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O TRASNO

Muller e sacerdocio
A Igrexa anglicana de Inglaterra decidiu dar paso, por
escasos votos, á posibilidade de que as mulleres exerzan o
sacerdocio ministerial.
O voceiro do Vaticano afirmou que existían razóns
teolóxicas profundas para que Roma se opuxese a tal
determinación. ¿Cales son? ¿Hainas tan sequera?
O papa Paulo VI mandara investigar á Comisión Pontificia Bíblica para veren se había algún impedimento para
o sacerdocio da muller. "Ningún", foi a resposta. ¿U-las
razóns profundas?
O argumento de que Xesús foi home cae nunha visión
exista do misterio da Encarnación. Non importa a bioloxía de Xesús, senón o seu comportamento. E el non soamente tivo mulleres por discípulas senón que ademais
escolleu a unha, María de Magdala, coma primeira testemuña da resurrección.
Dicir que Xesús ordenou sacerdotes na Derradeira
ca, and instituíu a Eucaristía, non é unha razón, poru X sú nd xamai pensou en ordenar sacerdotes, el
u tamp uc era clérigo nin podía selo. Máis tarde os
mini t rio evolucionaron cara ó sacerdocio, pero non lle
b t mo enriba ó fundador do cristianismo cousas que nin
e 11e ocorreron.
Por outra parte resulta moi ousado afirmar que na
Derradeira Cea non houbo mulleres, habéndoas en Pentecosté ¿A conta de que Xesús ía prescindir na cea pascual,
que era de estructura familiar e mesmo veciñal, do seu
grupo de discípulos entre os que había mulleres? O biblista Joachim Jeremías dá por suposto que as houbo.
O problema da ordenación das mulleres nin tan sequera é para nosoutros, primordialmente, unha cuestión feminista, do dereito da muller. Tamén, pero é moito máis: o
dereito inalienable do pobo cristián a elixir ós seus pastores, sexan casados ou solteiros e independentemente do
sexo.
Outra cousa é que as mulleres máis concienzudas
queiran entrar nun sistema eclesiástico masculino -a clericatura-, que, agora que hai escaseza de persoal vocacionado, pode te-la tentación de as chamar coma axudantes.
Cómprenos unha nova concepción dos ministerios nunha
Igrexa na que, egundo san Paulo, non debería haber diferencia entre home e muller.
O oceiro do Vaticano dixo que o paso dado pola
Igre a anglicana era un atranco para a unión das igrexas.
N n tal. O ob táculo maior é o poder pontificio romano,
qu a Igrexa eparada de Roma e tarían dispostas a
a ptar
non fo e un primado de xurisdicción e con tal
d que e converte e nunha primacía que representen o
ntr de omuñón ecle ial.

R111A-2

Daniel López Muñoz

Machos de caza en
formación de a un
Esta semana estamos de
sorte porque o Trasno xa
nolo deron feito. Non hai que
pararse a cavilar coma outras
veces sobre que asunto, con
que color e con canta retranca. Esta vez nada <leso: ahonda con coller unha noticia da
prensa e resumila. Así, simplemente, porque, de seu, é
do máis revelador sobre o
nivel que ten a nosa clase
política. Viña nun xornal do
17 de novembro. O caso que
despois houbo desmentidos e
desdicires pero, detalles á
parte, a "película" non ten
desperdicio. Velaí vai:
Un domingo. Nove da
mañá. O presidente Fraga vai
cazar, armado e ben indumentado, formando parte
dunha batida de xabaríns.
Presto, servicial e dilixente,
un acompañante, axeonllado
á porta do seu coche, pasa as
de Caín axudando ó patrón a
calzar unhas botas teimudas.
Non é un axudande de cámara, é un alto cargo político, o
Sr. Sánchez Carro, delegado
da Consellería da Presidencia en ugo.
A imaxe é bárbara. Un
fotógrafo, facéndose o parvo,
"proba a luz" e enchufándolle-lo obxectivo, grama no
botón. Pero, maldición,

Fraga sente o "clic", ergue a
mirada iracunda, víraselle a
color e fulmina: "Esa foto no
está autorizada y no lo está
por una razón hormonal muy
simple: porque no me sale a
mi de los cojo ... (enteiro no
orixinal)."
O fotógrafo descúlpase.
Abre a cámara. Estraga o
carrete. Pero a ira do Presidente non afrouxa. O alto
cargo leva ó fotógrafo á
parte e, entre outras cousas,
dille: "El presidente salió en
mi defensa porque no quería
que yo quedara como un
palanganero y podía haber
reaccionado dándole a usted
una hos ... (enteiro no orixinal) y quizá yo también
hubiese reaccionado así''.
O periodista descúlpase
de novo acorralado por altos
cargos cazadores de libre
designación.
Cos ánimos máis calmos
o periodista ousa preguntar
como é posible sacar boas
fotos pedindo permiso antes.
O sr. Sánchez Carro seica respondeu, por se había algunha
dúbida sobre a súa forma de
ve-la vida, algo así: "A veces
no es agradable, pero haciendo la pelotilla pueden conseguirse muchas cosas".
E nós, con estas pintas.
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BOA NOVA

¿Faise ou non se f ai o amor no ceo?

H

ai uns poucos días a prensa e ata
a TV intentábanos sorprender
coa noticia de que o Papa dixera,
nunha predicación, que no ceo non se
facía o amor. A cousa, como ten o seu
aquel de erotismo, deuse en falar entre a
xente, e máis dunha vez co lóxico ton de
broma e ata de cachondeo.

As palabras de Xesús
Non sei cales foron exactamente as
palabras que dixo o Papa. Anque si sei
que as súas palabras comentaban aquela
pasaxe do Evanxeo na que Xesús dicía
falando da condición de vida que segue á
resurrección: "Neste mundo os homes e
mailas mulleres casan entre eles. Pero os
que sexan dignos da vida futura e da
resurrección de entre os mortos, non
casarán nin eles nin elas, pois non poden
morrer. Son coma anxos e son fillos de
Deus por naceren na resurrección" (Le
20, 34-36). Xesús non era tan concreto,
non dicía que non se faría o amor, pero si
que anunciaba unha condición nova no
noso ser persoas e na nosa maneira de
nos relacionar cos outros.

Os límites do noso entender
Anque Xesús ou os seus seguidores

A gracia das comparanzas

dixesen tales cousas, o certo é que respecto ó que será o ruáis alá, o ceo, os
cristiáns sabemos pouco, por máis que eu
diría que sabemos abondo. Xesús e as
primeiras comunidades falaban de ser
coma anxos. Claro que calquera pode
preguntar: ¿e como son os anxos? Para o
que non vexo resposta moi clara tampouco.
San Paulo falaba de que resucitariamos cun corpo espiritual. E aquí tamén
poderiamos preguntarnos ¿que é iso dun
corpo espiritual?

Cando Xesús quere falar da felicidade
do Reino -<leso que nós tamén chamamos
ceo- compárao moitas veces cun banquete
de vodas. Supoño que esta comparanza
lles gustaría moito máis ós que se cachondearon das palabras do Papa. A min tamén
me gusta moito máis. Porque o banquete
de vodas non fala de restriccións , de
ausencias, de carencias, senón que fala de
plenitudes, de abundancias: fartura do
corpo e do espírito, relacións gozosas e
festivas; nunha palabra, amor en plenitude. ¿Que celebra o banquete
de vodas senón amor?
Non sei se o Papa diría
esas palabras cun aquel de
receo cara ó mundo do
sexual. Se as dixo así, non
estou nada de acordo con el.
Porque o ceo non é a morte
do sexual; o sexo, ben viv.ido,
é tamén un comezo do ceo.
Non sei se no ceo farémo-lo
amor , pero creo coa fe da
Igresa que alí viviremos permanentemente no amor máis
fondo e total do que o sexo é,
parece , unha pequena e
Nada do que é fondo e verdadeiro se perderá no ceo.
importante parte.

REMOENDO O EVANXEO
Advento, tempo de afia-la vixiancia
11 Domingo de Ad vento (6 de Decembro)
Xa é hora de que espertedes do sono, pois agora a salvación xa
está mais preto de nós que cando empezamos a crer. A noite
vai andada e o día está a chegar... (Rom. 13, 11-14).
Preparade o camiño do Señor, endereitade os seus vieiras ...
Dade froitos dignos dunha verdadeira conversión, e non vos
fagades ilusións dicindo entre vós: Somos fillos de Abraham
(Mt 3, 1-12).
"Queremos prepara-los teus camiños.
Chegas tí co teu Reino,
a este noso mundo,
e volvemos cara a ti os ollos e o corazón ...
V és cheo do teu poder de verdade
ante o cal nada valen
os nosos títulos de aparencia
e abrímonos gustosos á túa aclaración ...
Queremos ser compañeiros teus
en toda a túa tarefa.
Ven".

ID Domingo de Ad vento (13 de Decembro)
Tede paciencia, irmáns, deica a volta do Señor. Fixádevos
como o labrego, coa esperanza posta nos preciosos froitos da
terra agarda as augas temperás e as serodias (St 5, 7-10).
Díxolles Xesús: -!de e contádelle a Xoán o que estades
vendo e oíndo: os cegos ven, os coxas andan ... e ós pobres
estáselles anunciando a Boa Nova (Mt 12, 2-11).
"Pai de bondade,
de todo corazón, gracias.
Gracias por seres como es connosco,
con todos sen distinción;
gracias porque sempre te doíches de nós
cun amor san e liberador.
Gracias porque non te avergonzaches de nós ...
gracias porque te segues fixando
nos máis pobres dos pobres,
e entre eles te-lo teu lugar de residencia,
de deseando e de traballo".
(Manolo Regal, en co Evanxeo pala man)
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A PENEIRA

LESA, empresa leiteira pertencente a Tabacalera, está á venda, e piden
entre seis mil e doce mil millóns de pesetas ... , é o momento de artellar
un grupo leiteiro galega coa axuda da Xunta. Hai expectativas de que
agora i to sexa realidade, pois a Consellería de Agricultura destinou
algúns cartas nos presupostos con tal fin. Lesa comercializa o leite
"Ram".

imermen

FUNDACIÓN PARA O TERCEIRO MUNDO

ONGs quere dicir Organizacións Non Gubernamentais que acaban de
monta-la súa Coordinadora galega, co obxectivo de concienciarnos
sobre os problemas do Terceiro Mundo, facilitarnos información, artellar campañas de sensibilización, buscar aportacións e axuda. Agora
mesmo a Cruz Vermella está a buscar firmas para solicitar que as administracións adiquen ata un 1% do seu Producto Bruto para o desenvolvemento das nacións máis necesitadas.

<
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Alfonso Blanco Torrado

Carlos Maside ( 1897 1957) foi un dos meirandes artistas plásticos do naso país, e
agora mesmo, ata o
vinte de decembro,
está aberta unha grande exposición sobre a
súa obra total no Auditorio de Compostela.
A súa arte fica nun
certo realismo ó servicio do naso pobo, pois
refugaba a arte elitista
illada da vida. Non
podemos esquece-los
seus retratos ós intelectuais e escritores dende a Xeración Nós ata Manuel
María ou N ovoneyra.
RETO (Rehabilitación de
Toxicómanos) son centros
espallados por varias cidades:
Vigo, Pontevedra, Coruña, e
axiña en Santiago e Ourense
para curar ós drogadictos sen
médicos nin pastillas. Na
Coruña cantan con varios pisos
e talleres onde amañan coches,
mobles, etc, coma xeito de
sobrevivir. A cura vén a través
......__ _ _ _ _ _ __. da concienciación, o traballo e
a fe. Urxen a que se os chame cando se necesita realizar
calquera servicio, por exemplo de carga ou descarga.
Son unha alternativa ós centros tradicionais de desintoxicación, e non piden cartas senón traballo. Teléfonos
981-271708,273850, 105355.

XA CHAMARON TRES
IRIMIA está negra pero empeza a clarexar.
Non leva color azul para lembrar a todos que é tempo de escotar e que todo custa cartiños: a color azul .de cada número supón 20.000 ptas.
E Empeza a clarexar porque xa houbo tres subscritores que se apuntaron á subscrición
de apoio, cota solidaria de 5.000 ptas/ano.
A subscrición real, que cobre o que a revista custa é de 3.000 ptas/ano.
A subscrición ordinaria é de 2.000 ptas.
Apuntádevos á que queirades. Chamade ou escribide.

A XENOFOBIA CABALGA
DUN xeito brutal: Alemaña,
Francia, e agora esta península ... O asasinato dunha dominicana deu a alarma. En Francia o
partido racista de Le Pen acadou o dezaseis por cento dos
votos, en España estase incubando este mal dun xeito alarmante e tráxico, pois a as auto·ridades, pechando o Estreito ós
do Norte de África e coa leí de
estranxería, tamén colaboran a
que por esta banda medre a
aversión ós que son diferentes.
En España aínda hai poucos estranxeiros: só un dous con cinco
da poboación total.

UNIDADE GALEGA, que tantos froitos deu noutro momento , volve agora da man do PSG-EG de do PG. O doce de
decembro elixirán a directiva da nova organización, aínda que
os dous partidos conservarán os seus nomes. Xorden coma un
partido nacionalista, unitario, democrático, progresi ta e reformador.

SOMOS OS QUE MÁIS ESTAMOS ACOLLENDO a cidadáns da antiga Iugoslavia; máis de mil presos de Bosnia, a meirande parte deles musulmáns, están a chegar a España, o mesmo ca
mil cincocentas persoas desprazadas dos Balcáns. Por outra banda,
estase a recoller roupa, cartos e outras axudas, e dende A Coruña
xa saíu un cargamento que arrancará desde Murcia, e a remates
deste mes partirá outro semellante desde a mesma Coruña.

"GALEGOS
EN EUSKADI
HOXE" é un
proxecto de
estudio de Bernardo Máiz,
subvencionado
pola Xunta, no
que estudia a
identificación
dos galegos
naquel país no
que foron acollidos. Neste momento van ser enviados ós
socios dos centros galegos unha batería de preguntas pra sabela intensidade da integración naquela comunidade. Por certo, o
corenta por cento dos que están aprendendo euskera nalgunha
institución son de orixe galega.

VICTOR F. FREIXANES gañou o Premio
Torrente Ballester cunha
novela histórica: "A cidade
dos césares". Este novelista e xomalista de Pontevedra é o director de Edicións Xerais que tanto está
a facer por publica-lo
mellor das nosas letras e
mesmo importantes traduccións doutras literaturas. O
sábado anterior, o día sete,
Freixanes presentaba en
Ourense o Premio Xerais
de No vela des te ano que
foi X. C. Caneiro coa obra:
"O infortunio da soidade" .
Xur x o Lobato , un do s
nosos grandes fotógrafo s,
captou así a Freixanes.
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TERCEIRO MUNDO

De casa para casa ou morte
elaí unha queixa expresada en
pintada. Coma ela, ou parecidas,
pódense ler preto do chamado,
palas autoridades ... , Faro-Mausoleo de
Colón. Espantallo de 236 metros de
longo, 33 de ancho e 45 de alto, plantado
en Santo Domingo (Capital da República
Dominicana). Foi a realización dun soño
do mandatario do país centroaméricano
feito gracias ó "92" e ás "axudiñas" dos
gobernos español e italiano.
Desta e doutras reformas poderemos
desfrutar se nos toca unha <lesas viaxes
fantásticas ó Santo Domingo turístico que
rifan na teles. Tamén atoparémo-las pintada e, e saímos un pouco do circuíto,
á. 25.000 familias desaloxadas da zona
do emporio turí tico ó longo dos últimos
in

V

om f r n de prazados en masa o
pobre do centro da cidade nunha operación chamada palas autoridades "de
emb llecimiento de la ciudad": familia á
rúa, indemnización simbólica, promesa
dunha casa na bisbarra e, á fin, as casas
que non se constrúen ou non se poden
pagar ...

Nun país pobre, sen enerxía eléctrica,
sen sanidade, coa educaión polo chan e a
agricultura desatendida polo Estado,
invístense 250 millóns de dólares nun
monumento no nome do Quinto Centenario. E moito máis alá dos cartas, o custo
social que representa a expulsión arbitra-

ria do seu fogar dunha de cada dez familias de Santo Domingo.
Se nos toca a viaxe a Santo Domingo ...
fagamos por descubrir esa cidade alternativa e medraremos na solidariedade cos máis
pobres ... o resto xa o podemos ver pqla
tele ... coma a Expo e as Olimpiadas.

' ' O s po~os do Sur están .vivos
e -ainda que somet1dosseguen parindo fillos que
queren e precisan ser alimentados, canto
menos.
Por i o, empurran as fronteiras aquí
erguidas para dete-lo seu avance e a súa
entrada. Millóns de persoas famentas
miran cómo vivimo e despilfarramos a

mans cheas o que eles precisan para non
morrer.
A presión é imparable por máis que
pechen as portas. Virán xantar da nosa
repleta mesa, xa que non estimulámo-lo seu
propio desenvolvemento para poderen vivir
na súa terra. Virán. Están a chegar. Soamente os separa unha delgada lingua de auga.
O Mediterráneo, a nosa testemuña ó

longo dos séculas de parto e do ocaso dos
pobos e culturas, que baña calidamente
os costados de nacións diversas coma
sinal dunha irmandade que non dá chegado, hai tempo que está sendo a sepultura
-foxa común- de inmigrantes africanos
que tentan acada-la outra beira."
(Do manifesto dos Centros de Acollida para Emigrantes. Alandar Oct. 92)
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O CAMPO

Actualidade das cotas do leite
respostas a varias situacións
non aclaradas aínda. Algunhas que se nos acorren agora
son:
¿Cal vai se-lo volume de
Reserva de leite do Estado?
¿Cales van se-los medios
empregados para costituír tal
Reserva?
¿Cales van se-los criterios para repartí-la Reserva
entre os productores de leite
que soliciten aumenta-la cota
de producción?

o boletín Oficial do Estado
do d~a 31 do pasado mes de
outubro, publícase o Real
Decreto 1319/92, polo que se establecen as normas para aplicación de
taxa suplementaria no Sector Lácteo.

N

As cotas definitivas

Dentro <leste Decreto e nos dous
primeiros artigas regúlase cal vai selo proceso para que os productores
de leite pasen da chamada cantidade
de referencia provisional á cantidade
de referencia definitiva de producción. Se o dicimos no naso xeito de
falar: como se vai pasar da cota provisional á cota definitiva de producción. Coidamos que pode ser de utilidade facer unha divulgación desta
normativa, aínda que non estean,
ata agora, publicadas as distintas
ardes que a desenvolven.
En primeiro lugar cómpre saber
que o organismo que vai asigna-las
cotas a cada productor deleite será o
Ministerio de Agricultura, Pesa e
Alimentación a través do Servicio
N acioanl de Productos Agrarios
(SENPA).
¿Como se aplicarán as cotas?

1º supoñamos que un productor
de leite que teña asignada unha cota
provisional; por exemplo: 50.000
l./ano, esa é a cantidade que se
chama "Cantidade de Referencia
disponible en la explotación el 31-392".
2º Seguindo co exemplo da
mesma explotación, supoñamos que
na campaña que vai do 1 de abril de

¿E os que realizaron
planos de mellora?

1991 ó 31 de marzo de 1992 venden
150.000 litros de leite á industria. A
diferencia suplementaria do "Octavo
Periodo" (Campaña 91-92) sería de
100.000 litros con relación á cota
provisional.
3º A cota definitiva asignarase
sobre os 150.000 litros producidos
na campaña 91-92, aplicándolle
unha reducción, se fixese falta, para
que a suma das cotas asignadas ós
productores non sobrepasen a cota
da que o Estado dispón.
Segundo distintos estudios, aínda
que ese coeficiente reductor non está
fixado, parece apuntar a que andará
arredor do 2% .
Algunhas cuestións pendentes

No futuro inmediato, os productores de leite galegas deberán atapar

Para aqueles productore
que realizaron planos de
mellara, e polo cal se endebedaron nos últimos anos, ¿Vanse establecer algunhas medidas que lles
permita aumenta-la súa producción
actual? De non ser así, serían conducidos a unha situación precaria que
non lle vexo saída.
Por outra banda queremos entender que as explotacións, que palas
causas que sexan, non dispoñan de
cota provisional asignaráselles unha
cantidade de referencia de producción de leite en función da cantidade
producida na campaña 91-92, dado
que esta podería te-lo carácter de
producción suplementaria.
En próximos números seguiremos co tema e trataremos de completa-la información no que se refire
a como e regularán a cantidades de
producción deleite suplementarias.
Antonio Fernández Oca
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ENTREVISTA

Con Neira Vilas

¿Quen non coñece o pai de Balbino, aquel rapaciño de "Memorias dun neno labrego", o libro máis lido
na Galicia da postguerra? Xosé Neira Vilas marcha da
súa aldea de Gres (Vila de Cruces, Pontevedra) con
destino a Buenos Aires no 49, cando só tiña 21 anos.
Alí coñece á súa muller, Anisia Miranda, tamén escritora, nada en Cuba de pais ourensáns. IRIMIA coñeceunos na súa parroquia de Gres co motivo da Romaxe de Ponteledesma, en 1984, na que participaron con
ilusión. Dende aquela son os nosos amigos. Residentes
na Habana, pasan uns meses en Galicia.
¿Que foi o que impulsou a
Neira Vilas a emigrar?
- Houbo m á is dun factor.
Daqu e la e mi graban moito s; na
Arxentina a situ ación era mellor
ca aqu í. Eu traballaba nunha oficin a d un a erradeiro de Gre e
inl ntara procurar traballo ne utras i lad s galega para poder
studi ar á n itc. Non foi posibl e
a to par nad a
d c idín qu e a
m l lor vía era a emigraci n. Polo
tant f i fund amental o desexo
le f rm arme o que me impulsou
a emigrar.
En Arxentina
Había un importante
clima cultural en Buenos Aires.
¿pode falarnos desta experiencia?
- NV.Si , alí vivían Blanco
Amor, Dieste, Valenzuela, Vilanova, Baltar, etc. A Cuba non ían
ex iliados españois, porque a illa
estaba baixo a d ic tadu ra de
Machado e logo de Batis ta, así
que o exilio dirixiuse maioritariarnente a México e a Arxentina. E
eu moi ben, porque a industria
editorial de te paíse medrou
gracia ós exiliad os. Pero no n
todo eran exiliad o . Blanco
Amor, o musicólogo Emilio Pita,
o p riodi ta A. Parada, etc, on
rn igrante que a de envolvían
unha a ti idad importan te, que
r forza co e iliado . Creáronou a , coma a re i ta
Galicia emigrante, qu fun dou
Luí
an .
A ni ia e vo ted e fundan
Fo ll a No va s" orga ni smo
difu or do fib r o gal ego en
mérica.
- NV. a am
n D br ir d
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57 e o 15 de xullo dese ano, por
se-lo ani versaría da morte de
Resalía, fundamos Follas Nevas,
que radicaba no salón da nosa
casa convertido en biblioteca. A
difusión do libro galego era o
labor principal. Recolliamos todo
o que se publicaba en galega no
mundo , tiñamos varias exposición s permanentes , emisións
radiofónicas. Todo isto axudou a
moita xente, particularmente ós
rapaces. T amén creamos unha
modesta editorial que só publicou
5 libros e alí aparece o primeiro
libro de Anisia de poesías -Esta
es Cuba, hermano- e mailo libro
meu , tamén de poesía : Dende
lonxe . Tamén alí se publica
Memorias dun nena labrego, con
tapas de Luís Seoane.
¿E a actividade política?
Vostede, Neira, funda no 53 as
Mocidades Galeguistas con
Antón Santamarina e con Delgado e Moreda.
- NV.Non foi inspirada por
aquel movemento intelectual,
senón polos galeguistas emigrados fund amentalmente. No acto
de ap ertura fal aron exiliados
coma Antón Alonso Ríos, deputado agrarista, e Ramón Suárez
Picallo, deputado polo Partido
G aleguis ta. Cultura e política
están unida , así que tratabamos
de re taura-la per onalidade de
G ali cia. E tabamos en estreita
relación con cataláns e vascos e
creou e Galeuzka xove en 1954.

E nisto chegou Fidel
No 59 triunfa a revolución
cubana, derrocando ó dictador
Batista, que tomara o poder
trato golpe de E stado do 52.
Vostedes van a vivir a Cuba no

61. ¿Que impresión tiveron á
súa chegada?
-NV. En primeiro lugar, se
non houbese unha revolución
non iriamos a Cuba. Chegamos
en xullo . Vivíase unha grande
alegría e fervor, nunha disposición de levar adiante todo aquilo,
a pesar da inexperiencia.
-AM. En Buenos Aires tiñámola vida propia, casa de noso,
traballo. Pero falamos con algúns
cubanos e decidimos facer esa
experiencia. Eu lera libros marxistas, pero non os entendía ata chegar ali e velo na práctica. Vímo-lo
reparto das terras ós campesiños,
a rebaixa dos alugueiros . Eu ata
os 9 anos non puidera ir á escola,
porque vivía no campo e só había
escola nas cidades. O feíto de ver
que no campo onde me criei había
xa unha escola era para min incrible.
Vostede, Anisia, aínda que
é fundamentalmente coñecida
por escribir libros para nenos e
coma colaboradora en dúas
revistas infantís -Bijavista e
Zunzún- reflicte nas súas
obras a preocupación polos
pobos oprimidos. Estivo no
Vietnan no 75, cando alí aínda
non se realizaran as primeiras
eleccións libres, e da súa experiencia saíron tres libros.
- AM. Si , xa colaborara
-aínda o fago- con guatemaltecos na Arxentina [Anisia é boa

amiga de Rigoberta Menchú,
premio Nobel da Paz], cando o
golpe de Estado de Xacobo
Arbens . O pobo cubano é moi
solidario de sempre. Isto parte do
noso heroe nacional da independencia cubana, José Martí, que
afirma: "Patria é humanidade" .
Cando estalou a guerra do Vietnan, Che Gurevara fundou un
comité de axuda e Malva Hernández, unha das mulleres que
asaltou o cuartel de Moneada
acadou a solidariedade de toda a
illa. A min pedironme que dese a
coñecer entre os nenas cubanos a
situación vietnamita. Traballei 8
anos niso sen remuneración ningunha. Despois recibín o premio
da Unión Nacional de Escritores,
presidida por Nicolás Guillén,
polo libro O Compay grilo, consistente na publicación do libro e
unha viaxe a un país socialista.
Escollín Vietnan e alí estiven 30
días escribindo un libro para
adultos.

Galicia en Cuba
En Cuba, Neira Vilas
organiza a Sección de Literatura e Lingüística que dirixe J. A.
Portuondo.
-Fundouse no 69. O labor
fundamental era a investigación
da presencia galega en Cuba.
Recopilámo-los libros galegas e
catalogámolos . Logramos inclu-

~

~

Anisia Miranda
so que se ensinase lingua e literatura galegas en Leningrado e en
Leizipg.
Vostede, Neira, publicou
varias novelas sobre o tema da
emigración e unha específica
-"Tempo novo"- sobre os emigrantes galegos que viven a
revolución cubana, amén de
dúas obras de investigación:
"Castelao en Cuba" e "A prensa galega de Cuba". ¿Como
afectou ós emigrantes gal egos a
revolución? Este é un argumento que sempre se usa para
ataca-lo réxime de Fidel.
-N.V. En todo país, e nun
de emigración aínda máis, os
ricos son moitisimos menos cos
asalariados, cós pobres. Houbo
algúns ricos que foron afectados
pola revolución, pero, como digo
precisamente no prólogo da
novela Tempo novo, a revolución
fíxoa o pobo cubano, non a fixeron nin ricos nin pobres. Hai que
dicir que anque estes ricos discrepen filosoficamente da revolución, permanecen en Cuba. Alí
están e de alí non queren marchar. Os que tiñan casas de
renda, comercios , industrias , o
Estado valoróullelo e mercouno.
N algúns casos os propietarios
ofrecéronse porque tiñan problemas de financiación.
Isto afectou a todo o que
tiña industrias e comercios. A lei
non repara en nacionalidades .
( ... ). Había unha porcentaxe de

------------~------------

galegos rendistas que vivían das
rendas que lles producían as
casas que tiñan. Toda persoa que
ingresase menos de 600 pesos
(equivalente ó soldo dun ministro, 60 dólares) mantiña eses
ingresos, pagados a través do
Banco Nacional. Se ingresaba
roáis, perdíaos . Isto é vitalicio,
non herdable, porque se supón
que nun país onde todo o mundo
ten estudios e sanidade gratis,
ademais dun posto de traballo,
non pode existir unha clase de
rendistas.
O futuro da revolución

¿Cal é a actual situación
económica e política de Cuba?
Antes das eleccións estadounidenses o presidente Bush asinou a "lei Torricelli", incrementando o bloqueo da Illa.
-A.M. A pesar do bloqueo
económico dos Estados Unidos,
os productos básicos están garantidos, especialmente para nenos e
anciáns . O que sucede é que
desde a caída dos países chamados socialistas (que non o foron
en realidade), o comercio que
tiñamos con eles cesou, e nosoutros aínda non somos capaces de
au toabastecernos.
-N.V. A moral do pobo
cubano é moi alta, especialmente
na mocidade. Hai unha gan cultura política, é un país moi informado e solidario. A xente sabe

XOSE NE IRA VILAS

MEMORIAS DUN NENO
LA BREGO

Memorias
dun neno

EDICIOS DO CASTRO

/a brego
(Xosé
Ne ira
Vi/as)

que todo o que hai se distribúe
equitativamente.
¿E as liberdades? O réxime castrista vén sendo acusado
de reprimilas
- N.V. Cuba é un país dunha
liberdade total. Non hai pluripartidismo, pero si pluriparticipación. Hai partido único, porque
ten un inimigo moi forte a 180
quilómetros. Ninguén ten interese en que haxa máis partidos
porque recorda o corruptos que
estaban antes da revolución .
Pero fanse eleccións cada 30
meses por circunscricións ou
barrios : os veciños propoñen 7
membros coma candidatos ,
expoñendo estes as súas biografías durante un mes para escolleren un por votación secreta e as
urnas son gardadas por nenos.
Estes delegados escollen delegados municipais, que á súa vez
escollen ós provinciais , e estes
ós deputados da Asemblea
Nacional. Ninguén cobra un
soldo por este traballo e abonda
con 30 firmas dos veciños para
cambiar de delegado da circunscrición se non están contentos
coa súa xestión.

A cuestión relixiosa
Parece que medrou a "santería", a relixión traída polos
escravos africanos, coma unha
forma de refuxio ante o descontento.
-A.M. Non é que medrase.
O santeiro sabía que non estaba
ben visto pola sociedade e ocultábase. U nha vez que a lei o protexeu, soubemos que moitos amigos nosos eran santeiros.
-N.V. En Cuba dáse o máximo respecto relixioso. Os únicos
que non son legais son as Testemuñas de Xehová, pero son respectados. Alí están protestantes,
xudeus, santería, árabes, chineses ... etc.
-A.M. A relixión católica
non ía nin vai polo campo; en
cambio van os protestantes. A
alta Igrexa católica é impopular,
porque non axudou ás clases
populares; pero si que hai movementos populares católicos moi
importantes, coma o chamado
Monseñor Osear Amulfo Romero, en homenaxe 6 arcebispo que
mataron no Salvador.

[

A nosa lingua

Vostede, Neira, é coñecido
fundamentalmente pola triloxía
de ciclo rural galego -"Memorias dun neno la brego", "Cartas a Lelo" e "Aqueles anos do
Moncho"-, dunha poderosa
riqueza léxica. En "Lar"
(1972), nun anaco titulado
"Lingua", lemos:"... no meu val
fálase galego coma daquela (... ),
vellos e nenos, mulleres e
homes, seguen fideles á lingua
dos seus antergos ( ... ), sinto
coma se o tempo non tivese rolado e matino que, a pesares de
tódalas doenzas non pode
morrer un pobo así". 20 anos
despois, ¿segue pensando así?
-N.V. Paréceme natural
conserva-La lingua. Eu non
aprendín castelán ata os 7 ano .
A lingua que levei cando ernigrei
estaba limitada pola vida de traballo na aldea.
Enriq ueceu e a través da
lectura . Pero, por exemp lo , os
pescadores emigrados das Mariñas que entrevistei para Galegas
no golfo de México falan un galego case mellor có que se fala
hoxe aquí, que está máis contaminado polo castelán.
-A.M. Nós atopamos moita
xente que está aparentemente
concienzada, pero que logo lles
fala ós fillos en castelán. Pero en
toda a comarca do val do Ulla, os
pais fálanlles en galego ós fillos.
-N.V. O problema é a transmisión xeracional. Hai unba erosión no galego, que estivo coidado
durante séculos, illado, e só con
literatura oral, ten meirande risco
agora, paradoxalmente, anque
haxa galega no ensino, na literatura e nos medios de comunicación,
porque a agresión do castelán é
rnoito maior. Por outra parte, estase vendo que non é tan necesario o
castelán para ascender socialmente. O futuro non se pode predicir ...
Agradecémoslle a Xosé
N eira e a Anisia Miranda o
achegamento ós problemas da
súa dobre patria. Afeitos a ser
informados soamente por unha
parte, resulta imprescindible
escoitar tamén a outra voz.
Que cadaquén vai establecendo
os seus criterios.
Sara Paz Quiñones
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DOCUMENTO

¿Que pasa coa pataca?

fAR6AD€19.P
GALERIAS DE ARTE
LIBROS
CERAMICA
tf~ 27891 CERVO ( Lugo)

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04
~~ O CA STRO DE SAMOEDO

151 68 Sada (A Coruña)
Teléf .: 981 - 62 09 37
Fax:
981 - 62 38 04

A todos nos chegaron ecos polo menos do que está
pasando coa pataca, sobre todo en comarcas tan dedicadas
ó seu cultivo como é a comarca de Xinza de Limia, en
Ourense.
Prodúcese naquela zana moita pataca, e non se vende,
se non é a uns prezas que, desde logo, non chegan ós niveis
que f agan rendible en cartos o seu cultivo.
Quizabes estamos ante unha das consecuencias -unha
máis- da nosa entrada precipitada no Mercado Común. Prometemos un estudio máis amplo sobre o tema, realizado
directamente con xente da comarca do Limia. Vaia por diante, e coma un pequeno anticipo, este breve comunicado dos
cregos da antedita comarca ourensá que, como Deus manda,
quixeron estar a carón do pobo nas súas loitas.

Comunicaco dos cregos da comarca do
Limia en Ourense

~~ 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

~~ Dolores, 55
"'!l'

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
981 - 35 37 16
Fax:

..

~~
~

Pza. Sto . Domingo , 2
27 001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax: 982 - 24 49 13

Dr. Cadaval, 24
~~
36202 VIGO
Telf. 986 - 220050
Fax. 986 - 220474

"Ante a desfeita que está a sufrí-lo mundo rural galega,
agravada neste momento pola problemática da pataca na
Limia, os cregos desta comarca queremos manifestar:
1.- Sentímonos solidarios coa situación que están vivindo os labregos desta zona. A súa inseguridade, a súa mala
situación económica e a súa angustia son nasas tamén.
2.- Denunciámo-los prezos vergonzosos da pataca; considerámolos unha ofensa que se fai á dignidade e ó traballo
dos nasos labregos.
3.- Rexeitámo-la actual política agraria que tan negativamente repercute no noso agro, provocando a desesperanza, o abandono e a marte dos nasos pobos.
4.- Animamos ós labregos a recupera-la confianza en si
mesmos, nas súas forzas, uníndose e sindicándose para
facer escoita-la súa voz.

Por último facemos unha chamada a tódolos labregos a
participar masivamente na folga xeral e a que se unan á
manifestación que terá lugar o día 15 de outubro en Xinzo
de Limia.
A Limia, 9 de outubro de 1992."

~

Miguel F ernández Grande,
polo grupo de cregos da comarca.
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CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS

A cargo de Xosé Antón Miguélez Díaz

Enfadados

e

ontoume Manolo Rodicio (que
estivo de cura polas terras
ourensás da Queixa), que o
señor José da Cadeliña foi vivir para a
parroquia de Paredes, que ten merecida
sona de ser lugar de xente moi solidaria,
onde se apoian moito uns veciños ós
outros.
Antes de cambiar de residencia,
deixara botado o pan na súa leira. Chegado o tempo fixo a seitura, e para facela carreta ofrecéronse os veciños. A
carreta facíase con carros de vacas e por
sitios tan costentos que por veces eran
varias as xugadas que tiñan que tirar, e
outras, había que poñer vacas "a recadén" comodín por alí, é dicir, axudando
a frear por tras do carro naqueles terreos
tan irados.
Aínda que non se falaban por no sei
que entrequedencias, tamén o Ferreiro foi
á carreta; non quixo faltar a algo para el
sagrado coma axudar a un veciño ...
¡aínda que non se falaban!

Veciños de Santa Uxía construíndo a súa cooperativa.

Poi logo a esa carreta do centeo tan
pesada da que vos falei. Gastou o
tempo, esforzo, gando, en favorecer ó
señor José da Cadeliña, pero iso si, ó

xantar con que este con vidou ós veciño
que lle axudaran non quixo a i tir, porque por algo estaban enfadados e non e
falaban.
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AXUDAS AS ,
EXPLOTACIONS
AGRARIAS

Mantense a vixencia da Orde de 21-3-91 que regula ün sistema de axudas 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
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CONSELLERÍA DE AGRICULTURA,
GANDERÍA E MONTES

BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 26)

O prezo dos soños (Xén 37)
Por culpa do significado divino que os
antigos lles atribúan ós soños e da eficacia que se lles supuña, os irmáns de
.Xosé considerábanse en perigo mentres
vivise os que os pronunciase. Por iso:
18

Os pastores do deserto procuraban as augas
frescas. Pero cando non había choiva, as cisternas remanecían baleiras. Nunha desas foi onde
os seus irmáns chimparon ó soñador Xosé

Vírono les desde lonxe e, antes de que chegase, matinaron matalo. 19 Dicíanse os uns ós
outros: "Aí vén ese soñador 20Ímolo matar
agora mesmo. Botarémolo non pozo e diremos que unha fera salvaxe o devorou. Veremos en que paran os seos soños" (1).

¿Quen vai salvar a Xosé? As tradicións diversificanse aquí e afonte J (iavista) fará
intervir a Xudá, por motivos lóxicos, xa que é o epónimo ou heroe que dá nome á
tribo onde se redactou o documento J ou iavista. Pero por que o documento elohísta
ou fonte E introduce aquí a Rubén,epónimo ou devanceiro da tribo máis axiña desaparecida, resulta un enigma (2).

Xosé Chao Rego

1. As cisternas adoitaban estar
secas a fins do verán. Polo texto
de Xeremías 38 somos informados do costume de empregar cisternas coma prisións, cando o
profeta foi chimpado a unha.
2. Dun xeito sorprendente, Israel
perdeu a memoria sobre unha
tribo, a de Maquir, que a Biblia
só cita de pasada e que, a pesar
da súa orixinal importancia, non
formo u parte das 12 tri bos de
Israel. Os maquiritas habitaban
na parte central de Palestina,
precisamente preto do santuario
de Xequem (Siquén), da Casa de
Xosé, fillo este de Xacob, como
nos di a tradición, senón do
desaparecido patriarca Israel.

21

En oíndo isto Rubén, tratou de o librar das súas mans, e propuxo: "Non lle quitémo-la
vida". 22E engadiu, coa intención de o salvar e de llo volver a seo pai: "Non vertáde-lo
seo sangue. Botádeo mmha cisterna do deserto, pero non poñáde-las mans nel". 23En
chegando Xosé onda os seos irmáns, estes quitáronlle a túnica de mangas que levaba
posta, e despois trincárono na cisterna. Pero esta non tiña auga.
Cruel operación de despoxo da ¡túnica! e crime contra a autoridade paterna, pero, operación menos mala: O delicto do sangue é supremo, xa que o sangue, coma unha persoa,
clama ó ceo e non se pode "tapar". O mérito do razaamento correspóndelle a Xudá:
25

Sentados para comer, ergueron os ollos e viron unha caravana de ismaelitas que viña
de Galaad, cos camelos cargados de especias, de bálsamo e resina, camiño de Exipto (3)
Nisto díxolles Xudá a seos irmáns: "¿Que proveito tirarem_os con matar ó noso irmán e
tapa-lo seo sangue? 27 Vaiamos, vendámosllelo ós ismaelitas. Non poñámo-las mans nel,
pois é o noso irmán, donoso sangue". Os irmáns asentiron (...) 29 Cando voltou Rubén ó
pozo e non atopou a Xosé, rachou os seos vestidos (4) 30e foi onda os irmáns para lles
dicir: "O rapaz non está. ¿A onde vou eu agora?
Rubén achégase a liberar a Xosé, e non o atopa. /rmán maior, correspóndelle a responsabilidade do vinculeiro. Pacía falla unha proba xurídica e decídense a leva-la
traxedia ó seu remate. ¡Ironías da vida!, a famosa túnica ha servir de proba legal
para que Xacob non ordene exerce-la lei tribal da vinganza, pois foi unha Jera que
matou ó predilecto:

Eles colleron a túnica de Xosé, mataron un cabuxo, tinxírona co sangue 32e mandárona
levar a seo pai, con este recado: "Atopamos isto. Mira se é ou non a túnica de teu filio.
33Xacob recoñeceu a túnica (... ). 35E choraba por el (... ).
Despiadados, os irmáns. "Quenas fai, págaas" ¿Non enganara Xacob a seu irmán
Esaú? Pero Deus escribe recto en ringleiras tortas. A exemplaridade vai brillar.
36 0s madianitas, pola súa banda, venderon a Xosé en Exipto a Potifar, alto funcionario
do faraón, xefe da súa garda (5).
31

3. Todo resulta verosímil, xa que
por Dotán, preto de Xcquem
pasaban caravanas de tratantes
dende a Mesopotamia ata Exipto. O único que non cadra, por
anacronismo, é que fosen os
ismaelitas, xa que Ismael é considerado na Biblia coma tío de
Xosé. O documento afirma que
Xosé foi roubado da cisterna
polos madianitas e que son estes
os que o venden.
4. Este xesto é un sinal de dó e
de loito.
5. Xosé puido ser un habiru
(palabra de onde procede
hebreo) da tribo de Maquir, eses
mercenarios ou xente de clase
social baixa que incordiaban ós
pequenos reís cananeos vasalos
de Exipto. O faraón Amenofis Il
fixo unha expedición a Palestina,
no s. XV a.C. contra eses incordiantes habiru maquiritas e voltou con 3.600 habiru preso .
Acaso Xosé baixase preso a
Exipto e alí fo ·e vendido.
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ACTUALIDADE

Cómo acoller ós Bosnios

A olidariedade espontánea está
moi ben. É un sinal de que, a pesar de
todo, hai na nosa ociedade un fondal
de tenrura unha re erva de e peranza.
Pero a olidariedade hai que organizala para que o entimento positivo
tran f rme en acción eficaz.
and e fixo o chamamento para
11 r a neno b nio , houbo unha
r p ta n rme, colap áron e teléfon ,
pod re público non abían
qu fa r con tanta demanda.
P r
impul o do corazón,
m m
mái nobr , hai que peneira-
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los coa razón. ¿Era bo para os nenos e
nenas bosnios vir unha tempadiña desde
o infemo ó paraíso, un a un, esparexidos
e illados en familias galegas?
A tódolos que algo entenden, pareceulles moito mellor plano procurar
que eses nenos non se mergullasen de
repente en familias estrañas, de cultura
e lingua distinta á súa. Un novo programa de acollida de "grupos familiares" e
grupos grandes de nenos cun mínimo
dun educador por cada nove nenos.
Por iso o CEAR (Comité Español
de Ax uda ó Refuxiado) favorece, sobre

todo, que as administracións públicas
(Autonomías, Deputacións, Concellos)
acollan en residencias, colexios, etc. a
grupos de nenos e nenas con educadores adultos do seu país.
Ademais hai unha lista aberta de
familias galegas dispostas a acoller a
familias bosnias. Xa se apuntaron
vinte.
Non se desbota, sen embargo, que a
última hora se teña en conta tamén a
esas máis de cen familias dispostas a
dar acollida a nenos que sofren a traxedia iugoslava.

1

O NOSO TABOLEIRO

Facemos números
ano de 1993, ano Xacobeo, da
gran perdoanza como dixo na
Asemblea de Encrucillada A.
Torres Queiruga, queremos que sexa pra
nós ano da gran esperanza cumprida, que
poidamos achegarnos a facerlle fronte ós
gastos da revista, sen estar expostos a
que non saia se quedamos sen axudas
oficiais. É por iso que queremos da-las
contas da situación real económica para
que todos nos fagamos conscientes.

º

O custo real dos 22 exemplares
anuais da revista, é de 2.596 pesetas
neste momento, contando con que a tirada é de 1.500 exemplares por número.
Neste prezo soamente van incluídos a
imprenta e os gastos de envío. Hai que
engadi-los gastos de cobro que este ano
foron de 107 pts. por término medio.
Hai aínda outro gasto importante e
imprescindible que é o de secretaría, que
non se pode cuantificar xa que os colaboradores habituais pagan do seu bolso
teléfono, papel, bolis, etc., etc. O traballo dos colaboradores tamén é gratuíto.
A situación vese agravada polos
morosos, que este ano están en tomo ós
150. Non nos preocupan os que non
teñen medios para pagar senón os que
non teñen interese pola revista. Fronte
a estes están os que aportan máis das
dúas mil pesetas, que son 65.
Os nosos proxectos para o ano
1993, e a nosa esperanza, que diciamos
máis arriba, sería conseguir mante-la
revista coas aportacións de todos nós e
algunha axuda de publicidade coma
recurso e, se podemos, conseguir subvencións ás que tamén eremos ter

dereito, xa que o noso traballo consideramos que é de interese para Galicia.
Neste caso teríamo-la posibilidade de
facer máis números de Angueira sobre
temas de actualidade social e relixiosa.
Outra das grandes esperanzas é chegar ou revasar os dous mil exemplares
cando irnos cumprir co número 400 da
revista. Ultimamente houbo moitas

Costo real don exemplar: 118,92 pts.

Imprenta
IVE
Empaquetado máis envío
gastos cobro

96,33 pts./exemplar
5,78 pts./exemplar
12,00 pts./exemplar
4,81 pts./exemplar

subscricións, pero tamén houbo baixas,
polo que non conseguimos chegar a ese
número que, por outro lado, faría que se
abaratasen os custos por exemplar. Para
conseguir isto estamos preparando unha
gran campaña de difusión que xa anunciaríamos no momento oportuno e pra
ela ternos que contar con todos vos.
Carmela Capeán Leis

Costo real donha sobscrición: 2.596 pts.

118,92 por 22 exemplares
Previsión pró ano 1993

Custo previsto
Ingresos
Déficit

3.837.620 pts.
2.668.292 pts.
l.169.328pt.

Ata o de agora, os déficits fóronse cubrindo con algo de publicidade e moito de subvencións. Calquera destas fontes de ingresos, ou as <lúas, poderían fallar.
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FALANDO CON XEITO
1

O CANTAR DO IRIMEGO

Xesús Ferro Ruíbal
!..... -
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.. . . .
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1. A Igrexa anglicana
por desgracia di algo novo
cando afirma que a muller
tamén é parte do pobo.

Lingua e tradicións (4) ·
Poñe-la palla no medio

:.•

Unha das materias nas que a conducta dos galegas se alonxa máis claramente
dos consellos eclesiásticos é a sexual. Ata
o punto que se constata que, sendo o
sexual o pecado máis perseguido, é, sen
embargo, o menos castigado pola conciencia dos pecadores.
En tempos pasados os costumes
sexuais eran os que eran. As estombadas,
típicas das mallas, nas que un mozo e
unha moza se abrazaban e ían así a rolos
por unha costa abaixo, sorprenderían se
os practicase a mocidade de hoxe. Non
e taban moi lonxe os fiadeiros da licencia
que e imaxina nos clubes e nalgunhas
di cote a .
tá documentado incluso que nalgún lug r o mozo pasaban noites de
intimidad coa úa mozas aínda que sen
chegar a unha plena relación sexual.
Po iblemente a esta noites de amor
ca to e refira o dito de poñe-la palla no
medio. Tal era a promesa que o mozo lle

facía á moza para que consentise en
admitilo parte da noite na súa cama: un
feixe de palla entre os dous como barreira
de castidade.
Coido que foi Bouza Brey quen contou que o costume evoca inmediatamente
a espada que separou na cama a Xerineldo de Emma, filla de Carlomagno. Xerineldo, paxe do rei máis querido, namorouse de Emma. E unha noite de insomnio saíu o Imperante a pasear polo seu
pazo e atopou o seu secretario e camareiro metido na cama da súa filla. Xa os
dous estaban a durmir. E pensando como
castigalos, argallou ir pola súa espada e
introducila na cama entre os corpos dos
dous amantes, para que, cando ac:¿ordasen,
soubesen que Carlomagno estaba ó tanto
da allada.
O romance de Xerineldo foi moi
popular en Galicia ata a aparición da
radio. E Bouza Brey ere que o de poñe-la
palla no medio é unha cautela amorosa
dos mozos galegas de principios de século, suxerida pola historia culta de Xerineldo.

A sociedade,
dende tempos inmem o ri ai s, seica lle
tivo medo á fecundidade da muller. Disque o poder masculino, e o machismo
que del deriva, constitúe un medio de
control desa fecundidad e feminina. E
preguntámonos:
¿Que pasaría na
Igrexa se a muller e
mailo home fosen
equiparados? Entre
outras cousas, a Igrexa converteríase en
profecía para unha
sociedade discriminadora. E poida que
ela mesma fose máis
fecunda.
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2. Dende séculos afeitos
a que estea marxinada
nin escándalo produce
que na Igrexa sexa nada.
3. Excluírona os machos
do sublime sacerdocio
reservando para eles
tan sacrosanto negocio.
4. E agora algúns pensan
que pode "chegar" a cura
tratando así de metela
dentro da clericatura.
5. ¿Será tal a solución?
Non o penso, e espero
que as mulleres se resistan
a formar parte do clero.
6. Fai falla que o irimego
vaia cavilando en serio
que non é o mesmo ser crego
ca exerce-lo ministerio.
7. A clerecía na historia
foi dende cedo a maneira
de servir ó pobo fiel,
pero dende unha carreira. ". "
8. Mais a distinción de hoxe
entre cregos e segrares
é ben que desapareza
yara sermos todos pares.
9. Que cada comunidade
escolla os seus servidores
sen mirar sexo ou estado
e que elixa ós mellores.
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