíxena é oxplotado máis ca á terra" 

(R. Menchú) 

Poboación total: 9.731.000 habitantes 
Poboación indíxena: 66% 
Idiomas: o español é o idioma oficial, é o idioma utilizado 

polas élites. A maioría da poboación fala nalgún 
dos 22 idiomas de orixe maia. Os máis difundi
dos son : quiché, mame, cakchiquel... 

Mortandade infantil: 60 por mil 
Analfabetismo: 40 por cen 
Renda per cápita: 835 dólares 
Goberno: Jorge Serrano Elías foi "elixido" presidente en 

1991 cunha abstención dun 70% da poboación e 
nun contexto dunha feroz represión que orixi
nou nos últimos anos máis de 15.000 mortos, 
70.000 refuxiados, 500.000 desprazados ... En 
definitiva, o gobemo e o exército veñen aplican
do sistematicamente unha política de terra arra
sada contra todas estas comunidades indíxenas 
que conforman o pobo de Guatemala. 

"Guatemala está no centro da América India e é un 
dos pobos do Continente máis sometidos á fragmentación 
cultural, ó racismo, á represión política e a desigualdade 
social e económica ... 

. .. Porque unha soa terra nos deu a vida, unha mesma 
raíz posuímos, e un mesmo sentido teñen para tódolos 
pobres de Guatemala estes 500 anos de resistencia. O 
recoñecemento desa resistencia heroica devólveno-la nosa 
memoria histórica e supón o comenza dunha nova historia 
nun país multiétnico ". 

(Rigoberta Menchú, do seu libro "El clamor de la tierra", 1992) 

Rigoberta Menchú na súa recente estadía en Galicia acompaña
da pala escritora cubana Anisia Miranda, mul/er do escritor gale
ga Neira Vi/as. 
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GALERIAS DE ARTE 

LIBROS 

CERAMICA 

f~ 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 

~~ Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 - 410 48 30 

~ Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 24 98 28 
Fax 988 - 249856 

~t Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16 

~4 Pza. Sto. Domingo , 2 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 49 13 

~ Dr. Cadaval, 24 
~t: 36202 VIGO 

Telf 986 - 220050 
Fax . 986 - 220474 
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Revista galega de pensamento cristián 

VII ASEMBLEA 

1993 

Galicia 

na procura do camiño 

6 - 7 de novembro de 1992 

Colexio La Salle (San Roque, 6) 

SANTIAGO 



CONTOS E PARÁBOLAS 

Había unha vez dúas ras moi ousa
das e curiosas que, pulando de 
brinco en brinco, foron dar a un 

gran tanque de aceiro baleiro, preparado 
para enfria-lo leite. 

Entrar nel foilles doado porque eran 
mozas e non temeron á altura (xa din 
que cara abaixo tódolos santos axudan) 
pero o malo foi cando quixeron saír. Nin 
puideron rubir por aquelas paredes tan 
esvaradizas nin foron quen a acadar dun 
salto a beira superior, e salvadora, do 
tanque. ¡Nunca aquí viñeramos ! 
xemían-. 

Cando xa ían cansas de intentar sen 
éxito, unha e outra vez, escapar daquel 
cárcere inesperado, resultou que un con
tínuo chorro de leite procedente da 
muxidura da noite comezou a enche-lo 
tanque. 

As ras non se encontraron a gusto 
naquel líquido viscoso e graxento, tan 
diferente da auga amada dos seus regatos 

As dúas ras 

Xosé Antón Miguélez Díaz 

e pozas familiares, pero alegráronse con 
aquela incomodidade, comprendendo 
que, se en chía o tanque, seríalles fácil 
choutar fóra. A mala fada quixo que fose 
moi baixo o nivel que cubriu o leite. 

Aló pola media noite a ra máis vella 
desespero u: 

- "Eu non che pelexo máis --díxolle 
á compañeira-. De morrer non hai que 
nos quite, e polo menos non pasar traba
llos". 

-"Cala e nada. Non malgáste-las 
forzas en xemer" -contestoulle a máis 
nova. 

E resultou que a vella deixou e afo
gar ó darse por vencida, e a nova, tanto 
bateu no leite na súa loita pola vida, que 
sen ela saber modo nin maneira, atopouse 
enriba dunha gran tona de manteiga onde 
puido apousar primeiro para descansar e 
despois tomar pé para choutar e botarse 
fóra. 

íri)(O O FRAGA. QUE" EN ~j 
ANOS ~ Al<RANXADo o 

. sAN\DADt 6ALEG. ·· 
(]UÉ. SEN; P~ Al.AJ 

ÑO EU VE~! rr--
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AXUDAS AS , 
EXPLOTACIONS 
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 

UNTA 
DE GALICIA rrh> u 

RMIA-12 

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, 
GANDERÍA E MONTES 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 24) 

O arameo errante acouga (Xén 35) 

1Deus díxolle a Xacob: "Vai, sube a Betel (1), asenta 
alí e fai un altar ó Deos que che aparecen cando ías 
fuxindo de teu irmán Esaú". 

Os antigos non tiñan a nasa idea dunha divin
dade suprema chamada Deus, senón que 
había de uses raciais (o deus do pai ou do 
patriarca do clan) e, máis tarde, deuses 
nacionais, coma lavé, deus de Israel. Aquí, ó 
chegaren a Betel, teñen que se desfacer dos 
de uses que traen consigo, non por seren "f al
sos" -que esa é a nos a mentalidade-, senón 
por divindades estranxeiras. Hanse purificar 
para adorar El, deus de Betel. 

2Xacob mandoulles á súa familia e a toda a súa 
xente: "Retirade os deuses alleos que teñades, puri
ficádevos e mudádevos de roupa (2). 3Imos subir a 
Betel, para levantar alí un altar ó Deos que me gar
dou cando eu andaba apurado, e que estivo comigo 
na viaxe que fixen". 

Esquema do que puido ser un zigurat, 
orixe da lenda da Torre de Babel. Eses 
edificios deberon de impresionar ós 
hebreos. Xacob, no saña de Betel, viu un 
zigurat. 

Teñen que se desfacer de todo o que lembra deuses alleos, de fóra do territorio: ido
liños, amuletos, pendentes máxicos protectores. Todo o enterra Xacob en Xequem e 
de alí volve a Betel (3). Segue o relato elohísta coa súa idea dun deus distante, que 
infunde temor e que aparece revelándose nos soños: 

5En canto se puxeron en camiño, un medo de Deos invadiu tódalas vilas do arredor de 
xeito que ninguén perseguiu ós fillos de Xacob. 6Xacob chegou a Luz, hoxe Betel, en terra 
de Canaán, e con el a súa xente. 1Construíu alí un altar, e púxolle ó lugar o nome de 
Betel, porque se lle aparecen Deos alí, cando fuxía de seo irmán ( ... ) (4). 

Despois deste relato do elohísta, entra agora en escena a narración sacerdotal; e que 
se trata de algo engadido e non moi ben soldado, nótase en dúas causas: en que 
retrotrae o relato ó momento da volta de Xacob do país dos árameos e en que, senda 
Xacob xa pai de 11 fillos, mándalle reproducirse. En coñtraste co documento J ou 
iavista e coa fonte E ou elohísta, que contiñan longas narracións cheas de encanto, a 
tradición P ou sacerdotal afirma, neste parágrafo, case todo o que o autor tiña que 
dicir sobre Xacob: a promesafeita a Abraham vaise cumprir no seu neto Xacob. 

9Deus aparecéuselle a Xacob, á volta de Padán-Aram, bendíxoo 1ºe díxolle: "O teu nome é 
Xacob. Pero non seguirás levando ese nome, senón o de Israel". E chamouno Israel (5). 
11Deus engadiu: "Eu son o Deos todopoderoso. Ti reprodúcete e medra. De ti sairá un 
pobo, ou unha chea de pobos, e reis nacerán das túas entrañas. 12 A terra que eu lle dei a 
Abraham e a Isaac, doucha tamén a ti e daréillela ós teus descendentes"( ... ). 

Xa agoiante Raquel, vai nace-lo "benxamín" da familia, o número 12. A nai, por 
culpa do mal parto, chámalle fillo da dor ou da desgracia (ben 'oni), pero Xacob 
ponlle por nome ''fillo da miña destra " (ben 'iamin), que é o lugar de honor: 

16Xacob saíu coa súa xente de Betel, e cando lles faltaba un treito curto para chegaren a 
Efrátah, Raquel sentiu que ía dar a luz. O parto resultou moi traballoso. 11Nos apuros do 
parto díxolle a parteira: "Non teñas medo. Tes un neno". 18E ela, saíndoselle a alma, pois 
estaba morrendo, púxolle ó nen o o nome de Filio da miña dor. Pero o seo pai chamoulle 
Benxamín. 19Raquel morrreu, e enterrárona no camiño de Efrátah, que é Belén ( ... ). 
21Israel marchou de alí. 

Xosé Chao Rego 

1. O deus supremo deste san
tuario chamabase EL e a 
palabra BET significa casa. 
Betel existía antes da chegada 
de Xacob. A lenda canta que 
o gran EL baixara a aquel 
lugar mediante un zigurat ou 
templo en forma de escalina
ta. Un devanceiro dos cana
neos vírao en soños. O famo
so soño de Xacob é un eco 
desta lenda etiolóxica ou que 
explica o orixe do lugar. 

2. O cambio de roupa simbo
liza a renovación interior, 
porque a roupa vella viría 
contaminada da viaxe ó 
estranxeiro. Quen fala aquí é 
a fonte E ou documento elo
hí s ta (chámalle Elohim a 
Deus), teólogo do reino do 
Norte que no século VIII 
escribe nun contexto idolátri
co: os israelitas vanse tralos 
baales ou deuses cananeos e o 
elohísta presenta a lavé, deus 
de Israel, coma un deus celo
so. 

3. A peregrinación de 
Xequem a Betel foi realizada 
con regularidade no antigo 
Israel. Xequem era o santua
rio central das 12 tribos e a 
súa orixinal importancia foi 
transferida a Betel, o que axu
dou a que tamén se dese a 
fusión dos dous patriarcas: 
Israel foi absorbido por 
Xacob. 

4. A fundación do santuario 
atribúeselle a Xacob. 

5. O patriarca Israel é o "pai" 
da Casa de X osé. No capítulo 
48 aparecerá Xacob adoptan
do, na súa viaxe a Exipto, ós 
dous fillos de Xosé: as tribo 
de Efraim e Manasés. 
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A CARÓN DO LUME 

"¡Que zemo humano!" 

A índa lembro a meu pai a con
tar aquel caso: fora durante a 
guerra civil, non sei xa se na 

fronte do Ebro ou nalgunha outra; 
tanto ten. No medio dunha zarabanda 
de tiros e metralla, un xitano ó que 
levaran á forza á primeira liña de 
fogo, saltou do parapeto e, guindado 
lonxe de si o mosquetón, púxose 
entremedias das dúas trincheiras a 
berrar: "¡Que zemo humano! "¡Que 
zemo humano!". e así ata que o sega
ron dunha lufada. 

El veume á memoria este conto 
p rque a nova coas que nos abou
r n n te día poñen a cuestión 
unha v z mái n primeiro plano: ¿É 
qu aínd p d mo falar dunha 
e mún humanidade? Os nacionalis
m s r vanchi ta dunha Estonia ou 
Letonia, o cantonalismos de Bos
nia/Serbia, Serbia/Bosnia, as masa
cres tribais de Somalia, ¿non reto
man a actitude dos vellos antropólo
go radicais que falaban de di versos 
xeito de ser humanos non coinci
dentes? 

É aínda sen subirse á parra do 
filum ou toro antropolóxico, os mor
tos de primeira europeos e os de ter
ceira afro-asiáticos ou sudamerica
nos, o marroquinas sementados 
polas praias do Estreito, eses "ele
mento improductivos" (léase "xubi
lado e pensionistas" segundo o 
vocabulario Cuevas) que "inevita
blemente" teñen que ceder de fronte 
ó poderosos e productivos, ¿non 
van traballando no ubconsciente 
colecti a util convicción de que 
todo omo iguai pero algúns máis 
iguai có outro ? ¿Non insinúan 

1 rmiñamente cun maquiavélico 
lavado d cerebro, que a verdadeira 

rdad ; : ele non con tan, ele non 
on r 1 ant , 1 on pre cindi-

bl . E de todo i o · non e deduce a 
rg nzante por acochada pero 
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Os poderosos cada vez marcan máis as diferencias: hai xente que non conta, hai xente que non 
ten peso, hai xente de terceira. 

arraigada, convicción de que NÓS, 
EU e TI, somos humanos e ELES, 
sono, pero menos, no son coma nós, 
non son ... ? 

¿Que facer? -A caricatura por 
unha banda xa a dan os ultrasur de 
tódolos estadios, os neonazis, o capi
talismo salvaxe "que USA usa". Pero 
¿que pode face-la outra banda? 

Polo pronto, recolle-lo guante do 
reto. Sen desacougos nin aspaventos, 
á maneira obvia e de vagariña da 
Menchú, cómpre salta-lo parapeto da 
actitude contemporizadora e ir debu
llando cos feitos e as palabras a con
fesión: "¡Que zemo humano!"; cóm
pre reivindica-las grandes ideas da 
liberdade, da igualdade e da fratemi
dade, desvela-lo cinismo das inter
pretacións interesadas da historia 
que enganan con "necesidades 
intrín ecas" e "lóxicas inevitables". 
Temo que arrincarlle a careta á falta 

de crítica que nos domina e denun
cia-lo desprestixio de todo o que 
sexa colectivo e solidario, e denun
cialo no nome dun Deus comunita
rio; emborrallarlle a cara á "estética 
do diñeiro" coa cinza dos mortos 
que arrastra, e denunciar ese comu
nismo coma filosofía de vida que 
leva ata "gastar" nenos do Terceiro 
Mundo como material de trasplante 
para beneficio dos nenos do Primei
ro Mundo. 

E mentres creamos coa palabra e 
os feitos ese horizonte revulsivo, ir 
pola vida rosmando para nós, coma 
un mantra ou unha pregaria xesuáni
ca, que sexa eco o berro do xitano 
morro "¡Que zemo humano! ¡Que 
zemo humano! ¡Que zemo huma
no!". 

Xoán C. Rodríguez Herránz 



O NOSO TABOLEIRO 

Bande recolleu o ramo 
Preparando a Romaxe 

O día da Romaxe, coma acto final da 
celebración eucarística, a xente de Caritel 
entregoulle a Elixio, coma representante 
de Bande, o ramo simbólico que os com
promete coma organizadores da Romaxe 
do ano 1993. ¡Simbólico xesto ! 

Pra inicia-los traballos de prepara
ción tivemos unha reunión o día 18 de 
outubro en Bande. Nesta reunión houbo 
unha participación moi importante de 
parroquias de toda a comarca. 

Empezouse a reunión cunha breve 
exposición da forma en que se iniciaron 
as Romaxes, comentándose de seguido o 
senso que ten pra Irimia o ser cristián
galego. Este aspecto foi comentado máis 
polo miúdo por tódolos asistentes, apor
tándose distintos puntos de vista. Algúns 
deles insistían en face-la presentación de 
principios galeguistas con máis forza, de 
maneira que os crentes galegas se vexan 
fortemente interrogados ante este tema. 

Unha irimianza ourensá. 

A inquedanza prendeu en tódolos pre
sentes, poñéndose de manifesto a necesi
dade de facer unha Irimianza en B ande, 
aberta a tódalas persoas que sintan algún 

tipo de preocupación ante o tema e que 
serviría pra afondar maís nos principios 
básicos, motores da nasa Asociación. 
Como hai que facer rendible o traballo, xa 
quedou nomeada unha comisión encarga
da de levar adiante tal Irimianza, que se ha 
celebrar na rectoral de Bande, o domingo 
día 13 de decembro, ás catro da tarde. 
Tódolos irimegos estamos convidados. 

Vainos facendo o camiño 

Comentouse tamén o lema da Roma
xe e o sentido que ten a súa celebración 
no Monte do Viso o pé do Camiño Portu
gués; unha das súas variantes atravesaba 
a Raia pala Portela do Home. Pra intere
sar na participación ás xentes do norte de 
Portugal, quedou comprometido un equi
po que intentará acadar este obxectivo. 

A cordialidade na acollida e no traballo 
foi moi grande dada a sintonía de criterios e 
actitudes. Coma dato significativo diremos 
que, practicamente en tódalas parroquias alí 
representadas, o galega é lingua que se usa 
a cotío nas celebracións litúrxicas. 

Falando de cordialidade ternos que 
dicir que esta subiu moitos graos por mor 
dun "piscolabis", que tivemos despois da 
reunión de traballo, e onde falamos xa 

O Ano Santo é unha gracia, un agasa/lo. Non 
algo que gañamos nós, porque as gracias non 
se merecen, son gratuitas. /so é o que quere 
significar este medallón de Sargade/os: non 
somos nós os que facémo-lo camiño. 
"VA/NOS FACENDO O CAMIÑO". Neste caso, 
o Camiño portugués, que nos fa/a da histórica 
irmandade de Portugal e Galicia. 

máis distendidamente das nasas preocu
p acións e das nasas esperanzas. Un 
matrimonio de Bande agasallounos, no 
comedor da súa casa, cun ágape fraterno. 

Agustín Bueno 

Programa da Asemblea de Encrucillada 

Debuxo de Xosé Vizoso para a Asemblea: un rosetón 
cunha estrrela dunha ducia de puntas (os 12 países 
da Comunidade Europea) e o símbolo da cuncha 
xacobea no centro. 

Venres, 6 
19,00 h.: Chegada e acollida 

19,30 h.: Presentación 
Hermelinda Dapena 

20,00 h.: Conferencia 
Galicia en Europa: o novo cami
ño. Aspectos sociopolíticos. 

Xosé Luís Barreiro Rivas 
Diálogo 
22,00 h.: Cea e festa 

Sábado, 7 
09 ,30 h.: Almorzo 
10,00 h.: Ano Santo: desafío á 
lgrexa galega. Aspectos teolóxi
co-pastorais. 

Andrés Torres Queiruga 
Diálogo 
12,00 h.: Descanso 
12,30 h. Conferencia 

Estado actual da cuestión xaco
bea. Aspectos científico-históricos 

Manuel Díaz y Díaz 
Diálogo 
14,30 h.: Xantar 
16,30 h.: Mesa redonda sobre o 
Camiño 
Participan: 

Uxío Romero Pose: O Camiño antes 
do Camiño 

Xosé Chao Rego:Teoloxía do Ano 
Santo 

Miguel Carneiro: A experien¡;ia do 
Camiño 

Modera: Pilar Wirtz 
18,30 h.: Eucaristía 
Despedida 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Lingua e tradicións (2) 
Empreñar do aire e 

parir do vento 

Téñollo oído a meu pai, cando quere 
dicir que alguén "está facendo castelos no' 
aire" ou "cismando sen motivo" ou "ven
tando problemas que non existen": facen
do dunha mosca un elefante, como se di. 

¿De onde viría esa cousa tan estrañá 
de empreñar e parir nada menos que do 
vento? Ben mirado, ese imposible estaba 
indicando que a frase era feitura dalgún 
Jiter ro. 

E tando un día revolvendo libros 
e crito en tempos dos romanos atopei a 
re po ta. Alí fálase de que as bestas máis 
vcl e de mundo criábanse na Capado-
¡ , h xe Turquía (Virxilio e santo Agos-

tiñ na Lu itania (Varrón, Silio Itáli-
lum la e Plinio). 

H xc a ég a e o cabalos veloces 
val n m ito diñeiro para a competición. 
Per n mundo antigo todo exército tiña 
un corpo de élite que era a cabalería. Por
que daquela a guerra era corpo a corpo e o 
cabalo dáballe ó cabaleiro rapidez nos des
prazamentos e na loita a vantaxe da altura. 

Por i o e pagaban tanto as égoas da 
Capadocia e mailas lusitanas. E os anti
go para explicaren a prodixiosa rapidez 

¿Pa ar ó INEM a mans privadas? 

daquelas égoas dicían que non eran filias 
de égoa e cabalo senón de égoas ás que 
fecundara o vento. Aquelas si que empre
ñaban do aire e parían do vento. Eran 
filias do vento e por iso a rapidez víñalles 
de caste. 

Velaí como unha expresión aparente
mente ordinaria coma empreñar do aire e 
parir do vento remónt.anos a tradicións 
con 2.000 anos de antigüidade e ás obras 
de prestixiosos escritores. 

Non sei por que camiños aquela 
expresión chegou á aldea galega. Pero 
úsaa meu pai. E o máis curioso é que, sen 
saber da orixe literaria da expresión, úsaa 
e tranfsfórmaa literariamente, porque lle 
dá un novo significado e crea así unha 
metáfora nova. E non só el. Porque xa oín 
o dito a outia xente con outro valor: o de 
"crer polas boas todo o que contan" e 
mesmo con outro formato empreñar 
polas orellas. 

Así que, se Virxilio e Varrón e Plinio 
crearon unha imaxe artística, os que coma 
meu pai naceron e se criaron na aldea cre
aron coas mesmas palabras outras imaxes 
e significados. 

Velaí tes outra proba de que na fala 
da aldea hai máis arte e I]láis creati vidade 
da que parece. 

E tá a cou a movida ntre Solchaga e o indicatos. O ministro propón que os cobros e 

pag da pr ta i n do paro o faga unha 'mutua" xe tionada por empresruios e sindicatos. 

o arto n n hegan, o E tado non garante o pago para tódolos parados. 

INEM o uparía 6 da fomiación e da bu ca de emprego. 

P riga a olidariedad . picardía dalgún parado non debe prexudicar a todos. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. No sol por da miña vida 
pensando na miña sorte 

sinto os pasos dunha dama 
que peta á porta: a morte. 

2. ¿Finar eu? ¡Se aínda principio! 
narcisista, vou ó espello 

que me sorrí con retranca 
dicíndome que vou vello. 

3. O Narciso que hai en min 
resísteSf! con paixón 

a deixar de "funcionar" 
pra pasará "de-función". 

4. Por moito que estire o conto 
de aquí a anos barrunto 

que a función vai rematar: 
non serei máis caún "de-tunto". 

5. ¿Que facer? ¿Non hai remedio? 
Seica o hai: no meu ocaso 
hei ter que ir aprendendo 

o meu derradeiro paso. 

6. Tal paso é unha pascua, 
non é ningunha desfeita: 
·que vaia vindo a gadaña 

para sega-la colleita. 

7. Nunca é tan boa a anada 
cal prometía a semente; 

pro o sementador que sega 
e un xuíz bo e clemente. 

8. Que cando a morte me envolva 
na súa macabra danza 

os pasos do meu bailar 
sexan pascua de esperanza. 

9. N este mes de Ánimas penso 
que o ferrnoso don da vida 

merece que nos vaiamos 
preparando a despedida. 
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