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Catecis010 ¿universal? 

No século XVI, o Concilio de Trento ordenara facer un 
catecismo amplo, para os Párrocos, que serviu de modelo 
para os catecismos breves que, coma o de Astete e Ripalda 
en España, viñeron sendo o manual de instrucción dos 
nenos na catequese. Algo semellante quixo facer, no século 
pasado, o Concilio Vaticano I, pero non se chegou a un 
acordo. 

Cando no Concilio Vaticano II xurdiu algunha voz recla
mando un catecismo único para a enteira Igrexa, considerou
se que non era oportuno, porque diversos son os países e cul
turas. Quedou todo en que se fixese un Directorio Xeral de 
Pastoral Catequética, que deseñase as claves pedagóxicas, 
pero non os contidos da fe. Publicouse en 1971. 

¿Por que agora un novo catecismo, despois da negativa 
conciliar? No Sínodo Extraordinario de Bispos de 1985 deci
diuse a elaboración do libro que hoxe está nas librerías baixo 
o título de Catecismo da lgrexa católica. ¿Que pasou? 

Xa antes do Concilio apareceran novas versións do cate
ci mo, como o Alemán. Pero foi sobre todo o chamado Cate

H landé , publicado en outubro de 1966, o que, malia 
arencia de orientación social, entusiasmou a moitos 

r nt · adulto e irritou a Roma. O vaso da paciencia curial 
rd u cando o bi po franceses aprobaron un novo cate

ci mo mái progresista: Pierres Vivantes (Pedras Vivas). 

En 1983 o cardeal Ratzinger foi a Francia a encarreira-lo 
a unto. Dende aquela, este antigo teólogo progresista, hoxe 
cardeal integrista, tomou o temón para acada-lo control dou
trinal, de acordo coa política involucionista e o deseño dunha 
nova evanxelización que máis parece van intento de recupe
ración do pasado ca impulso por gaña-lo futuro. 

As resistencias contra o catecismo, aínda antes de nacer, 
foron moitas, e por un motivo: non pode haber, dada a dife
rencia de culturas no mundo e a necesidade de incultura-la 
fe, seguindo a lei da Encarnación, un único manual. Agora, 
lida xa a versión orixinal, a francesa, comprendemos que non 
eran vas tales sospeitas. 

En realidade, este catecismo non é universal, senón que 
e tá elaborado a partir dunha determinada teoloxía particu
lar, a coñecida coma neoescolástica, que nos remite a tem
po preconciliares. O feito de que tal teoloxía se cultive nos 
xardín vaticanos non lle dá universalidade; só lle dá poder, 
pero non razón. Coexisten outras teoloxías igualmente váli
da dentro da Igrexa. Pero, sen embargo, tódolos catecis
mo que e elaboren terán que estar cortados por este 
patrón. 

O n vo cat ci mo, non é novo. Nin universal. Reflexa o 
p n amento dunha parte -por certo venerable- da Igrexa. A 
úa e tructura é tradicional e a linguaxe, arcaica. A súa lectu

ra, b n difícil de aturar non dará moito para un diálogo coa 
n a i dad contemporánea. Pero o integristas están foli
e . 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

A hora da fraternidade 
Por moito que nos casti

gue a crise, nos enfríen a 
economía, e suban os tipos 
de interese e mailos impostos 
ó tempo que nos suprimen a 
cláusula de revisión salarial. 
Por moito que nos reconvir
tan a siderurxia e o agro e 
nos limiten a producción. 
Por moito que recorten o 
gasto público en sanidade, 
benestar e cultura. Por moito 
que pase de todo esto, que é 
grave e outras desgracias 
macro e micro-económicas, 
compañeiros e compañeiras, 
esto noso é unha bicoca, un 
choio, unha gloria para 
millóns de homes e mulleres 
do sur do planeta. 

E por iso veñen, non por 
curiosidade, nin por amolar, 
nin por "espírito aventurei
ro" que é a causa que moitos 
analistas trampulleiros lle 
buscaban á emigración gale
ga de outrora. 

E velaí está a hora da 
verdade, a que viñamos 
anunciando. E, mira ti, non 
se produce unha avalancha, 
unha marcha en masa de 
esfarrapados de pel tostada. 
Pois non, non hai tal, hai 
unha entrada continua, impa
rable, grupo a grupo, home a 
home, muller a muller. 

Porque son moitos anos 
tocándolle á fame estar de 
tele-espectadora da opulen-
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cia. E non se pode ata-la 
fame a unha cadeira. Porque 
non entende de leis de inmi
gración, de visados, nin de 
cartas de residente. Só enten
de de sobrevivir. 

E hai que facerlles un 
sitiño, xa que non fomos 
quen de impedí-la desfeita 
dos seus países. E recibilos 
coma galegos en terra estra
ña, coma galegas en Suíza, 
en Alemaña, en Venezuela, 
en Australia. E non chamar
lles "negros" coma quen di 
"galegos" a centos de quiló
metros da Nosa Terra. E sen
tilos compañeiros e veciños, 
non escravos nin servos 
coma a aqueles paisanos 
nosos que carretaron a Cuba 
en 1853. E acollelos no seo 
das nosas comunidades, non 
en barrancóns indignos coma 
os emigrantes galegos dos 
anos sesenta en Düsseldorí 
ou Stuttgart. 

E por suposto, hai que 
saír á rúa e facer fronte a cal
quera señoritingo fascista, a 
calquera mamalón fillo de 
papá que se divirta acosando 
e maltratando a estes homes 
e mulleres. 

A fratemidade humana é 
unha urxencia para crentes e 
non crentes. Que alguén, nal
gure s, nos poidan un día 
dicir: "Fun estranxeiro e aco
lléstesme". 
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BOA NOVA 

O s que elaboramos quincena tras 
quincena esta páxina de IRIMIA 
non queremos ser menos ca nin

guén que lles queira ben ós lectores da 
revista, e por iso de corazón desexámos
lles un ¡feliz N adal ! Parécenos que o 
N adal foi feito por Deus para a felicida
de da xente, e ¡que menos que nos faga
mos eco desa boa vontade de Deus con 
toda a xente do mundo! Repetimos, 
logo: ¡Feliz Nadal para tódolos lectores 
de IRIMIA! 

Pero fagámolo feliz 

Todos sabemos que con desexar 
que o Nadal sexa feliz ou con que 
outros nolo desexen a nós, non adianta
mos gran cousa. Coma moito, daremos 
e recibiremos un bo desexo, e un bo 
desexo sempre é algo de agradecer, 
claro que si. 

Con todo desde a "Boa Nova" de 
IRIMIA atrevémonos hoxe a darvos 
algunha pista para que todos poidamos 
converter ese desexo inicial de felicidade 
en algo real, para nós e para os demais. 
Así que, con moito respecto, aí vai esa 
pequena restra de "receitas" de felicida
de. 

¡Feliz Nadal! 
Receitas para un Nadal 

feliz 
1. Escribe algunha carta 

polo Nadal. Non te limites 
soamente a contestar a quen 
che escriba; toma a iniciativa 
e escríbelle a alguén anque 
non teñas moitos motivos. 

2. Cando escribas unha 
carta, unha postal, pon o cora
zón no que escribes; non 
escribas por cumplir. 

3. Fai unha lista de ami-
gos ou veciños que che pare

Manolo Regal 
Victorino Pérez 

za que están especialmente O Nada/, tempo de so/idariedade de Deus coa xente, da xente 

necesitados de compaña ou entre si. 

doutras cousas; vai ver a 
algún, invítao á túa casa. 

4. Organiza entre os amigos unha 
velada de conversa, chistes, entretemen
tos; pero, ¡ollo!, non quededes mirando a 
TV. 

5. Polo menos unha vez durante todo 
o Nadal ponte a soasen silencio e duran
te un bo pedazo de tempo pensa no que 
supón relixiosamente o nacemento de 
Xesús. 

6. Se ti mesmo te sentes triste e afli
xido, comparte a túa tristura e afliximen
to con algún amigo. Non recees facelo. 

7. Participa con sinxeleza e ledicia 

nas celebracións comunitarias da parro-

quia, tanto nas expresamente relixiosas . 

coma noutras que se poidan organizar. 

8. Cos teus aforros regálalle algo á 

muller da casa. 

9. Comparte cos outro membros da 

familia os traballos da cociña, que nestes 

días son máis grandes. 

10. Non te metas no consumismo. 
Pensa no Terceiro Mundo, para o que 

tamén naceu Xesús. 

REMOENDO O EVANXEO 

Un Advento que remata e un Nadal que chega de novo 
"A Virxe concebirá e dará a luz un filio, e poñeranlle o nome 
de Manuel (que quere dicir: Deus connosco)" (Mt 1, 18-24) 
"O Verbo fixose home e habitou entre nós, nós vímo-la súa 
gloria que lle vén do Pai como Fillo único, cheo de gracia e 
de verdade" (Xn 1, 1-18). 

"Deus, ti estás connosco, 

estás connosco para salvarnos. 

Ti queres que este convencemento 

chegue ó fondo do meu corazón. 

Ti estás comigo, 

ti estás co meu pobo; 

Non te esqueces nunca de min 

nin do meu pobo ... 

Señor, que eu goce de ti 

e da túa liberación. 

Que poidamos experimentar toda a túa liberación: 

ata o máis fondo libres, 

ata o máis alto libres, 

libres ata dos poderes e dos poderosos 

que máis nos poden e aso bailan". 

(Manolo Regal, "Co Evanxeo pola man"). 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

A 11 TRAVESÍA ESCOLAS 4x4 é 
unha experiencia de solidariedade 
que ten lugar o vinte do mes de 
Nadal; consiste nun agasallo de 
material escolar a unha escala per
dida alá polo Caurel. Os doce 
nenas van recibir todoterreos con 
material que quere estimula-la súa 
creatividade dende prescolar. Cola
boran, entre out ros, o colexio 
Manuel Peleteiro de Santiago ... Pra 
máis información: teléfono 59 25 
48. Aínda están a tempo de colabo
rar outras entidades e persoas. 

A CONSECUCIÓN DA 
PAZ NO SALVADOR é 
lenta, debido a que o 
Goberno non xoga coas 
cartas boca arriba, e o 
exército está ocupando 
parcelas de poder que 
non lle corresponden, e 
que fai retrotraerse á 
guerrilla, que o quince 
de Nadal tiña que estar 
totalmente desmobiliza

da. Nove mil guerrilleiros que buscan un xeito novo 
de integrarse na sociedade, algúns deles xa recibi
ron do Estado terras pra traballar e vivir, conver
tendo as lanzas en podadeiras, como anunciaba o 
profeta lsaías. 

fOci5l 
~ 

FUNDACIÓ~ 

RODMAN 

A FUNDACIÓN RODMAN é 
unha fundación cultural, con 
sede en Vigo, destinada a 
promove-la investigación na 
área da construcción naval e 
industrias semellantes, coa 
teima de incorporar a Galicia 
ós ultimas avances tecnolóxi
cos e científicos, mediante 
bolsas e axudas .... Está 
empeñada na recuperación 

AS XORNADAS DE HISTORIA DE GALICIA, na súa sétima edi
ción, teñen lugar en Ourense dende o catorce deste mes. Son 
dez conferencias sobre o tema: "Entre a revolta irmandiña e a 
revolución informática". 

---------- da memoria histórica da Ría 
de Vigo, e así está a subvencionar unha exposición 
fotográfica do sector naval, persqueiro, estaleiros, 
etc. que terá lugar en Moaña. 

< -
-w -
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AGASALLA IRIMIA 
¿Aínda non sabes qué regalar neste Nadal? Dá o golpe. Márcate un tantazo orixinal. 

iDéixate de perfumes! ¡Con IRIMIA non o abandonará o desodorante! 

Recorta e envíanos a: IRIMIA Apdo. 980- Santiago. 

Quero subscribirme a IRIMIA (Suscrición por un ano) (1 ): 
Ordinaria: 2.000 pts. O Real: 3.000 pts. O De apoio: 5.000 pts. O 

Nome .................................................................................................................................................................... . 
Rúa ou parroquia .................................................................................................................................................. . 
Cidade ou concello ............................................................................................................................................... . 

BOLETIN DE DOMICILIACION (Só para os que queiran domicilia-lo pago) 
Banco ou Caixa de aforras ................................................................................................................................... . 
Domicilio da Sucursal ........................................................................................................................................... . 
Vila ou Cidade.. ... .. . ...... ... .. ... . ... .... ... . . ... . ... ..... .... .. .. . ..... ... . . . ... .. .... .... ...... .. . ... . Provincia ......................................... . 
Titular da cta./libreta ............................................................................................................................................. . 
Nª cta. ou libreta ...... .. ........ .................................................................................................................................... . 
Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo a miña conta, os recibos que ó meu nome lles sexan presentados 
o seu cobro por IRIMIA. 

En ...... .................... a ........................ de ..................... de 199 .............. . 
Atentamente 

(1) Sinalar cun X 



OS RESIDUOS TÓXICOS das industrias dos pobos e 
cidades seguen sen ser tratados como é debido, e isto 
está a prexudica-la nasa vida. Así as centrais térmicas 
coma "As Pontes" están mandando ó entorno cada ano 
dous millóns de toneladas de xofre que queima árbores 
e plantas, prexudicando a vida de persoas e animais, 
como vén acontecendo na Terra Cha ... Os ríos que 
pasan por Lugo, Ourense, Vigo ... , por citar algunhas 
poboacións, tamén están cheos de porcallada. o sesen
ta e cinco por cento dos residuos van parar ós nasos 
ríos, infectando todo. 

O CUMIO DE EDIM
BURGO pon de mani
festo as liortas dos dis
tintos Estados europeos 
por apoiar ou non o tra
tad o de Maastrich ... E 
todo isto nas portas xa 
do mercado único, que 
tantos atrancos vai 
supor para a economía 
galega, como xa se está 
a padecer en tantos 
eidos: naval, siderurxia, 
leite, etc. etc. Este mer
cado está composto por 
trescentos corenta 

millóns de europeos, mais son outros Estados os que van 
levando ó gato á auga. 

HAI CATORCE VARIEDADES DE CASTAÑAS no naso 
país, e é a empresa Marrón Glacé de Ourense, que dirixe 
Xosé Posada, unha das que lles está sacando máis pro
veito. Nestes días está a elaborar duascentas toneladas 
de castaña por un importe de cento cincuenta millóns de 
pesetas. Na fotografía, un magosto nas pasadas semanas. 

Telefónica 

MÁIS DE CEN MIL TELÉFONOS están senda coloca
dos en Galicia dun xeito novo: sen cables, en dous anos 
teñen que ser instalados, na meirande parte das aldeas 
galegas. Afórranse moitos cartas e aínda máis man de 
obra. Abonda cunha anteniña ... A central intelixente pra 
máis de noventa mil liñas estará situada na Coruña. Non 
é un agasallo de Reis, é a cobertura necesaria pra satis
facer un servicio necesario. 

O TELEFONO XOVE. A Consellería de Cultura e Xuven
tude pon ó servicio da mocidade un teléfono público e 
gratuíto pra toda clase de cuestións: drogas, sida, ensi
no, ocio ... Dáse tamén información sobre viaxes, muse
os, festas, etc. 

O SEXTO SALÓN 
DO LIBRO INFAN
TIL E XUVENIL, que 
ten lugar nestes días 
no Pazo de Congre
sos da Coruña , é 
unha actividade máis 
do Seminario "Papeis 
de Literatura Infantil" 
e das Bibliotecas 
Municipais da Coru-
ña. Nestes días estúdianse temas coma: "Preparando 
un ha vi axe poética", "Confección de xornais escolares con 
ordenador'', "As miñas primeiras lecturas" ... O obxectivo é 
promociona-la lectura, que non está de máis neste tempo 
de vacacións e sempre. 
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TERCEIRO MUNDO Campos de traballo 
Colabora e aprende 

Clases a mulleres adultas en barrios marxinais. O Salvador. 

Hai uns días estivo en A Coru
ña Feo. Xabier Agudo Gar
cía, que é o presidente do 

SETEM ("Servicio do Terceiro 
Mundo"), unhas das ONG's, Organi
zación non Gu bernamentáis con 
mái experiencia en organizar cam
pos de traballo para xoves en distin
to paí e do Sur. O atractivo destas 
oferta tan enriquecedora a nivel 
humano e tan di tinta do que normal
mente e lle ofrece ó xove , moti
vou a eguinte entrevi ta. 

¿Cando e por que naceu o Setem? 

O S tem naceu hai un 12 anos 
par fr er un ervicio moi concreto 

: a po ibilidade de pa ar 1-2 
m d rán n campo de traba
n n ~ r ir Mund cunha prepa-
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ración previa e cun acompañamento 
serio durante todo o proceso. Así, e 
especialmente nos últimos anos onde 
se acadou un maior nivel de organiza
ción, uns 200 xoves veñen acudindo 
cada verán a distintos campos de tra
ballo en países de América, Africa e, 
nun futuro próximo irán a Asia. 

¿En que idea se inspira a vosa 
organización? 

A relación co Terceiro Mundo 
orixina posturas moi distintas. Setem 
non desexa actitudes paternalistas, 
aventureiras, sensacionalistas ou pre
potentes e busca a sensibilización a 
partir da cooperación e da conviven
cia. Ne a liña, a nosa oferta de cam
po de traballo parte das demandas 
promovidas polos propios grupos ou 

ONG's locais e busca tamén un 
aprender da cultura e da propia vida 
das comunidades dos países do Sur. 

¿Pode ir calquera xove, ós cam
pos de traballo ó Terceiro Mundo? 

Desde logo que non. A coopera
ción co Terceiro Mundo é unha tarefa 
moi complexa polas enormes distan
cias de todo tipo existentes entre o 
Norte e o Sur. Non todo o que vai 
supostamente a "axudar", axuda de 
verdade. Precisamente porque o tema 
da pobreza e da explotación dos 
pobos é un tema moi serio, o Setem 
fala dos seguintes requisitos para par
ticipar nestes campos de traballo: 

- ter cumpridos máis de 21 anos. 

- participar no curso de prepara-



nos países do Sur: 
do Terceiro Mundo 

ción (de 30 h. de duración) que o pro
pio Setem organiza antes da incorpo
ración ós campos de traballo. 

- suficiente madureza humana e 
psicolóxica. 

- experiencia asociativa e de tra-. 
ballo en equipo, especialmente cos 
sectores marxinados da sociedade ou 
en problemáticas do Terceiro Mundo. 

¿Como se organiza a viaxe 
desde o punto de vista económico? 

Os xoves teñen que paga-la súa 
propia viaxe e un seguro que indica o 

Voluntarios en Nicaragua. 

Setem. A estancia corre a cargo do 
grupo local que acolle ós xoves. 
Recomendamos non levar pesetas de 
máis e non adoptar actitudes paterna
listas de comprarlles cousas ou exer
cer dunha especie de "Rei Mago", 
pois resulta moi negativo para a ade
cuada marcha do campo de traballo, 
onde se debe ir en actitude de "reci
bir" e aprender da experiencia. 

¿En que proxectos concretos 
poden participar os xoves? 

A oferta é moi diversa: desde tra
ballos de carácter educativo (alfabe-

tización de adultos, clases a nenos, 
animación comunitaria ... ) a colabo
rar en construccións diversas ou en 
traballos rurais (sistemas de rega, 
reforestacións ... ), de tipo sanitario, 
etc., etc. 

Despois da túa experiencia con 
tantos xoves que participaron en 
campos de traballo no Sur ¿como 
eres que influíu nas súas vidas esa 
estancia no Terceiro Mundo? 

En xeral, a inmensa maioría destes 
xoves quedaron sensibilizados dun 
xeito especial cara ós paises do Sur. 

Recibiron e aprenderon moito máis do 
Terceiro Mundo do que eles poderían 
imaxinarse. Neste sentido, no Setem 
comprometemos ós xoves participan
tes nos campos de traballo a que unha 
vez de volta ás súas localidades de 
residencia, divulguen a súa experien
cia en actividades de sensibilización 
en favor dos pobos do Sur. Así, parte 
destes xoves acaban militando en 
ONG's ou outros colectivos solidarios 
da nosa sociedade. 

J ésus M edín ( Intermón-Galicia) 

Javier Agudo 

Para máis 
información .... 

O Centro de Recursos de Intermón
Galicia comprometeuse co Setem
Madrid en difundir entre os xoves 
galegas a súa ofe1ta de campos de 
traballo e remitirlles antes do 31 de 
xaneiro de 1993 un pequeno listado 
inicial de persoas dispostas a parti
cipar nos cursos de preparación 
para asistir este verán a campos de 
traballo no Terceiro Mundo. 
Se estades interesados, conectade 
por carta ou telefonicamente co 
seguinte enderezo: 

Centro de Recursos de Intermón
Galicia 
R/ Salvador de Madariaga nº 43 
Baixo C 
15008 A Coruña • Tfn. 1 O 54 44 

Tamén se preferides conectar direc
tamente co Setem-Madrid, o seu 
enderezo é: 

Setero 
(preguntades por Luis Rubio) 
R/ Gaztambide, 65 
28015 Madrid • Tfn. (91) 549 91 28 
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REPORTAXE 

Existe unha tradición popular 
que Jala de que foi san Francisco 
de Asís quen inventou o Belén 
coma representación do misterio 
de Nadal. Aínda que os "beléns" 
que hoxe montamos non están 
documentados senón a partir do 
século XVI -e o santo de Asís vivíu 
tres séculas antes, no XIII-, cadra 
moi ben co espírito franciscano e 
do santo fundador o achegamento 
do misterio de Cristo por ese 
camiño da humanización, da ten
rura de Deus. Pero cabe pregun
tarse se a celebración do Nada! 
non caeu hoxe nun infantilismo 
que fai a festa pouco crible. Proce
demos, lago a unha clarificación 
bíblica que ha resultar quizais un 
positivo descubrimento para a fe. 

Cousas do sol 

Algo que adoita orprender é a afirma
ción de que non coñecémo-la data do nace
mento de Xesús. Hai xente que se sente 
de encantada. Trataremos aquí de reencan
tala. No relato que fai o evanxelista Lucas, 
os pastores aparecen durmindo no campo á 
intemperie. Agora ben, isto sucede en 
Pale tina dende os meses de marzo ou abril 
ata novembro. 

O cristiáns dos tres primeiros séculos 
ignoraron a data do 25 de decembro por 
unha razon moi sinxela: porque non se 
preocuparon para nada por saber cando 
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nacera Xesus. Para eles, o importante era 
o "dies natalis", e ese día de nacemento 
non era cando alguén viña ó mundo, 
senón cando morria e, polo mesmo, 
nacía para a vida definitiva. Por iso, a 
única festa dos cristiáns era a Pascua. 

Pero no Imperio romano pagán, o 
25 de decembro era o día consagrado ó 
culto do sol. ¿Por qué? Porque nese día 
se celebraba o solsticio de inverno (en 
realidade, o 21 de decembro, pero cal
cularon mal), cando o sal parece que 
renace. 

O Mesías, sol de xustiza 

Tal dixera o profeta Malaquías (4,2). 
Pero no século III o culto solar ó Deus 
Mitra -nacido nunha cova, de aí a fuma 
que algúns poñen no belén-, era un desa
fío para os cristiáns. A Igrexa ponse a 
facer unha operación de recambio. O 
emperador Constantino, que seica era un 
adorador de Mitra, cando se converte á fe 
cristiá fixo do día do sol (que é o noso 
domingo) un día oficial de festa semanal 
de acougo. 

Isto sucedía no Oriente, na nosa 
Igrexa latina; a oriental celebraba unha 
festa distinta: o 6 de xaneiro, conmemo
rando o bautismo de Xesús. E como 
algúns herexes afirmaban que Xesús só 
se manifestara a partir do bautismo, a 
esta festa chamóuselle "manifestación", 
que en grego se di epifanía, que este é o 
nome que leva hoxe a festa de Reis. 
Tamén foi festa de recambio, pois en 
Oriente celebrábase ese día a festa en 
honoró deus Dionisias. 

Unha linguaxe a descifrar 

Os relatos da infancia están narrados 
cun estilo literario que os xudeus chama
ban midrax, e este xénero midráxico 
caracterizábase por facer unha interpreta
ción popular e mesmo lexendaria dos fei
tos históricos ou das verdades de fe, ás 
veces mesmo deformando os textos da 
Sagrada Escritura. 

Así, por exemplo, podemos verificar 
que a árbore xenealóxica que nos trans
mite Mateo é distinta da xenealoxía que 
no dá Lucas. Mateo interésase máis pola 
liña de Xosé ca pola de María. E así 
como non describe o nacemento, que dá 

Nadal é' 
por suposto, demora no soño de Xosé. 
¿Por qué? 

O evaxelista Mateo ten interese en 
demostrar que Xesús procede do rei 
David, que naceu en Belén. Pero isto non 
é un dato biográfico, senón unha cuestión 
teolóxica. O Mesías non podía ser un 
galileo, senón un xudeu belenita, como 
David. Nese Neno cúmprense as Escritu
ras. Irnos velo. 

"De Exipto chamei ó meu filio" 

Velaquí unha frase do profeta Oseas 
(11,1). ¿Quén é ese fillo? Os hebreos 
que eran escravizados polo faraón exip
cio e que lavé, deus de Israel, liberou 
por medio de Moisés. Pero Mateo repite 
a frase referíndoa a Xesús: "Chamei ó 
meu fillo para que saíse de Exipto" (Mt 
2,15). Pero para que saíse facía falla que 
entrase antes. ¿Cómo se vai acadar? 

Convertendo ó Neno Xesús no neno 
Moisés. Cando este nacera, o faraón 
mandara matar ós recén nados e Moisés 
escapoulle á morte de xeito marabilloso. 
O novo Moisés precisa dun novo faraón 
e nada mellor có criminal rei Herodes o 
Grande. Agora un anxo avisará a Xosé 
en soños para que fuxa a Exipto, e de alí 
volverá cando morra Herodes, como 
Moisés voltou cando había un novo 
faraón distinto ó que mandara matar. 

Pero, ¿foi certo que Herodes man
dou matar ós inocentes ou estamos 
perante unha inocentada? O paisano, 
capaz érao de facelo. Pero .. . 

Non foi un desastre 

Os antigos coidaban que todos 
nacemos cunha estrela que nos guía. 
Cando nos falta ese "astro" prodúcese o 
"desastre" ou abandono do astro, que tal 
significa a nosa palabra. Pois ben, dis
que o nacemento dos personaxes impor
tan tes era anunciado por medio dun 
meteoro extraordinario . Mateo dinos 
que uns magos -nada di de que fosen 
reis- orientais, que se dedicaban á astro
loxía, viron no ceo a estrela dun novo 
rei e seguiron o seu camiñar ata chega
ren ó portal de Belén. 

Belén cadra a 8 quilómetros de 
Xerusalén. ¿Cómo non ía estar informa
do o rei Herodes pola súa policía de 
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vos as1 ... 

fenómenos tan extraordinarios como se 
nos contan, sobre todo despois de ser 
alertado polos magos? ¿Como é que non 
quedou ningunha lembranza de todo isto 
durante a vida pública de Xesús? 

Só cabe unha resposta: estamos, 
unha vez máis, perante o xénero midrá
xico do relato lexendario edificante. Os 
magos representaban ese mundo pagán 
que acolle ó Mesías. Xa o mago pagán 
Balaán, o da burra que lle falou, chama
do para maldicir ó pobo de Israel, cam
biara de parecer axudado polo consello 
da súa burra e afirmou: "Saíu unha estre
la de Xacob, e xurdiu un caxato de Isra
el" (Núm24,17). 

De Nazaret a Belén 

Quen lea a Mateo pensará que 
Xesús vivía en Belén. Galilea era un 
país de pagáns, con moi mala fama entre 
os xudeus. Xesús era, dende un punto de 
vista tanto relixioso coma étnico, un 
xudeu. Pero vi vía en N azaret. Xa Mateo 
indicara que era da descendencia de 
David, pola liña de Xosé, e agora cum
pría facelo viaxar. Iso corre por conta de 
Lucas. Ademais, o profeta Miqueas 
anunciara que o Mesías nacera na 
pequena Belén (15,1). 

Non importa que o motivo da viaxe 
sexa un censo que mandou facer, dende 
Roma, o emperador, e do que nada se 
sabe. Porque o censo de Quirino, legado 
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en Siria, fíxose entre o 6 e o 7 despois de 
Cristo, 10 anos despois da morte de 
Herodes; e foi realizado só en Xudea, 
non en Galilea. Pero Lucas sitúa o nace
men to de Xesús, solemnemente, nun 
cadro histórico do Imperio, e a súa xene
al oxía remonta ó mesmo Adán. E o 
evanxelista máis universal. 

O presebe 

Tamén é o evanxelista dos pobres. 
Pero non hai que insistir na pobreza do 
nacemento de Xesús nun pesebre nin na 
suposta dureza dos propietarios da hos
pedaxe. A referencia ó presebe posible
mente teña que ver co que di o profeta 
Isaías transmitindo unha queixa de 
Deus: "Coñece o boi ó seu novo dono e 
o burro o cortello do seu amo" (Is, 1,3). 

Tampouco non é necesariamente un 
signo de pobreza o que fose envolveito 
en panos, pois de Salomón, o máis rico 
rei de Xudá, di o libro da Sabedoría: 
"Fun criado entre panos e agarimos; non 
tivo outro principio ningún rei". Non é 
da nosa lástima do que precisa o Neniño, 
senón do recoñecemento de que Deus se 
"humanou" nel. 

Certo é que os pastores, que recibiron 
a primicia do nacemento, eran tidos por 
xente ignorante e mesmo brutá, senón per
versa. E isto deberíanos curar do noso 
romanticismo pastoril navideño. As clivin
dades pagás adoitaban manifestarse ós 
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campesiños. Pero ademais aquí exi te o 
simbolismo bíblico do pastor, que é o que 
quizais está no fondo da intención narrati
va. Sobre todo con iderando que Belén é a 
cidade dun pastor excepcional: David, do 
que Xesús vai er proclamado filio. 

¿Que facemos coa árbore? 

Non entro en consideracións ecolóxi
cas. Afirmo que a árbore de Nadal consti
túe o elemento simbólico máis rico de 
todos. Non é certo que sexa un simbolis
mo protestante. O que sucede é que, trala 
Reforma de Lutero, os protestantes renun
ciaron ós beléns e insistiron no abeto. 

En realidade, a significación relixio
s a da árbore procede da súa propia 
maternidade fecunda, que a converte en 
símbolo en moitas relixións. 

Os nosos cruceiros adoitan ter, ó pé 
da cruz, unha caveira, que disque é a de 
Adán. Existe a lenda de que Xesús morreu 
sobre a tumba de Adán. E así, se a felici
dade fora perdida na árbore do paraíso, o 
novo Adán, Cristo, acádanola dende a 
árbore da cruz. O piñeiro de Nadal ilumi
nado representa a Cristo, luz do mundo. O 
mesmo que o tizón de Nadal, que se acen
de nalgúns fogares de Galicia, lembra 
aquel lume que facían os antigos por 11e 
axudaren a nacer ó sol no eu sol ticio de 
inverno: a presencia de Cristo, sol de xu -
tiza. 

Xosé Chao Rego. 
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ECOLOXÍA 

POR SER 
DE GALICIA 

Para finais de decem

bro está prevista a ce le

bración dun xuíza. No 

banquiño sentaranse tres 

ecoloxistas galegas, acu

sados de encadeárense ó 

Parlamento Galega coma 

protesta contra o Plano 

Forestal. Piden para eles 

eis anos de condena. 

Pr guntoulle o xuíz ó 

a u ad , ¿Por que es tá 

aí. , R spostoulle: ¡por er 

d ali ia! 

or s ntir e vivir cada 

anac da t rra que dende 

neno coñecín. 

Por buscar entre os mil 

ríos, o bo que e as árbo

re , o coñecemento dunha 

terra perdida entre tépedas 

carballeiras, envolta en 

noi tes de es tre las, na 

húmida chuvia de outono. 

Por camiña- los seus 

carreiro e enti-lo vento 

que nela habita, escala-la 

montaña vella, percorrer 

pa o a paso cada endeiro 

dunha vida chea, entre mil 

hi toria de vello s, mil 

lembranza perdidas, nun 

t mp a pa ado que qui

zai nunca vol verá. 

d 

Por talar c n cada un 

viaxar 

n le ntr corazón 
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novos de esperanza, na 

miña bici de roteiros guia

do s pola ilusión, nunca 

perdida, dunha vida e un 

futuro. 

E tamén por berrar, 

por dicir que non cando 

nos quixeron roubar, 

cando viñeron por nós , 

polo s vellos carballos, 

polos ríos limpos e o paxa

ro branco , atando o seu 

corazón á porta da vida 

que querían pecha-las ver

xa da morte. 

Porque cando eles 

querían abri-las veas do 

pobo, que choraba impo

tente sen que ninguén sou

bese do seu pranto , nós 

chorabamos con el, seD:tiá

mo-la súa dor e loitaba

mos ó seu carón. 

E agora estamos aquí, 

na soidade dunha triste 

gaiola con barrotes de 

hipocresía, de nova menti

ra, de falsa verba morta. 

Qui zás <liante dun 

xuíz, unha vez máis , ou 

<liante da enfermidade do 

cansazo, quen sabe <liante 

de quen ou de que, un día 

máis que no s pregunta 

¿por que estas aí? 

Por ser de Galicia. 

Anxo Maure 

(Xevale) 

A CARÓN DO LUME 

ADOPCIÓNS 

A solidariedade a longo prazo 

Ata hai ben pouco a adopción era unha medida 

na que normalmete prevalecían os intereses dos país 

adoptantes sobre os intereses do menor. Case sempre 

se buscaba un neno que satisfixese as demandas dun 

matrimonio que non puidera ter fillos. 

Pouco a pouco as cousas van cambiando e arrou

pados pola Lei/21 de 1987, as adopcións buscan 

satisfacer prioritariamente os intereses dos menores; 

así, agora búscanse familias que se adapten ás nece

sidades dos nenos, e non ó revés , como sucedía 

antes . 

Deste x_eito, hai varias familias , incluso xa con 

fillos propios, que anonimamente veñen aplicando 

esta forma tan especial de solidariedade, adoptando 

os nenos que ninguén quere: bebés con anticorpos de 

sida, neniños con graves enfermidades, menores xa 

adolescentes, etc. 

Desde Irimia queremos facer un especial 

chamamento nesta liña de solidariedade 

O Equipo de adopción e acollemento de meno

res de Vigo leva semanas facendo esforzos por ata

par unha familia que esté en disposición a adoptar a 

4 irmáns ( dúas xemelgas de 7 anos, unha de 9 e a 

outra de 11 anos), que carecen de vínculo familiar 

ningún. 

Sabemos que a cousa é moi difícil, máis se cal

quera con corazón estivese un par de horas con estas 

meniñas seguro que as posibles dúbids atoparían 

algunha que outra resposta. 

Aquelas persoas que teñades en mente unha 

posible idea de adopción, animádevos a pañeros en 

contacto co Equipo de adopción e acollemento de 

menores de Vigo Tfno. 29 65 06 RJ Torrecedeira nº 

99. Preguntade polo psicólogo do servicio, Alberto 

Pereira. 



CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS 

e heg~an tres ~eta~-
to a porta. N mgun 

deles pasaba dos 

doce anos ... "somos dez irmáns, o 

pai está enfermo, a avoa paralíti

ca, a máis nova no hospital. .. " A 

muller co coitelo na man e coa 

cebola que estaba pelando, botou 

unha rápida ollada ós pequenos e 

reparou, experta, nos seus pés: 

era un día de outono de moita 

auga e o máis vello calzaba unhas 

tristes zapatillas vellas de verán. 

Mandounos pasar á cociña. 

Bocatas. Roupa de abrigo. Ela 

mesma coidoulle os pés cun baño 

quente reparador antes de ofre

cerlle outro calzado máis axeita

do dundos seus fillos. 

O regalo 

Ó remate, o máis novo botou 

a rolar a ladaíña de tódalas por

tas " .... somos dez irmáns, o pai 

está enfermos, a avoa paralítica, 

a máis nova no hospital. .. ". A 

muller sacaba unhas moedas do 

carteiro para llelas dar, pero o 

máis vello atallouna con estraña 

firmeza: "Non. Vostede xa nos 

deu dabondo". Non ousou insis

tir. 

Cando mo contaba quince 

anos despois, brillábanlle os ollos 

de agradecemento para aquel 

rapaz xitano. "Nunca esquecerei 

a súa nobreza. Se vises con que 

dignidade dixo que non quería 

máis, que xa estaba ben ... " 

A cargo de Xosé Antón Miguélez Díaz 

.. A 
- ~· )'•-.. '• t<J 

.Jt ~ 11 . ... , 
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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 f(D1 

o 
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CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, 
GANDERÍA E MONTES 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 27) 

O crime de Onán (Xén 38) 

¿Por que o iavista ou documento J 
interrompe a emocionada historia de 
X osé? Quizais sexa un bo recurso psi
c o l óxico manternos na tensión de 
saber qué lle pasaría a Xosé, vendido 
coma escravo. Poida que tamén cons
titúa un acerto que se nos insinúe que 
a promesa feita ós patriarcas se vai 
concentrar en dous personaxes: Xosé, 
representantes das tribos do Norte e 
Xudá, do Sur (1). 

1Por aquel mesmo tempo afastouse Xudá de 
seos irmáns e foi á casa don home de Adulam 
chamado Hirah. 2 Alí coñeceu unha muller 
cananea que se chamaba Xúa; tomouna e 
achegouse a ela. 3Xúa quedou embarazada e 
deulle a Xudá un filio, a quen puxo de nome 
Er. 4Quedou de novo embarazada e deulle 
outro filio, ó que chamou Onán(2). 5Volveu 
aínda ter un filio e chamoulle Xelah. 

Velaquí o mapa coa tribo de Makir. Dela seica 
era Xosé, que neste número deixámolo durmir en 
Exipto. 

En hebreo, a pa'labra "levir" significa cuñado e a leido levirato abrigaba ó irmán 
do marido morto para que lle procurase descendencia á súa cuñada viúva que non 
tivese descendencia e así estivese ela protexida (3). Pero velaquí o pecado de Onán: 

6Xudá tomou, co tempo, unha muller para Er, seo primoxénito; chamábe Tamar. 7Er, o 
primoxénito de Xudá, era un mal home á vista do Señor, e o Señor fíxoo morrer ( 4 ). 
8Entón Xudá díxolle a Onán: "Achégate á muller de teu irmán; compre co teu deber de 
cuñado e dálle descendencia a teu irmán". 9Pero Onán, sabendo que non sería súa a des
cendencia, vertía a semente polo chan, cando se achegaba á muller de seo irmán, para 
non lle dar descendencia. 10Pareceulle mal ó Señor o que Onán facía e IIXoo morrer a el 
tamén (5). 

Brincamos deica o versículo 24. ¿Que sucede no entretanto? Non perda o lector eses 
versículos anteriores nos que, abraiado, vai asistir ó aplauso que lle dá o autor 
sagrado a unha estrataxema da viúva Tamar, nunha auténtica reivindicación feminis
ta: disfrázase de prostituta e seduce ó propio sogro, que lle prometera coma marido 
ó seu filio menor Xelah e non llo daba. Ela, en prenda do pracer, pediulle a Xudá o 
caxato e mailo anel. 

24 Ó cabo de tres meses dixéronlle a Xudá: "A túa nora Tamar prostituíuse e quedou 
embarazada". Dixo Xudá: "Sacádea fóra e queimádea". 25Cando a sacaba fóra, mandou 
ela dicir óseo sogro: "0 dono destas cousas é quen me deixou embarazada". E engadiu: 
"Comproba de quen é este anel coa súa cadea e este caxato". 26Xudá recoñeceunos e 
dixo: "Ten máis razón ca min, pois non lle dei o meo filio Xelah". Pero non se achegou a 
ela máis nunca. 

Nin falta que lle facía: xustiza cumprida. Tamar conseguiu o que por lei lle perten
cía: entrar na familia de Xudá e vivir ó seu abeiro. Xudá recoñéceo así e o narrador, 
malia os nosos noxos moralizantes, aplaude a súa bravura de muller que esixe os 
seus dereitos. Pero Xosé agárdanos en Exipto ... 

Xosé Chao Rego 

1 Separando tamén a Xudá do 
resto dos irmáns, nun relato 
coma o do capítulo 38, que ten 
plena cohesión sen referencia a 
outros capítulos, tamén se indica 
que a tribo de Xudá foi indepen
dente e parece que non tomou 
parte nos acontecementos do 
éxodo ou liberación de Exipto, a 
pesar de que no c. 42,12 aparece 
Xudá chegando a Exipto cos 
seus netos. 

2. Esta é a persoa que nos intere
sa, e neste caso non por razóns 
estrictamente bíblicas, senón por 
motivos externos á Biblia: polo 
uso que a Igrexa leva feito <leste 
texto, apoiándose nel a moral 
católica para condenar o chama
do pecado de Onán ou onanis
mo. Pero, ¿cal foi, en concreto o 
pecado de Onán? Verémolo. 

3. O Deuteronomio, 25, 5-6, for
mula a lei do levirato así: "Se 
dous irmáns viven xuntos, e 
morre un deles sen fillos, a 
muller do defunto non será 
para un home alleo, non sairá 
para fóra da familia; o seo 
cuñado irá xunto dela e colle
raa coma muller súa, e cumpri
rá con ela o seu deber de cuña
do. O primoxénito que ela dea 
a luz, constituirao el a fronte da 
familia de seo irmán defunto; 
deste xeito a súa familia non 
desaparecerá de Israel. 

4. Característico do documento 
iavista que fai proceder toda 
acción de Deus, sen intermedia
rios, anque sexan negativas, 
mesmo a tentación ó pecado , 
ignorando as que nós chamamos 
cuasas segundas ou procedentes 
das criaturas. 

5. Onán paga coa morte non un 
pecado contra o sexto mandarnen
to e non tan sequera contra a crea
ción -··a lei natural", que di a 
moral tradicional- desperdiciando 
o seme. Non. O seu pecado é con
tra a xustiza porque frustra o 
dereito do seu itrnán defunto, vio
lando a sacrosanta lei do levirato. 
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BUZÓN 

A propósito dun Editorial ("¡Tarde Piaches"!) 
Pouco me convenceu o editorial 

antes citado, xa que vén a repetir un can
tos estereotipo sobre o caso Galileo, que 
pronto vai cumprir catrocentos anos, 
dando por suposto que a concepción cos
molóxica de Galileo é válida, cousa hoxe 
non aceptada, pois tampouco o Sol é o 
centro do Universo. Pero a razón pola 
que escribo non é por Galileo, sobre o 
que a historia xa deu o seu veredicto 
constituído en patrimonio da humanida
de, senón polo seguinte parágrafo. 

"¿Cantos marxistas se farían ateos 
estimulados por Marx, pero tamén axuda
dos por un Vaticano que nin hoxe se dá 
reconciliado co marxismo?" 

Di crepo da postura aquí anunciada, 
pois aceptala sería que dalgunha maneira 
habería que condenar a dous movementos 
ociai , que con datos históricos se pode 
o ter que foron os que máis contribuíron 

a emancipación dos obreiros e dos 
p bre : a)O m vemento libertario b) O 
m v m nt c munitario e cooperativista, 
fun m ntalm nt de raiz cri tiá. 

O m vemento libertario que influíu 
n tant paí e , incluída Rusia antes do 

mon polio do poder por parte de Lenin; 
tamén en E paña arraigou moito de xeito 
que antes da Guerra Civil tivo moitas 

centenas de Ateneos Culturais e decenas 
de periódicos obreiros. Do movemento 
comunitario e cooperativo cristián hai 
unha tese doutoral tnoi interesante de 
Alberte Martínez, anque incompleta ó 
moverse o autor polos aledaños do mar
xismo, e que vai para dous anos publicou 
nun libro a Deputación de Pontevedra. 

Moita xente <lestes movementos 
sociais colaborou con marxistas en proce
sos revolucionarios coma os de Rusia, 
Cuba, Nicaragua, pero cando se conquis
taba o poder, aqueles foron perseguidos, 
encadeados e incluso asasinados (antes cá 
familia do zar) nas revolucións antes cita
das. Pero coma sempre ¡a historia escrí
bena os vencedores e verdugos!. 

A raíz do conflicto <lestes dous move
mentos sociais co marxismo, é que eles 
son antiautoritarios e autoxestionarios, 
mentres que o marxismo é profundamente 
autoritario. Por iso non me sorprendeu 
atopar, nun escrito de E. Dussel, citando 
con profusión e aceptación a M. Heideger 
(activista do nazismo e que nunca se arre
pentiu de tal militancia); como tampouco 
sorprende que o marxismo teña mellor 
acollida nas ordes relixiosas máis autorita
rias e de menor vida comunitaria; así hai 
pouco que escribían dende Cristianisme i 

Justicia: "O noso intento é chegar todo o 
posible ós puntos onde se xera opinión: 
axentes sociais, políticos, parlamentarios, 
sindicalistas, bispos, superiores/ras pro
vinciais, intelectuais, docentes, periodis
tas ... ". Parodiando a Curros Enríquez hai 
que dicir que "se isto non é autoritarismo 
que o demo me leve". 

Por iso coido que por respecto a estes 
movementos sociais e a outras moitas 
víctimas do autoritarismo marxista non é 
aceptable pedi-la bendición do Vaticano 
para o marxismo. E aceptable que haxa 
marxistas e en casos ata son un exemplo 
de compromiso cos pobres, pero non é 
aceptable que haxa unha maridaxe ou 
concubinato co marxismo, nin que pareza 
habelo. Hai que recoñece-lo dereito a 
estar contra todo tipo de dictaduras, 
anque sexan feitas no nome do proletaria
do ou dos pobres, pois nese caso ambos 
non son os que están no poder. 

Dada a tradición da revista Irimia de 
acolle-la discrepancia, espero que tamén 
se poida publica-la carta <leste subscriptor 
que recibe a revista con ledicia. Saúdos 
garimosos. 

Antón Negro Expósito 
(D.N./. 33.815.549) 

Villapoupre, 27.579 Antas de Ulla. 

Aínda a Romaxe de Caritel (Carta a Xesús Ferro Ruibal) 
Acabo de ler, no último número da 

revista Encrucillada, o balance que 
Xesús Ferro Ruibal fai, coma membro do 
grupo organizador, da XV Romaxe de 
Crentes Galegos, celebrada nas fermosas 
terra de Caritel. 

No seu emocionado e emocionante 
relato, fala de alguén que na Irimia 
advertiu nunha carta que o proxecto era 
utópico, porque sempre caemos na mani
pulación, en facerlle dicir ós nenos o que 
nós queremos que digan. Alégrome, 
coma autora do e crito, de que para tí a 
carta fo e estupenda e que tiña moita 
razón. Agora, pa ado xa case tres meses 
d éxito que a me ma constituíu, aínda 
mái 1 da me into 6 aber que e a xu ti
ficada advertencia buliu forte nos espíri-
t d u re pon able , ilu ionado 
p ro en aber aínda moito cómo facer 
unha Romaxe na cal o neno fo en o 
pr tag ni ta . 

Si qu daquela, enfra cado no por-
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menores de tan complexa organización, 
traballando sen descanso para que todo 
resultase ben (como aconteceu), o meu 
berro de alerta tivo de sentar mal. Com
préndoo. Síntoo e ... alégrome. Aquela 
pedrada no charco fixo xurdi-la idea de 
pedir a miles de rapaces que escribisen 
cartas a Deus, e o resultado sabémolo de 
ahondo tódolos romeiros presentes na 
carballeira das Ermitas, naquela impre
sionante manifestación de fe e galeguida
de, de fervor popular e compromiso cris
tián, de certeza no futuro da nosa querida 
Igrexa galega que eses nenos aseguraron. 

Alertei a tempo, antes de, non a 
touro pasado, manifestando unha intran
quilidade latente en todos pero que nin
guén se atrevía a expresar. Perdóame, 
admirado Xesús, a miña inmodestia pero 
quero compartir da vosa ledicia polo 
éxito da organización -un éxito que eu xa 
olfataba no aire fresquiño, días antes da 
Romaxe, cando xuntamente con outros 

mozos e mozas irimegos realizabámo-la 
nosa tradicional acampada xuvenil. 

Déixame, agora, que estás acougado e 
feliz, contarche un conto verdadeiro: o 
cura administrador da miña parroquia tenas 
tomadas comigo. Seica o critico moito por 
non celebra-las Eucaristías en galego. O 
home di que está controlado, presionado, 
vixiado. Pero a forza de tanto insistir, o 
que me valeu ata que me retirase o saúdo 
na rúa, imaxínate, xa fai unha misiña 
dominical en galego que é unha gozada, 
axudándose, iso sí, acertadamente e con bo 
gusto, da xoia que é o libro de Manuel 
Regal Ledo "Co o Evanxeo pola man" ... 

Non ando pola vida de criticona, 
aínda que desa fama xa ninguén me libra, 
pero bendita a hora en que, como no caso 
de Caritel e da miña parroquia, as críticas 
sirvan para mellora-las cousas. 

¿Non che parece? Un bico agarimoso. 

María dos Santos Contreras. 



O NOSO TABOLEIRO 

Ecos de Sociedade: bautizo 

N a editorial Ir Indo, e 
con toda felicidade, 
recibiu as augas bautis

mais o encantador fillo recén 
nado do profesor Ferro Ruibal, 
ó que lle foi imposto o nome de 
Diccionario dos nomes 
galegas. Foi apadriñado polos 
seus familiares Ana Isabel 
Boullón Agrelo, Xosé M. Gar
cía Ál varez, X osé María Lema 
Suárez e Fernanto R. Tato 
Plaza. 

Nas invitacións ó banquete, 
os futuros comensais fomos 
informados das cualidades do 
rapaz: "Dános información 
sobre os nomes galegos máis 
usuais, a frecuencia de uso, a 
etimoloxía, a historia dos per
sonaxes que os difundiran, a 
iconografía, as tradicións míti
cas, ritos, refráns e ditos gale
gos dos tales nomes, a corres
pondencia nas máis importan
tes linguas de Occidente e a 
lembranza dalgúns galegas e 
galegas que os ilustraron ou 
ilustran". 

Este Diccionario dos 
nomes galegas non é un diccio
nario corrente, pois non se 
limita a dici-lo significado dos 
nomes por orde alfabética, 
senón que unha grande parte 
está dedicada a cuestións rela
cionadas cos nomes que nos 
interesan a todos, porque, 
¿sabemos escolle-lo nome? Os 
antigos dicían "nomen est 
amen", o nome é un presaxio, 
un agoiro, pero a sabedoría 
popular matiza: "o nome hai 
que saber levalo". 

Para iso podemos ve-la 
relación que teñen os nomes 
coa política, co espectáculo, 
coa literatura. Verémo-los 

nomes exóticos, de animais, de 
plantas, xeográficos, etc. 
Tamén coñecerémo-los hipoco
rísticos ou formas familiares de 
cada nome (Paco, de Francisco; 
Pepe, de Xosé), as transforma
cións que sufriron os nomes co 
paso do tempo, a castelaniza
ción dos nomes galegos, e a 
orixe dos nomes. 

Así mesmo, saberemos 
cales son os nomes máis fre
cuentes, as relacións dos nomes 
cos santos e as lendas que 
teñen, así coma o papel da 
Igrexa na elaboración dun san
toral universal, e o da Igrexa 
galega na vida civil e litúrxica. 

O Diccionario ofrécenos 
propostas de novos nomes 
galegos, e inclúe un modelo de 
solicitude para a galeguización 
donoso nome no rexistro civil, 
por se as circunstancias históri
cas e sociais que nos tocou 
vivir fixesen que levemos un 
nome en castelán co que non 
estamos conformes e queremos 
traducilo ó galego para devol
velo ó seu verdadeiro fogar. 

É o primeiro libro destas 
características nado en Gali
cia, que nos axudará a com
prende-los nosos nomes e a 
saber escollelos coma regalo 
para futuras xeracións. Desde 
aquí enviámo-la nosa felicita
ción ós venturosos país e dis
tinguidos amigos nosos. E 
congratulámonos de que estea 
incluído o nome de Irimia, 
como se pode ver na columna 
da dereita des ta páxina. ¡ Xa 

ternos santa, xa sabemos 
cando estamos de días! 

Sara Paz Quiñones. 

Irimia (f.) 

Étimo: 
N orne tomado dun topónimo, O Pedregal 

de Irimia, lugar da parroquia de Meira (Lugo) 
e de etimoloxía incerta. É un antigo glaciar 
que dá orixe ás primeiras augas do río Miño. 

Historia ou Ienda: 
Neste lugar celebrouse a Primeira Romaxe 

de Crentes Galegas (16 setembro 1978). Dende 
entón tódolos segundos sábados de setembro 
en lugares senlleiros de Galicia vense celebran
do a Romaxe que se converteu na máxima 
expresión do cristianismo galeguista, que racha 
a infausta tradición catelanizadora da relixión. 
O encontro coa terra, coas tradicións galega , a 
visión da historia de Galicia como libro no que 
ternos que ve-la busca de Deus, o renacer gale
gos, son temas destas Romaxes. En Irirnia, a 
primeira, partindo da lenda local da bruxa que 
viñera pola serra abaixo disposta a correr a 
pedradas ós frades do mosteiro de Meira, apli
couse o mito ó camiñar da Igrexa en Galica: 
terra e fe camiñaban separadas, e era preciso 
renacer á galeguidade cristiá facendo, simboli
camente, un bautizo nas augas primordiais da 
N osa Terra. De aí o lema que se escollera para 
aquela I Romaxe: Eu renaza galega. 

lrimia deu nome a unha asociación cristiá 
e a unha revista quincenal. A primeira muller 
que leva este nome bautizouse no propio 
Pedregal o 19 de setembro de 1979. 

Festa: 
Celébrase o segundo sábado de setembro. 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Lingua e tradicións (5) 
~ 

Eche pan emprestado 

Hai moitos ditos que detectan tradi
cións e crenzas sobre a morte que só 
aparentemente eliminou unha fe cristiá 
socialmente omnipresente. 

Tal é Apagóuselle a vela, forma 
entre poética e fatalista con que se di que 
alguén morreu. Teño oído esta expresión 
máis para explicar unha morte por debi
lidade tras unha longa vida (ir morrendo 
a prazos), que para unha morte inespera
da. 

Para a morte inesperada dise máis 
Era a marte que estaba alí esperando 
por el, maiormente se é por accidente. 
Ca e empre incluso aludindo ó caso de 
a1 guén que ordinariamente non ía a onde 

s día f i e atopou a morte. Velaí a 
m rt m un er persoal, que tamén 
apar e n Vin a marte 6s olios, cando 
un e tivo en graví imo e repentino peri
g d morte. 

Estamos "descreando" o mundo. 

Como moi ben analizou Marcial 
Gondar, na Galicia rural é unha obriga 
social acompaña-las familias a quen lles 
morreu alguén. E aínda está algo viva a 
tradición de ofrecer despois do enterro 
pan e caña. De aí nace a expresión Éche 
pan emprestado para dicir que un vai ó 
enterro do parente de alguén que tamén 
veu ó enterro dun parente do que fala. Eu 
voulle ó enterro do pai del, que tamén el 
veu ó enterro de miña nai, que en gloria 
este a. 

Dise que hai unha vella marta nos 
tremesiños dos carniños ou das estradas, 
aqueles puntos nos que sempre hai un 
bache, que, por máis que o reparen, sem
pre reaparece. Todos coñecemos algún 
lugar <lestes. Pois aí -segundo oín preto 
de Carnota- hai unha vella morta. Non 
me souberon explicar máis. Coma se 
fose unha vinganza por pasar unha estra
da por riba dun sartego e así profanalo. 
Non o sei. Gustaríame que algún lector 
nos puidese explicar máis. 

Convertidos en deu es insensatos, convencidos do noso poder sobre a N atureza, 
guro de que a omnipotente tecnoloxía nos conduce á felicidade. 

Nada mái 1 nxe da verdade. Estamo destruíndo o máis marabillloso dos equili
brio . Emp ñado en d rrochar enerxía, en consumir obxectos absurdos, depen
d nd enfermizamente do petróleo, unha enerxía sucia e non renovable. 
O ' poder ' tranquilízanno : 'non é grave, porque ninguén morreu". E seguen 

n in tir un pe o en enerxía limpas, en tecnoloxías non contaminantes. 
M ntre , mar galego, o único mar, e morece un pouco máis. E o noso ceo, o ceo 
d t d tíngu de negro. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Cando chega o Nadal 
oio unha cousa moi dura: 

moita xente di que pra ela 
é un tempo de tris~ra. 

2. Levo tempo cavilando 
e con certa arrogancia 

afirmo que dei co choio: 
évo-lo tempo da infancia. 

3. Somos moitos os que acaso 
-sendo a nenez tan fermosa

non vivimos neses anos 
unha experiencia gloriosa. 

4. Bateunos forte a vida 
éranvos tempos moi crus 
e nós, nenos sen defensa, 

viñemos 6 mundo nus. 

5. Retomamos á familia 
e xorde de novo o tema 

do conflicto adormecfüo 
que esperta: ei-lo problema. 

6. E agora os cantamañás 
veñen con todo o cinismo 
a explota-los sentimentos 
xogando co infantilismo. 

7. Por se isto fose pouco 
vaise armar todo "un belén": 

ledicia prefabricada 
de consumo a todo tren. 

8. O malo <leste negocio 
é que resulta unha farsa 

cando o Neno Xesús serve 
só de adorno e comparsa. 

9. Mais, ¡algo haberá de bo ! 
Si, señor, pero é moi serio 

que os cristiáns non espertemos 
cambiando de criterio. 

10. O misterio de Deus-home 
ben merece unha bailada 

mais o Nadal converteuse 
nunha inmensa folclorada. 

11. Con todo, hai de fermoso 
que todo o mundo procura 

neses días, amosar 
o seu fondo de tenrura. 

12. Ese si que é o camiño, 
porque a gran benevolencia 

do noso Deus nos invade 
e a Deus témoslle querencia. 




