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A propósito de Moncho 
Val cárcel 

Hai poucos días morreu Moncho Valcárcel, popular
mente coñecido coma o "crego das Encobras". Fixérase 
famoso precisamente nas loitas dos anos 78-79 , cando 
acompañou con forza ós veciños na defensa dos seus 
dereitos sobre unhas terras que ían cubrí-las augas dun 
encoro. Despois, e ata o momento da súa morte, traballou 
sempre polo pobo desde a súa condición de crego e de 
militante do Bloque Nacionalista Galego e do Sindicato 
Labrego Galego. . 

A fig ura de Moncho fo i causa de contradicción. 
De de o primeiro moita xente de Igrexa non viu con bos 
ollo o eu traballo, polo que tiña de desorde contra a orde 
do e tablecido, e polo que tiña de apoio a un partido polí
tico que, certamente, non é do agrado de moitos católicos. 
Ademai , egundo ele , Moncho era pouco cura. 

e vén ituando o campo do cura entre as 
dunha igrexa, e entre os "coiros" do catecis-

i at ci m d co ir a coiro , din aínda hoxe 
algúns pai an ). c rtamente Moncho non collía nesas 
par d treita nin n e coiros revellidos. ¿Por qué? 

Moncho Valcárcel non era un ideólogo, non era un 
h me de moito estudio , de moitas letras, de moitos libros. 
Mái ben pecaba, se cadra, de simple, se sinxelo. Pero 
Moncho era un home popular, no sentido máis primeiro da 
palabra; e manifestábao no seu saber estar simplemente coa 
xente, onde fose, onde o atopasen, sen ningún tipo de inte
re e polo medio. E, por riba diso, era popular tamén no sen
tido mái fondo que esa palabra encerra: un namorado do 
pobo, do seu pobo, do pobo labrego, coque compartía pan 
e vida, traballos, soños de esperanza. ¿É malo que un cura 
se namore, ata a morte, do seu pobo? 

Pen amo que un crego, en tempos en que o pobo 
sofre o abandono dos seus naturais líderes políticos, pode 
e debe ofrecer e á súa xente coma estandarte de unión e 
de loita. A única condición sería a de que se aliñase a 
carón do pequeno e en defensa dos intereses dos pobres, 
e non a carón do grandes, como por veces se ten feito. Os 
tempo qu viviu Moncho Valcárcel foron tempos difíci
le para o labrego galego. E el oubo estar onde se podía 
e, eguramente, onde e debía estar. 

Como dicía Ca telao doutro nacionalista galego e 
doutro cri tián, Alexandre Bóveda, tamén nó podemos 
di ir de Moncho: Non enterramo un morto, enterramos 
em nt ". Qu coa forza de Deu , e e Deu no que Mon

ch e n,, confiamo , tódolo crente galego poidamos 
andar p 1 camm p lo que con tanta honradez e entre-
ga and u n amigo. De an e na paz do xusto . 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Un futuro para os labregos 

A morte de Moncho xade o tractor e a traballar 
Valcárcel, que se trata neste 
mesmo número de IRIMIA, 
é un bo motivo de reflexión. 
Porque é, quizais, algo sim
bólico. Coincide no tempo 
coa agonía do mundo rural 
en Galicia, ferido de moder
nización feíta á medida dou
tros. 

Non é de estrañar que 
diversos medios de comuni
cación euro-entusiastas tra
tasen a figura daquel home 
coma a dun anticuado 
romántico. Apostar por un 
futuro de seu para os labre
g os galegas rompe cos 
esquemas de tanto señorito 
moderno fei to a imaxe e 
semellanza das bazofias 
televisivas coas que nos aga
sallan os imperios desta 
hora. 

Pero, realmente, ¿intere
sa a alguén esta desfeita? 

Porque se miras para as 
chamadas cifras "macroeco
n ó micas", esas que nos 
recordan cada mes que o 
paro aumenta a cambio de 
que os prezos suban un 
pouco menos, descobres que 
nin a economía galega, nin a 
española, nin a europea, 
están precisamente en con
dicións de espetarlle ós 
labregos: "veña neniños dei-
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na cidade". 
E se miras para a situa

ción medioambiental, para o 
crecemento da desertiza
ción, dos incendios, da 
perda de equilibrios e de 
paisaxes, do envelamento 
das terras pola agricultura 
industrial, da desaparición 
de especies propias de cada 
país, etc. chegas a conclu
sión de que ós labregos 
habería que pagarlles para 
que permanecesen en activo, 
traballando aterra, debuxan
do en cada suco o fermoso 
rostro do País. 

¿E que dicir se a cousa 
se mira desde o agarimo 
pola nosa cultura e o noso 
idioma? Cada vello labrego 
é unha universidade popu
lar. 

E aínda máis, ¿hai algo 
máis absurdo que unha polí
tica que arruína ós labregos 
cunha man e coa outra anda 
a argallar e vender na prensa 
"loitas contra a pobreza" , 
"desenvolvementos en áreas 
rurais deprimidas", "traballo 
social protexido", e mil 
novas cousas que se inven
ten, todas moito menos efi
caces que a de garantir un 
futuro de calidade para as 
nos as aldeas? 
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BOA NOVA Manolo Regal 
Victorino Pérez 

Rezando e peregrinando 

V aléndonos da revista IRIMIA e 
da revista ENCRUCILLADA, 
mandamos hai pouco tempo 

dúas mensaxes ós lectores. Unha referí
ase á peregrinación que IRIMIA orga
nizaría durante este Ano Santo 1993; e 
a outra referíase a unhas xorn.adas de 
retiro e oración que se celebrarían en 
Semana Santa e no verán. Volvemos á 
carga sobre estes dous asuntos por evi
dentes razóns de recordo e de organiza
ción. 

Espabilar 

Se tedes interese en participar en 
calquera destas dúas ofertas, ou nas 
dúas, dádevos présa en comunicalo ós 
enderezos ou teléfonos que se vos ofre
ceron, e que non son outros ca estes da 
revista IRIMIA: Apdo. 980, Santiago 
de Compostela. Telf. 981-59 01 42 (de 
3 a 5), ou Telf. 981-80 13 84 (tardes e 
noites). 

A présa é especial no caso das xor
nadas de retioro e oración, posto que se 
nos metemos máis nas datas de Semana 
Santa, vai ser practicamente imposible 

poder atopar sitio ó xeito onde celebra
las. 

Acudir 

Para os que teñan pensado face-la 
peregrinación a Santiago vai o seguinte 
aviso: teremos unha xuntanza o domin
go 7 de marzo, ás catro da tarde, na 
igrexa do Castiñeiriño, en Santiago. 
Nesa xuntanza, e contando co parecer 

de todos, determinaremos cousas tan 
importantes coma as datas da peregri
nación, a orientación e sentido que lle 
daremos á peregrinación, a maneira de 
_facela, os coidados que desde agora 
cómpre ir tomando, etc. 

Pensar 

Non contedes con que todo volo 
van dar feito. Desde agora xa debemos 
dispoñernos a pensar en por nós cómo 

nos gustaría que fose 
a peregrinación, en 
que estamos dispos
tos a colaborar, qué 
podemos facer xa 
para prepara-la pere
grinación tanto no 
aspecto físico coma 
no espiritual. 

Peregrinación do pobo cara a Deus, cara a si mesmo, cara ó pobre, 
unha tarefa na que todos somos aprendices. 

De todos depé'.nde 
que esta experiencia 
de peregrinación se 
converta nun momen
to excepcional da 
nosa vida coma perso
a s e coma crentes. 
¡Animo! 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

O MEDIO AMBIENTE NA 
PICOTA nun país que non toma en 
serio o noso entorno, cada vez máis 
desfeito. E así, por unha banda, Gre
enpeace acaba de denunciar á Xunta 
por non permiti-la información 
necesaria sobre a incidencia de 
Celulosas de Pontevedra na Ría. E 
tamén nestes días multiplícanse as 
protestas contra a planta de residuos 
sólidos que se quere facer en Somo
zas. Nun país no que se está a des
mante-la a industria, queren cons
truír unha planta que ten tales 

MONCHO V ALCÁRCEL, 
o Cura das Encrobas, como 
era coñecido, deixounos des
pois de moitos anos de loita, e 
que nos fixo lembrar aquel 
outro crego de Ourense, Basi
lio Alvarez, tamén líder do 
movemento agrario noutro 
momento. As Encrobas, Bal
daio, X ove .. . , foron algúns 
dos escenarios da súa loita 
nacionalista, que escomenzou 
forxándose cos labregos de 

dimensións que chega pra atende-los residuos de media España, esque
cendo o máis lóxico, que é o reciclado. 

Sésamo .. . Quédano-lo seu exemplo e tamén o seu alento 
a través da súa palabra que un día será recollida coma 
testemuño dun momento donoso facer pobo. 

OS MAIS VELLOS 
seguen a preocupar a 
moitas instancias da 
nos a sociedade, 
como pode verse en 
varias iniciativas: a 
Unidade de Psicoxe
riatría de Galicia do 
Hospital Xeral de 
Santiago. A Cruz 

ruña puxo en movemento os chamados "telealarmas", 

OS ACONTECEMEN
TOS DEPORTIVOS 
multiplicaranse neste ano 
en Galicia dende a V olta 
Ciclista a España que 
xirará arredor do Xaco
beo, ata a posibilidade 
que está a estudiarse do 
Campionato Mundial de 
Xadrei ou do Campiona
to do Mundo Sub 22; o 
que xa está aquí é a Copa 
do Rei, de Baloncesto, 
que se xogará a catro de 

u un teléfon que pode accionar un ancián pra pedir auxilio e ser 
atendid . O Centro de Día ou Axuda Domiciliaria: unha axuda que 
mitiga a oidade e impide o desarraigo dos maiores. Os día 26 e 27 
de te me celébranse en Santiago as Xornadas Xeriátricas sobre marzo no Ferrol, Lugo, Vigo e Ourense, e a final e semi

final no Coliseum da Coruña. aúde mental. 

< -
-w -

Subimos baixando e baixamos subindo 

Como bos galegas estamos na escaleira. Por unha parte subimos (hai 

un medre moi significativo e esperanzador de subscritores indivi

duais), pero cando botamos cantas polos dedos resulta que baixámo

la tirada. Houbo moito voluntario de primeira hora cargado de subscri

cións, que se repartían en grupos e comunidades, que agora van 

desaparecendo. 

Cómpre espallar IRIMIA e facelo con novas subscritores individuais 

que, ademais de le-la revista, respondan económicamente da súa 

subscrición. 



"TÉMOLA NEGRA" é o título dunha exposición de fotogra
fía que nestas semanas percorre os portos da provincia da 
Coruña sobre as consecuencias ...{la desfeita do accidente do 
Aegean Sea. É unha mostra ben lograda da triste situación dos 
nosos mares e que convida a solidariedade cos afectados. 

O ENTROIDO bota 
raíces nos pobos e vilas 
do noso país; as asocia
cións, as parroquias fan 
un esforzo colectivo de 
imaxinación e cartos pra 
que esta festa sexa cada 
vez máis orixinal. Así, 
un dos fundadores de 
Irimia, o humorista e 
creador Xosé Manuel 
Carballo vai presentar 
nas parroquias de Castro 
de Rei un libro sobre o 
Entroindo na Terra Cha, 
no que colaboran escri
tores coma Manuel 
María, Chao Rego ... 

O CLIMAX POLITICO <les
tes días está no debate do 
Estado da Autonomía e no 
congreso constituínte da Con
verxencia Nacionalista Galega 
(o día 28). A CNG debátese 
nun futuro incerto, xa que 
algúns dos seus representantes 
flirtean neste momento mesmo 
co Psoe, mentres outros ven 

, con bos olios unha integración 
na Unidade Galega. Na foto
grafía o Secretario da CNG 
Adolfo de Abel Vilela. 

A FESTA DE SAN 
ROSENDO (1 de marzo) 
merece ser celebrada con 
agarimo neste Xacobeo 
93, xa que lembramos 
cómo este bispo de Iria 
Flavia xa empregaba no 
século décimo o título de 
bispo da Sé Apostólica 
incidindo no culto a San
tiago . Natural da Limia, 
desenvolve parte da súa 
vida nos mosteiros de Caaveiro e Portomarín. Bispo de Mon
doñedo retirouse ó mosteiro da súa Celanova. Poi obrigado a 
voltar a tarefas de gobemo a fronte da diócese de Iria e do 
vicerreinato de Galicia. 

O "CAMIÑO" SEGUE A LIGARNOS CON EUROPA a 
través das artes, as tradicións, a cultura, a fe, a procura da nosa 
identidade ... , e nesta liña están a prepararse varios espectácu
los: "Hent Sant Jakez" que é un espectáculo de música, luces, 
danzas e lendas inspirado no Camiño de Santiago e interpreta
do por un grupo de artistas de diferentes países de Europa: 
Bleizi Ruz (Bretaña), Cran (Irlanda), La Musgaña (Castela), 
Leilía (Galicia) ... Por outra banda, e tamén en xullo, estrearase 
en Compostela un espectáculo de música e teatro no que parti
ciparán máis de 200 actores afecionados de varios países de 
Europa, e que encherán de teatro e festa as rúas e prazas de 
Santiago. 

CHAMADA A MOBILIZARSE nun momento no que _a 
sociedade nos sectores máis débiles está a ser castigada. O 
dous de marzo en Santiago concentraranse representante de 
obreiros, e un mes despois en Vigo, o día anterior, o 1 de abril, 
serán os labregos os que reivindiquen os seus dereitos. 
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OPINIÓN 

¿Unha Doñana 
na raia seca? 

Por MARIANO GUIZÁN 

Eu non son ecoloxista. Dito mellar, nin teño carnet, nin milito en nin
gún grupo que actúe baixo desa calificación. Pero si, o que de verdade son é 
un defen or activo, teimoso -¿radical?-, da Natureza desde algo xa antes de 
que "nacese" o que hoxe se entende por ecoloxismo. 

E desde este meu xeito de ver estas causas, coido que é o home -a 
parella home/muller cos seus filliños e filliñas , para que quede máis claro 
o asunto- a primeira especie a protexer. 

Por tales razóns, preocúpanme moito casos que adoitan parecer nos 
xornais; como, poñamos por caso, o do Couto de Doñana; no que, mirado 
a í de lonxe, semella que sería moi conveniente conxuga-las necesidades da 
defen a do medio natural e dos animais que, dende séculas, manteñen ali o 
eu propio modo de vida, coas necesidades dos gandeiros apretados pola 
eca de te glorioso ano 1.992 e que precisen de pastos e auga para o seu 

medio de vida natural, o gando. 
lar qu , e ben non me teño por moi listo -hai múltiples probas que 

afiúzan tal mancira de me sentir-, tampouco creo ser parvo de todo, e 
d d nta, p rque ademai está moi fácil de ver para calquera que 

upad p la n ti ia que levan anos saíndo nos medios de 
n, u d tra da lexítimas reclamacións que poda haber, no 

ñana hai intere e económicos moi fortes de persoas que 
m v n fío e á que non lles importa un caralla nin os animais do Couto 
nin o gand do gandeiros. 

e tando nesta , despois de todo o que se armou co encaro do Lin
do o -un ano despoi dos acordos, nin se cumpriu o trato nin se pagaron 
a indemnización -. Cando a Empresa Eléctrica de Portugal está a dar 
unha boa lección do que é e como actúan as empresas capitalistas -que nin 
onde ningures; non teñen pai nin nai, nin sentimentos que as semellen a 
eres humano - deixando deste lado da raia un certo sentimento antiportu

gué ; aparece agora outro caso. 
O paso fronteirizo da Portela do Home segue pechado na parte portu

gue a malia a tan cacarexada caída das fronteiras comunitarias. 
Argumentan a súa postura os nosos irmáns portugueses, na defensa 

do Parque Natural do Gerés que podería resultar danado por un tránsito 
incontrolado de vehículos . 

Sen dúbida ningunha, a razón está da parte portuguesa. Quen coñeza 
e a zona abe que Portela do Home non foi nuncha unha fronteira normal. 
Só e taba aberta en contada ocasións. A rota que a atravesa discorre polo 
Parque Natural da Peneda-Gerés -unha marabilla forestal na banda portu
gue a; un desastre no lado galega, do que practicamente desapareceu a 
vexetación por mor dos incendio de tódolos anos-. 

Pero o feito xa trouxo con ecuencias. Un grupo anónimo de veciños 
da bi barra ouren á da Baixa Lirnia rompeu a cadea que pechaba o paso, e 
agora ameazan con pegarlle lume ó parque natural portugués ... Seica a 
d fen a do quilibrio ecolóxico "ameaza gravemente a economía da 
Baixa Limia ". 

·U nha Doñana na Raia Seca ... ? Haberá que procurar un arranxo. Pero 
que quede moi claro que non vai er posible por moito máis tempo seguir 
a prot eró home -a primeira, pero ó unha entre as mais- sen da-la preci
a protec ión ó r to da e pecie animai e vexetais, que, coa auga e mai

lo aire on on NOS a Natureza. 
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Requiero 

Por SUSO DE TORO 

De principio son contrario á presencia da 
asignatura de Relixión nos currículum escolares 
do ensino público, pero non por iso deixo de 
facerme preguntas sobre o lugar da relixión nas 
nosas vidas e na educación. E mesmo me preocu
pa a vertente puramente cultural do asunto. 

Refírome a que se non hai un coñecemento 
mínimo da Biblia e dos seus mitos e símbolos, as 
persoas non poden entender nin desfrutar da cul
tura e da arte. 

Pódeseme dicir que iso acorre tamén coa 
cultura grecolatina: sen coñecer algo os poemas 
de Homero non saberémo-lo que é un "cabalo de 
Troia", "o calcañar de Aquiles", o tecer de Pené
lope ou o que é unha "odisea". 

É certo tamén que eses coñecementos cóm
pren, mais non se pode entender nada da arte 
occidental, que hoxe é mundial, sen saber das 
crenzas xudías e cristiás. 

Sen un coñecemento do cristianismo non se 
pode desfrutar do "Salomé" de Osear Wilde ou o 
de Strauss, nin do "Moisés perante Aarón'', nin 
dos "Mesías", "Paixóns segundo San Mateo", 
"segundo San Xoán", Cantatas, Misas, ... de 
Bach, Brahms, Mozart, Schubert, ... 

Sen ese coñecemento non entenderemos 
cabalmente "Absalón, Absalón", "Baixa, Moi
sés", de W. Faulker, nin o "Retrato do artista 
como mozo" de Joyce, nin o "Cristo versus Ari
zona" de Cela, nin "O evanxeo segundo Cristo" 
de Saramago, nin .... 

Sen falar da escultura, da pintura ... 

E tampouco poderemos entender a Freud sen 
saber quen era Moisés, nin tampouco a Marx sen 
o coñecemento dese personaxe bíblico, nin a 
Revolución Proletaria que conduce ó comunismo 
sen saber do Apocalipse e do Paraíso e o Ceo. 

Pero tampouco entendermos a Nietzsche. E 
desde logo non comprenderemo-la evolución da 
ciencia se non é en relación coa moral cristiana e 
coas súas xerarquías. 

Pero hai unha razón profunda que nos indica a 
necesidade do coñecemento da relixión, se escoi
támo-lo "Réquiem alemán" de Brahms, por un 
dicir, comprenderemos que hai algo de noso aí. 

Algo que é moi íntimo e valioso que non 
podemos permitir que ninguén nos tire. 



DESDE PORTUGAL 

Preparando a Romaxe 
A entrada na Europa comunitaria constitúe un verdadeiro 

desafío para os países menos preparados economicamente 
coma Portugal e Galicia. Alcaldes, sindicatos, asociacións cul
turais e os mesmos gobernos están tratando de responder a tal 
reto creando o que se chama o Eixo Atlántico, que abrangue 
Galicia e o norte de Portugal. 

Conscientes de que para os cristiáns este feito representa 
un signo dos tempos, o ano pasado fomos algúns membros de 
Irimia á cidade portuguesa de Porto a establecer contactos con 
comunidades cristiás. O obxectivo era convidalos para a Roma
xe deste ano, que se fai no camiño portugués, e, ó mesmo 
tempo, proxectar futuros encontros. 

Seguindo esta angueira, o 24 de xaneiro xuntáronse os 
organizadores da Romaxe de Ourense e de Santiago na vila 
portuguesa de Ponte da Barca con varios cregos e cristiáns da 
raia ou fronteira. Alí decidíronse dúas cousas: por unha parte, 
organizar conxuntamente a Romaxe cos máis cercanos, pero 
tamén ir procurando un encontro de cristiáns galegos e portu
gueses posiblemente na vella capital relixiosa da Galecia: a 
cidade portuguesa de Braga. Iremos informando. 

O número 54 da revista portuguesa mensual Jornal Fraterni
zar, (xaneiro 1993) inclúe estas cartas que o noso amigo Joao 
Al ves lle dirixe a Mario de Oliveira, director do jornal. Quen estea 
interesado en participar en futuros encontros, que nos escriba. 

Dúas cartas a Mario 
Amigo Mário, 
Acabo de receber urna carta do 

nosso amigo comum, Chao Rego, de 
Santiago de Compostela. 

Comunica-me que a "Romaxe de 
Crentes Galegos", a realizar em 11 de 
Setembro do próximo ano, "está sendo 
pensada pra achegar Portugal e o Camiño 
portugues a Gente Galega. Existe bastante 
descoñecemento mutuo e queremos avi
vescer ese lume da historia que nos une". 

Desejando que a romagem constitua 
um grande encontro de cristaos da Gali
za (na romagem deste ano estiveram 
presentes mais de 5.000 perssoas) e de 
Portugal, pregunta-me: 

"Poderás ir elaborando unha lista de 
cristiáns ou de comunidades que poidam 
estar interesados neste assunto? Poderia 
servir o jornal Fraternizar de lugar de 
encontro como o está a ser entre nós Iri
mia (revista quincenal de crentes gale
gos) ?" 

Que te parece, seremos capazes de 
corresponder a este desafio que os nos
sos irmaos galegos non larn;am? A nossa 
f é será capaz de nos fazer saltar frontei
ras? Seremos capazes de atear "ese lume 
de historia que nos une"? 

"O Minho nao separa"?- "O Minho 
tra90 de uniao"? 

Um abra90 amigo. 
Porto, 29 de Novembro de 1992 

Amigo Mário 
Recebi, há dias, urna carta do Torres 

Queiruga que ao referir-se ao encontro 

Dende a cidade de Porto, o Eixo Atlántico 

que uniu cristaos da Galiza e do Porto, 
afirma "quanto recordo as magníficas 
horas que passamos juntos e a admi
ra9ao que trouxe do vosso trabalho e da 
vossa fidelidade" e acaba mandando 
sauda96es para todos os amigos que 
estiveran presentes. 

O Chao Rego enviou-me um peque
no texto,· que te envio, a respeito dos 
"Crentes Galegos" e da "Romaxe" que 
iraos realizar no dia 11 de Setembro 
deste ano, no Caminho Portugues de 
Santiago, no monte do Viso (em Lobei
ra-Ourense) a cerca de 30 quilómetros 
da nossa fronteira, com a inten9ao de 
congregar cristaos galegos e portugue
ses. 

Porque sentem grandes afinidades 
com o espírito que anima o "Fraterni
zar", muito gostariam que nessa roma
gem participassem muitos dos que dele 
partilham. Acreditam que_ ele será fer
mento, semente de unidade. 

Os responsáveis pela romagem 
desejavam entrar em contacto com as 
comunidades e cristaos que estejam 
imteressados em participar na referida 
romagem. Para ajudar a realiza9ao 
deste apelo, queria pedir-te para atra
vés do Fraternizar fazer o seguinte 
apelo: 

-Todas as comunidades (paroquiais, 
de base, etc.) e todos os que desejarem 
ser contactados pelos organizadores da 
romagem farao o favor de comunicarem 
comigo, directamente (Rua do Falcao, 
763-1 º 4300 PORTO) ou através da 
vossa comunidade. 

Mário, deixo tudo ao teu critério. O . 
que decidires estará certo. 

Obrigado e desculpa pelo incómo
do. Um abra90 para toda a vossa comu
nidade. 

Porto, 21 de Janeiro de 1993. 
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A comisión de arquitectura do Consello da Cultura Galega elaborou un 
Informe sobre as obras en curso no Camiño de Santiago, consecuencia 
das numerosas denuncias que lle chegaban sobre as distintas remodela
ci_óns que está a padecer ( ! ) o tramo galega do Camiño. Ignorado o 
informe pola presidencia da Xunta, qur; non deu resposta ningunha, 
decidiuse facer público tal documento, avalado e complementado pola 
Comisión do Patrimonio histórico. IRIMIA conversou co membro máis 
dinámico da elaboración do informe, o arquitecto Pedro de Llano, sobre 
o deterioro que se está a producir nun dos nasos máis significativos 
sinais de identidade cultural. 

¿Como se elaborou o estudio das 
obras que habería que realizar no 
Camiño? 

-A vía lóxica para elabora-lo proxec
aci n da delimitación do 

ci n, umpría un catálogo e o plano 
p ial d Camiño, que había de dar 

unha liña globai de actuación e logo 
plano particulares por tramos. 

Un proceso algo complicado, 
¿non? 

-Ese era o procedemento lóxico para 
actuar obre o Camiño. Con iso tiñas 
tempo para pensar cada cousa, para non 
facer un único proxecto para todo o 
tramo, enón ir máis ó detalle, porque o 
problema é que actuar sobre o Camiño 
ignifica actuar tamén sobre o entorno. 

Cada cousa que hai no Camiño é impor
tante: un carballo é importante, un valo 
tamén o é, éo así mesmo un regato. 
Entón habería que ir actuando con sensi
bilidade obre todo iso. 

Pero, ¿non había que axeita-lo 
Camiño ós nosos tempos? 

-Non había por que actuar mimetica
mente nin que todo se fixese igual ca no 
é ulo XII. Pódense facer proxectos per

fe tamente actuai pero empre cun res
pect total polo Camiño. Seguindo o pro-
e o apuntado, o plano e peciai indi

carían qu é mellor para unha aldea ou 
para un tram do Camiño. A í non e ca
pa nada e p d e 11 r ó mellore arqui
t t do paí p ñelo a traballar, non 
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deixarse guiar polos que eren que se trata 
de arra.nXa-lo Camiño e convertelo"nunha 
pista, porque, daquela, destruímolo. 

¿Cales son, ademais da COTOP 
(Conselleria de Obras Públicas), os 
organismos que interveñen na deci
sión? 

-Quero deixar moi claro que a idea 
que eu teño é a mesma cá que ten a 
Dirección Xeral do Patrimonio. Pero 
contra o seu consello, as obras son leva
das a cabo pola Consellería de Relacións 
Institucionais, é decir, polo Consorcio do 
Xacobeo, e pola devandita COTOP. 

UN CAMIÑO É UN CAMIÑO 

No voso informe dicides que só se 
precisa limpar algúns tramos do 
Camiño e sinalizalo ben. Sen embargo, 
as obras que están facendo son de 
grande magnitude. 

-O noso criterio é o de conservarmos 
un elemento do noso patrimonio históri
co: o Camiño. A xente que quer andar 
por un camiño non procura unha pista, 
senón unha corredoira. Os que fixeron a 
pé o Camiño recentemente saben que nos 
sitios onde non se estragara antes é unha 
corredoira marabillosa. Cómpre limpala. 
Hai que arranxar sitios nos que, por falta 
de uso, deixaron de mantela, e sinalizar 
ben o Camiño. E máis nada. 

¿Qué outras altenativas existen? 

-O que hoxe está definido coma 
Camiño de Santiago é hipotético, que o 
precisou o defunto crego de Cebreiro 
Elía V aliñas e que resulta perfectamente 

AS .REVIRAVOL 
Conversa co arquitectc 

válido. En moitos tramos coincide co 
Camiño de sempre, noutros ó mellor hai 
dous séculos íase por outro lado. A alter
nativa para os casos nos que o Camiño 
estea cortado por unha pista ou unha 
estrada poderían ser corredoiras parale
las. Pero ó camiño non lle hai que facer 
máis nada. 

O Informe trata catro puntos bási
cos: obras sobre o Camiño, interven
ción sobre o patrimonio arquitectóni
co, tamén sobre o forestal e rede de 
estradas no contorno. ¿Que se está a 
facer no patrimonio arquitectónico? 

-O Camiño abrangue tamén o entor
·no. Toda a intervención para fornecer 
albergues tería que pasar pola rehabilita
ción dos vellos hospitais, que están alí. 
V éndense casas espléndidas no Camiño a 
prezos ridículos. Hai construccións histó
ricas máis ca suficientes no vello Camiño 
para artellar toda a infraestructura de 
apoio ó peregrino. 

En cambio están rehabilitando 
escolas unitarias horrorosas. 

-Sí, aí aparece claro o criterio que se 
segue: un criterio paifoco de efectividade 
porque as escolas xa son súas, non teñen 
que mercalas; arránxanas e xa está. E se 
converten o camiño nunha pista, os veci
ños tan contentos porque poden mete-los 
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-.,TAS DO CAMINO 
o Pedro de Llano Cabado 

tractores. A intervención, no mellar dos 
casos, poderíase calificar de parcialmente 
útil para algunhas causas, pero iso non 
ten nada que ver en absoluto co sentido 
do Camiño. 

O GOZO NUN POZO 

Parece que os puntos máis conflic
tivos son dous de grande significación 
para o peregrino; o Cebreiro e mailo 
Monte do Gozo. ¿Que sucede en tales 
puntos? 

-Son os puntos clave do Camiño na 
súa parte galega. O Cebreiro é por onde 
se entra en Galicia e o Monte do Gozo é 
onde remata o Camiño. Tódolos viaxei
ros ó longo da historia citan estes dous 
puntos. O Cebreiro é unha das aldeas 
máis antigas de Europa: unha xoia da 
arquitectura popular europea. 

Pero o Cebreiro estaba perfectamen
te, non había que tocarlle a nada. O único 
que había que facer era amaña-las pallo-

. zas, pero a unha incluso lle quitaron a 
base. Os propios veciños non o entenden. 
A estrada ancheouse o dobre e os move
mentos de terra que se precisaron cam
biaron o significado daquilo. Fíxose un 
albergue, situado a 100 metros do 
Cebreiro, que é monumento nacional e 
onde teoricamente non se lle podía tocar 
a nada sen un plano especial, que non se 
fixo. Son actuacións irrespetuosas, salva
xes e sen sentido. 

¿E no Monte do Gozo? 

-Tódolos documentos de peregrinos 
que viñan dende París ou dende Franfort 
afirman que estaban desexando chegar ó 
Monte do Gozo, dende onde vían por vez 
primeira as torres da catedral. Todos can
tan que era un monte ermo, solitario, 
cunha aldeíña ó pe, e coa capela de Xel
mírez alá enriba, e resulta que, de súpeto, 
ese enorme ermo se converte nunha 
ro maría. 

E, claro, cámbiase a fisionomía do 
monte, ¿non si? 

-Dende logo, porque fan un cam
ping na fachada pola que chegamos ó 
monte, aterrázase a ladeira, aparecen 

construccións propias do camping -ser
vicios, etc- e coas tendas de colores 
aquilo vai parecer unha feira. Na outra 
ladeira colocan os albergues para pere
grinos. Despois din : "non, é que irnos 
plantar árbores". Calquera cun pouco de 
sentido ve que no sitio onde non hai 
árbores é porque a natureza non permite 
que medren: non hai unha capa de terra 
suficiente e zoa un vento tremendo, etc. 
Cambiouse o punto culminante do 
Camiño por unha feira, que ó mellar 
terá moita animación algún día, pero 
creo que nin iso. 

causas que a xente vexa. Pero limpar 
camiños, arranxar construccións xa edifi
cadas e facer un parque de verdade no 
Monte do Gozo aténdose ás súas caracte
rísticas naturais, non vende políticamente. 

Respectan tan sequera o patrimo
nio forestal? 

-O outro día denunciaron no Conse
llo da Cultura grupos de estudiosos do 
patrimonio forestal os estragos que se 
están producindo fundamentalmente no 
tramo do Cebreiro a Palas de Rei. Dende 
o Cebreiro a Ventas de Narón ía unha 
estrada local moi estreita con tránsito 

• X4oum MAllÍN • 

Se isto é tan evidente, as súas boas 
razóns esgrimirán. 

-Eles están pensando as causas dun 
xeito absurdo. Din: "Van vir sete millóns 
de peregrinos". Pero, ¡se todos sabemos 
que iso non é certo ! O único que hai que 
facer é calcular: ¿calé a media de peregri
nos que chega a Santiago habitualmente? 
Pois consonte a iso irnos crear unha infra
estructura para eles. E non ten por que ser 
no Monte do Gozo, pode ser noutro sitio. 
Tampouco o auditorio ó aire libre ten que 
estar ali. O que enmascara o asunto son 
intereses políticos de que hai que facer 

moi escaso, paralela ó Camiño , usada 
pola xente que facía un turismo cultural, 
a modiño, vendo os monumentos; ían ó 
Incio, a Sarria, a Triacastela ... Era un 
tránsito lento e escaso. 

Coñezo ese traxecto e recoñezo que 
é fascinante. 

-Pois ben, ¿que fan agora? Conver
ten esa estrada nunha vía rápida de acce
so a Compostela. Unen o tramo de Ven
tas de Narón-Palas e entón, todo viaxeiro 
que veña para o sur de Galicia pola 

Segue na páxina 1 O ~ 
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ven da páxina 9 

Nacional VI dende o Cebreiro bate con 
que a vía máis cómoda e rápida que van 
ter será esa. O que era antes unha estrada 
secundaria de apoio ó Camiño pasa a ser 
unha vía rápida igual cá Nacional VI. 

. ¡E aló vai o Camiño! 

Si, porque o facer esa vía implica uns 
movementos de terra tremendos que cam
bian a paisaxe completamente~ leva con
sigo estragos forestais gravísimos, carba
lleiras que en calquera país do mundo 
serían patrimonio nacional quedan arrui
nadas. No canto de faceren unha pista a 
100 metr s de distancia, faise sobre o 
Camiñ . Andan a converte-lo Camiño 
nunha e Lrada. 

UN CAMIÑO ELECTORAL 

O Informe foille enviado ó presi
dente Fraga publicou e no xornais e 
ti me mo interviñeches hai algo máis 
dun me non programa da TVG; está 
avalado por pre tixiosos organismos e 
aínda a í non houbo resposta ningunha 
do goberno galego. 

-O Informe saíu no mes de abril do 
ano pa ado, falou e coa xente da Xunta 
para advertirlles que eran obras moi deli
cada e que non e debían acometer sen 
facer e e plano e pecial do que che falaba 
ó principio. O problema consiste en que, 
de eguiren os consellos do Informe, as 
obras non e poderían iniciar ata dentro 
de dou anos, e eles querían facelo para 
e te ano. Non importaba que se destruíse 
o Camiño, porque o importante era ini
cia-la obras. 

Había, logo, unha présa "xacobea". 

-O lóxico nun Camiño que leva aí 
mil ano , era non arranxalo dun mes 
para outro, podía agardar uns ano e 
nada pa aría e e facía ben. O que 
ucede é que ó políticos non lles vale 

fa e-lo Xacobeo d 1999, que é o derra
d iro Ano Sant do milenio, e que ería 
un ano perfecto para facer unha cou a 
imilar ' que tán facendo, pero en 

culto, non á brava. Pero i o queda moi 
1 nx , é difícil tirarll rendibilidade 
p líti a. In i tiu con utro informe en 

utr n xuño, advertindo que a 
e e taban facendo mal. Por fin, 
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ó cabo de dous meses, o conselleiro 
Portomeñe fixo unhas declaracións nas 
que aseguraba que estaban facendo todo 
tal como quería o Consello da Cultura. 
¡Mentira! 

¿Por que non foi posible o diálogo 
entre o Consello e maila Xunta? 

-En definitiva, o problema consiste 
en que se están facendo unhas obras que 
queren rematar na primavera do 93, por
que as eleccións son en outono deste ano. 
Por iso o Xacobeo é un desastre, a histo
ria e maila cultura están marxinadas. 
Mesmo dende o punto de vista dun 
agnóstico, hai que ter en conta que foi o 

marabillosas que se fixeron. Incluso creo 
que o Sr. Fraga é consciente de que o que 
se está facendo non se fai ben, pero que 
se sente pillado por unha dinámica e non 
é quen a parar esa locomotora, unha vez 
que a súa xente de confianza actuou e 
actuou mal. 

O Informe refírese só ó tramo gale
go. No resto do Camiño sucede o 
mesmo ou é que "Galicia é diferente?" 

-No resto do Camiño están actuando 
con moitísima máis sensibilidade. En 
Navarra realizan intervencións exempla
res. O salvaxismo, a incultura coa que se 
está actuando sobre o Camiño sucede uni-

• X4QDÍN MARÍN. 

Camiño da cristiandade, por onde os cris
tiáns peregrinaban a Santiago. Pero todo 
isto non ten nada que ver, é unha trapalla
da turística. 

GALICIA, ¿DIFERENTE? 

¿Que significa iso de trapallada 
turística? 

Algo imilar ó que se fixo coa costa 
mediterránea e co seu turismo. Considero 
que e e tá aplicando aquí a experiencia 
do Sr. Fraga coma ministro de Informa
ción e Turismo cando se destruíu todo o 
litoral mediterráneo, con esas cidades 

ca.mente en Galicia. Quizais reflicte o que 
é Galicia. Gústenos ou non, hai que se 
preguntar por que isto se dá aquí e non 
noutros lugares. O mellor é que os políti
cos responsables de face-las cousas nou
tros sitios son xente máis sensible, ou 
quizais os pobos doutros lugares esixen 
máis dos seus gobernantes. 

Velaquí as razóns críticas do arqui
tecto Pedro de Llano, e dá mágoa pensar, 
de seren as causas así, que Galicia sexa, 
neste caso, "sitio distinto". 

SARA PAZ QUIÑONES 
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 32) 

Os hebreos en Exipto (Xén 46-4 7) ( 1) 

O capítulo 46 pincipia cunha 

xustificación teolóxica da bai

xada de Xacob a Exipto. ¿Como 

é posible que o patriarca aban

do nas e a Terra prometida? 

Mediante un oráculo recibido 

en Beerxeba, santuario de 

Isaac, Xacob recibe un permiso 

provisional de abandonar 

Canaán, porque se el baixa 

agora, Deus farao subir lago. 

1Israel emprendu a viaxe, con toda a súa xente e as súas posesións. En chegando 
a Beerxeba ofreceu un sacrificio ó Deus de seu pai, Isaac. 2Nunha visión, de 
noite, Deus chamou a Israel: "Xacob, Xacob". El respondeu: "Aquí estou". 
3Díxolle Deus: "Eu son o Deus de teu pai. Non teñas medo de ires a Exipto, pois 
alí convertereite nun grande pobo. 4Eu baixarei alá contigo e farei que volvas 
aquí. Xosé pecharache os olios" (2). 

O deus dos patriarcas era un deus emigrante, non vencellado a un lugar, 

senón ó clan. Quizais sexa unha boa lección para os que pretenden controlar 

a Deus nun lugar e nuns ritos, por moi venerables que estes sexan . . 

[ ••• ] 
28Xacob mandou diante a Xudá para lle dar novas a Xosé de que estaban 

chegando a Goxén. 29Xosé mandou engancha-lo carro, e saíu para Goxén, ó 
encontro de Israel seu pai. En véndoo, correu a abrazalo, e chorou abrazado a el. 
30Israel díxolle a Xosé: "Agora podo morrer, despois de que te vin vivo aínda" 
(3). 

Xosé prepara ós irmáns para lle Jalaren ó faraón cando este lles pregunte 

sobre a súa ocupación laboral, e el, con moita diplomacia preparando a 

xo gada, dalle a noticia o faraón. Estamos no cap. 47. 

[ ••• ] 
1Xosé foille da-la nova ó faraón: "Chegaron de Canaán meu pai e meus 

irmáns, cos seus fatos, os seus gandos e tódalas súas posesións, es están na terra 
de Goxén". 2Levaba consigo cinco dos irmáns e presentoullos ó faraón. 30 faraón 
preguntoulles: "¿Calé a vosa ocupación?" Respondéronlle eles: "Os teus servos 
son pastores de rabaños, o mesmo ca nosos pais". 4E engadiron: "Viñemos bus
car asento nesta terra, pois en Canaán faltan pastos para os rabaños dos teus 
servos, e a fame pesa por alá. Deixa ós teus servos asentar na bisbarra de 

Goxén". 

Meu dita, meufeito. Xacob foille presentado ó faraón e o patriarca bendiciu ó 

rei, amasando así o texto a superioridade do hebreo sobre o exipcio. 

Xosé Chao Rego 

l. No capítulo 45 descríbesenos 
a Xosé, emocionado, dándose a 
coñecer ós innáns e interesándo
se polo seu pai, Xacob. Aparece 
con claridade a primeira mensa
xe relixiosa de toda historia de 
Xosé, tan secular e profana. 
Xosé afírmalles ós seus irmáns 
que a súa escravitude foi unha 
providencia de Deus: "Non fos
tes vós os que me mandastes 
aquí. Foi Deus [. .. ] Volvede 
onda meu pai e dicídelle que o 
seu fillo Xosé lle manda dicir 
isto: Deus fíxome señor de todo 
o Exipto. Ven sen deterte ó meu 
lado". 

2. O que fala aquí é o documen
to elohísta. Nesta fonte E o 
abandono da terra prometida 
para asentar en terra estranxeira 
só se xustifica polo proxecto de 
Deus: facer de Xacob-Israel en 
Exipto un gran pobo. Pero tamén 
Deus baixa canda el a Exipto, 
porque o deus do pai, é dicir, 
neste caso de Isaac (e de Abra
ham) é un deus pastor, camiñan
te, que non fica quedo nun san
tuario senón que se despraza 
coas tendas de campaña baixo o 
imperativo do rabaño que hai 
que alindar. Pero Xacob-Israel 
voltará a Canaán, tanto indivi
dualmente o vello patriarca 
cando morra para sen enterrado 
na cova de Macpelah, coma 
colectivamente coma pobo máis 
tarde. 

3. A historia dá fe de que os 
hebreos estiveron en Exipto e o 
texto bíblico testemúñao, colo
cándoos nunha rexión do norte 
chamada Goxén. ¿Por qué? Se o 
faraón elixe esa zona, podía ser 
porque Goxén era lugar ideal 
para pastores. Pero tamén, ó ser 
rexión fronteiriza, era perigosa e 
había que encomendarlla a xente 
de confianza. ¿Ou porque os 
exipcios, como di o versículo 34, 
aborrecen ós pastores? Cuestión 
complexa sobre a que habemos 
volver máis adiante. 
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TESTEMUÑO 

O Camiño de 
Ramón Valcárcel 

No mes de febreiro de 1976, a Empresa "Ligni
tos de Meirama" do grupo PENOSA, intenta por 
terceira vez ocupar pola forza as terras dos labregos 
na parroquia das Encrobas. Os labregos resístense e 
concéntranse masivamente no monte, enfrontándo
se físicamente á Garda Civil. Reclaman un prezo 
xusto polas terras que se lles querían expropiar, así 
como non seren desarraigados do seu entorno. Hai 
contusionados, feridos e detidos. 

A noticia é primeira plana en tódolos xornais. 
Desátase a solidariedade. Os labregos, apoiados 
polo nacente sindicato "Comisións Labregas", con
eguiron entar a negociar á dirección de PENOSA. 

A mellora nas valoracións foi cuantiosa. As mobili
zación , ervían para algo. Os labregos espertaban. 
Un n me corre de boca en boca, Moncho V alcárcel, 

crego das Encrobas. 

Na ra Ramón Valcárcel no ano 35, no seo 
dunha familia ac modada da Coruña. Estudiou 
d reito, mái por gusto do seu pai ca del mesmo. 
Pero 6 24 anos ingresa no Seminario. Alí ten 
problemas coa Institución: Moncho, que xa 
daquela amosa a súa dobre faceta de místico e 
loitador, entra en conflicto e mándano un ano 
para a ca a. 

Fórmase na Gregoriana de Roma e ordénase no 
69. Na súa primeira parroquia, Sésamo, inicia un 
proceso interior de transformación é a súa conver
ión a unha realidade concreta, a Galicia rural. 

Renace así a un cristianismo galego e militante. 

Tralo conflicto das Encrobas, e unha vez que xa 
non é concelleiro polo BNG en Culleredo, é desti
nado a Salamanca. Aproveita para estudiar e escri
bir sobre a súa propia experiencia (o texto que aquí 
publicamos escribiuno nesa época). 

Por fin regresa a Galicia e intégrase nun equipo 
de pastoral das Pontes de García Rodríguez (con 
outro cregos da zona e relixiosas da Compañía de 
María), experiencia esta da que se amosaba moi 
ati feito. 

Morreu o día un de febreiro deste ano afectado 
por un cancro irreversible. Levou a súa enfermidade 
e n gran dignidade traballando por ordena-los seus 
e crito e vivencias. E permanece entre nós. 

GUMERSINDO CAMPAÑA 
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O compromiso político don 
crego en Galicia 

"Non entendémo-la política 
coma actividade para conquere
lo cume da pirámide social e 
acada-lo goberno dun estado, nin 
coma loita para empoleirarse no 
aparato do Estado e exerce-lo 
poder ó servicio dos intereses de 
grupo ou clase social. Tampouco 
entendémo-la política coma o 
libre xogo de diversas faccións 
que exclúen -a través duns siste
mas electorais sabiamente calcu
lados e manipulados- á gran 
masa do pobo da esfera das deci-
ións socioeconómicas. 

O termo política contemplá
molo á luz do servicio. 

Coma función pedagóxica, 
orientada á educación do pobo, 
para esperta-lo espírito de corres
ponsabilidade social e o espírito 
crítico. 

Como dispoñibilidades na 
loita a prol do Ben Común que 
define o Concilio Vaticano II. 

Xesús de N azaret é fillo do 
país onde viu a luz; o ambiente 
moldéao, coas súas virtudes e 
defectos, ábreo ó cultural, social, 
relixioso e político. Asume o seu 



tempo e entorno; encárnase, vive con 
intensidade unha realidade concreta. 

Asume coa máis brutal das realida
des -a condena a morte- o compromiso 
coa súa vivencia do concretó. Morre nas 
mans do poder político, opresor do pobo 
xudeu. É culpable perante os grandes do 
pobo xudeu e do poder romano opresor, 
porque a súa mensaxe, dirixida ó pobo, 
socavaba as bases do formalismo relixio
so, dos privilexios e da inxustiza social, 
piares nos que se baseaba a orde estable
cida. 

O triunfo de Xesús é a vivencia do 
particular transformada en universal. Un 
triunfo con dous pasos: Unha Cruz ergui
da nunha terra concreta, paso escandalo
so pero necesario; e a Resurrección na 
que Xesús Galileo se transforma en Cris
to Vivente, que se identifica con tódolos 
oprimidos, os febles, os pobres ... supri
mindo fronteiras, lonxanías ou proximi
dades, solidarizándose con calamidades e 
doenzas sen distinción de credos e razas. 

Xesús Galileo, que levaba nos seus 
pés o po dos camiños do seu País, non 
renegou, non traizoou, non se vendeu, 
non se instalou na orde relixioso-política. 
Transformou o po dos camiños galileos 
en po universal unha mañá de Pascua. 
Desde ese día tódolos camiños do 
mundo, tódalas escravitudes e opresións 
se uniron a Cristo: o Triunfador. Unha 
persoa faise discípulo na medida na que 

Mancho ante todo era un servidor do pobo, tanto dende o altar coma no medio do trafago da rúa . 

segue a Xesús, e un Xesús concreto, o 
Galileo. O seguimento ten que realizarse," 
VIVIRSE con tódalas consecuencias, 
dentro do concreto. E o concreto pasa por 
unhas lindes xeográficas nas que vive 
unha etnia co seu idioma propio, unhas 
determinadas situacións sociais e econó
micas. Pasa por unhas persoas próximas, 
con hábitos sicolóxicos diferenciados 
reflexados nunha comunidade de cultura. 

O seguimento non é unha abstrae-

ción. E asumi-la mensaxe de Xesús no 
social e no público, nas institucións reli
xiosas, económicas e políticas que fun
cionan no contorno de cadaquén, na pro
cura de que uns poucos deixen de domi
nar ós demais, de que os febles e os que 
sofren sexan respectados, de que todos 
-persoas, nacións e Estados- se compor
ten coma irmáns e coma iguais. 

RAMON V ALCÁRCEL VEGA. 

VOCABULARIO 
/ 

TEMATICO 
ILUSTRADO ** ... 

* 

• ga 
galego-f ran~ais-españo 1-english 
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ECOLOXÍA 

e elebrouse en Canadá o I Congre
so Mundial sobre a Bicicleta, 
que reuniu a cerca de setecentos 

participantes entre profesionais, estu
diosos, traballadores ... que querían 
debullar un estudio da situación actual 
da bicicleta no mundo, sen dúbida o 
medio de transporte máis importante no 
planeta. 

Coma conclusión máis importante 
podemos destaca-la fraxilidade e despro
tección que este interesante medio de 
transporte vive hoxe no 
mundo, resaltando entre 
tódolo participantes as pro
piedad da bicicleta coma 
medio de tran porte re pec
tuo o co medio ambiente e 
faccndo un chamamento ás 

pr m ci á innu
m rable vantaxe que ela 
di p n. 

Re altaron o participan
te a importancia deste medio 
para alivia-la conxe tión 
urbana e mellara-la calidade 
de vida, pero non e queceron 

BUZÓN 

Un mundo en Bici 
tampouco a importancia no medio rural e, 
sobre todo, no Terceiro Mundo. 

Neste punto, o único relatorio galega 
(e do Estado español), desenvolvido por 
"Bicis Pola Paz", propuxo no texto publi
cado no libro-resumo <leste importante 
congreso o interese da bicicleta coma ele
mento dinamizador do autodesenvolve
mento dos países do Terceiro Mundo, 
que <leste xeito racharía a forte dependen
cia enerxética, económica ... que es tes 
países teñen con respecto ó primeiro 

mundo. Esixía este texto tamén progra
mas educativos para promociona-la bici 
en tódolos estratos sociais, empresas, 
centros educativos, institucións, conce
llos ... 

Vemos, pois, a través <leste Congre
. so, o recoñecemento xa mundial a ese 
elementos, a bicicleta, que foi estrela por 
unha semana <leste programa promovido 
polas Nacions Unidas e a Unesco. 

Despois do Congreso supoño que 
volveremos á mesma realidade, cotiá e 

agresiva co medio ambiente, e 
os indefensos ciclousuarios nos 
veremos violentados día a día 
por centenares de coches que 
non fan outra cousa que esgotar 
as reservas naturais do planeta 
cun grave saldo de mortes, 
contaminación, insolidarieda
de, deshumanizacion das cida
des e destrucción ecolóxica. O 
noso consello segue a ser que o 
mundo empeza a andar en bici 
cando ti decides escomenzar a 
pedalear por ese soño dun pla
neta compartido, de ecoloxía, 
paz e solidariedade ... , como 
non, en bici. 

ANXO MOURE MOSQUERA 
(Xevale) 

¿Unha peregrinación Mixta? 
Meu querido : 

Moi intere ante e a peregrinac10ns 
que anunciade en IRIMIA. 

En circun tancia normai teriamos 
qu quedarno cun cacho de Camiño que 
vai dend o Cebreiro ata Compostela, 
p i on moito o día de camiño com
pl to. 

Per 
utra , 
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tancia on 
fallan cando, 

polo que sexa, non se pode camiñar eses 
quilómetros durante tantos días segui
dos, debería de haber outra "peregrina
ción"(a peregrinaxe, camiño, vai no 
espíri to). U nha peregrinación máis 
"axeitada", mais "cómoda": unha pere
grinación cos medios de hoxe: en moto 
ou en coche. 

Por isto, podería haber unha cuarta 
forma de participar: en coche ou en moto 
para aqueles que querendo ir con Irimia 

en peregrinación non poden facelo a pé; 
farían os mesmos quilómetros diarios que 
os de a pé, esperarían nos lugares de inte
rese, estarían xuntos, só, como non pode
rían ir ós albergues, buscarían pensións 
noutros lugares. 

Se esta peregrinación poidese facer-
se, nun principio contacte comigo. 

Saúdavos 
Xulio M. Femández Pazos 
Marín, 1 O de xaneiro 1993. 



O NOSO TABOLEIRO 

Encrucillada, camiño, pousada 
Festa do lume 

Fixemos encontro e Festa de invernía 
na recente Irimianza de Galegos. Cavila
mos e compartimos sobre esa gran metá
fora que é o Camiño, a imaxe que mellor 
expresa a tarefa e o don de vivir. 

Na encrucillada 

A andaina nace da encrucillada. E 
toda encrucillada ten un aquel de Cruz. 
Porque o cambio, cando é cambio de 
camiño e non só de vehículo ou vesti
menta, o cambio magoa. 

Estamos encarreirados, formados, 
traballados nun camiño que custa aban
donar. Os valores, a fe, os prexuízos, os 
compromisos e os descompromisos, están 
demasiado programados. Todo atado e 
ben atado. 

A relixiosidade herdada, culpabiliza
dora, escapista, castelanizante, modela 
unha conciencia inxenua, incapaz de 
decidirse na encrucillada. 

Pero no cruce de camiños pode nace
la conciencia crítica, empezar un novo 
camiño. A encrucillada convida á deci
sión. E o cruce é, irremediablemente, un 
paso, unha pascua, unha cruz. 

E non vale pasa-la vida enteira na 
encrucillada, porque esa situación é neu
rotizante. Hai que botarse a andar. 

Sen embargo cómpre mante-la enxe-

breza: ¡ollo coa conciencia cínica! Por
que non hai volta atrás, non hai retomo 
posible á conciencia inxenua, unicamente 
é posible aparcar á beira e acomodarse no 
cinismo. E o cinismo aliméntase de clau
dicacións. 

Co cruce de camiños pasamos do 
coñecido ó descoñecido. O camiño dunha 
fe liberadora e galega íspenos de conven
cionalismos. Non hai camiño feito. 

No camiño 

Notámolo cansazo e a desmoraliza
ción. Non estamos nun momento de con
frontacións. As boas causas e os "idealis
mos" morren docentemente, morren libe
ralmente. 

Pero desde a conciencia crítica debe
mos recuperar e reivindica-la conflictivi
dade e a negatividade. É un momento 
necesario. Debemos lembra-lo pasado 
con indignación: nada de esquecer. Nece
sitamos unha memoria que reteña tanta 
agresión, tanto desprezo. Unha memoria 
subversiva, non masoquista. 

No camiño, a eucaristía é a celebra
ción desa memoria, viático, reivindica
ción dos que nos precederon e de tódalas 
víctimas de Historia. 

Cómpre unha transformación radical 
da fe. Poucas veces coma agora na Histo-

Carmela, a nosa presidenta e Maruxa, atentas, hai catro anos, cando naceu a Festa do Lume. 

As Relixiosas Ooroteas da parroquia de Gale
gas veñen acolléndonos cunha xenerosidade e 
sinxeleza que fai que a Festa do Lume se sinta 
coma en propia casa. 

ria se aprecia a trama estructural do mal, 
da inxustiza, do pecado. 

Estamos chamados a vivir noutra 
dimensión: desde agora xa a resurreción. 

Na Pousada: 

A Pousada é o encontro. 
A Pousada é o lugar do acougo, do 

relato. 
A Pousada é o lugar para comer e 

beber, para compartir. 
Necesitamos de te-lo paso e experi

men tarnos como comunidade. E hoxe 
non son moitos os espacios que ternos 
para alimentar unha fe liberadora e gale
ga. Traballar pola galeguidade "non 
vende". Traballar por un cristianismo 
auténtico aínda "vende menos". Non 
interesa nin ós eclesiásticos de dentro nin 
ós escepticos de fóra. 

E hai que facer pousada, mesmo coa 
conciencia de que somos poucos, co 
orgullo desconcertante de non sermos 
triunfadores, de resultar, socioloxicamen
te insignificantes. 

Sen dúbida hai outras urxencias, 
outras causas necesarias, pero esta identi
dade nosa, aporta algo de valor. E cóm
pre alimentala e celebrala. E non hai 
demasiados lugares de relato, non nos 
sobran as pousadas. 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Lingua e humor (1) 
¿E por quemo pregunta? 

Nesta 26ª nota sobre a fraseoloxía 
galega irnos empezar a falar dunha das 
características que os observadores atri
búen á etnia galega: o humor. Natural
mente falo para os que sexan capaces de 
admitir, corno dernostrou Celestino Fer
nández de la Vega, que o humor é unha 
actitude de estar de volta das grandezas 
alleas, para que non vos esmaguen, e das 
miserias propias, para que non nos depri
mamos. É tornar unha certa distancia ante 
os acontecernentos: actitude de autode
fensa e de autocrítica, que require madu
rez e intelixencia e que ten rnoito que ver 
coa ataraxía ou irnperturbabilidade dos 
antigos estoicos. 

O humor pode non ter nada que ver 
con contar chistes e estoupar a rir. Incluso 

chi te que contan os mal chamados 
humoristas da televisións españolas rnoi
tas ve nada teñen de humor, porque son 
un face-la risa dos que teñen algunha 
característica que a sociedade considera 
unha chata: aldeáns, zarabetos, prostitutas, 
eferninados e similares. Nunca é humor a 
burla do débil; iso chámase sarcasmo, 
crueldade, prepotencia. Humor é ve-lo 
mundo do revés (por iso é humor o noso 
Entroido, tan distinto das carnavaladas do 
Brasil e imitadores). Humor é simpatía co 
débil e burla da cara oculta e fea do poder. 
Esa é a gran diferencia que en España 

marcan Castelao e, en xeral, os humoristas 
galegos (Siro, o Carrabouxo, etc.). 

O humor, corno di Siro, está feíto de 
tres elementos: cornicidade, realismo e 
melancolía. 

E a lingua galega que mamamos ten 
innúmeras doses de humor que nos acom
pañan toda a vida, corno unha protección 
para o ventimperio da vida. 

A prirneira é a cautela da resposta 
interrogante. Díxolle a perdiz ó coello: 

-¿Quejas aí, meu vello? 
-¿Que fas ti aí? -díxolle o coello. 
¿A quen non salvou dun apuro este 

recurso? 
-¿Porquen votaches? 
-¿E por que mo pregunta? 
Ou a resposta intencionadamente 

vaga e imprecisa: 
Por un lado ti xa ves e por outra 

¿que queres que che diga? 
Xesús Ferro Ruibal 
Coma aquela vez que, trala crise do 

gobemo de Albor, Iglesias Corral tivo que 
subir ó estrado a esplicarlle ó Parlamento 
Galego o que todo o mundo sabía de sobra. 
E dixo, con rnaxistral brevidade e humor: 

-Aquí pasou o que pasou. 
O importante é que a frase non a 

inventou Iglesias Corral para ese momen
to. Xa existía e el sóuboa usar no momen
to exacto e con considerable éxito. A 
frase é un recurso humorístico de que dis
pón a lingua galega. 

¡Tremenda foto! A persoa de Julián Barrio enfrontada ó personaxe. A mitra é o sírn
bol do poder e non é ca ualidade se as dúas cintas que penduran da mitra se chaman 
ínfula · e e e te vocábulo pa ou a significar arrogancia. Confiamos en que a Don Julián 
lle aia a mitra e mailas ínfulas ó chan e que, espido de poder, se achegue ó pobo. Un 
p bo que ben o abe el, po úe unha cultura e unha fala distinta do seu. Don Julián, 
¡ rrfa, por favor!. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Volve o entroido, e con el 
sempre a cantinela mesma: 

o carnaval é o "introito" 
· ou entrada na coresma. 

2. Se a coresma é un tempo 
sagrado, de penitencia, 
o entroido é despedida: 

explosión de incontinencia. 

3. Se en coresma hai que privarse, 
sinceramente confeso 

que é unha válvula de escape 
o entroido, co seu exceso. 

4. Non o vexo nin pecado 
nin unha cousa animal: 

é tradición a cumprir 
realizando o ritual. 

5. Tal festa é rebeldía 
dende a cabeza ata os pés: 

burlarse da sociedade 
poñendo o mundo ó revés. 

6. Formaliños todo o ano 
e sinal de boa saúde 

darlle renda solta ó "vicio", 
que logo virá a virtude. 

7. E así, durante uns días 
o pobre home da rúa 
ten a ilusión de tocar 

coas mansa mesma lúa. 

8. Logo pasará a noite 
vindo o sol coa súa rebaixa 

chamándonos ó traballo 
pra apretarnos cinto ou faixa. 

9. Sen disfraces nin caretas 
na vida de cada día 

as agullas do reloxo 
marcan a monotonía. 

10. E o cocho, un personaxe 
que é indispensable na festa 

cede o posto á sardiña 
que a enterran, ¡e non protesta! 

11. En tal enterro eu vexo 
un chisco de intelixencia 

do humor da xente que anuncia 
que xa chega a abstinencia. 

12. O irirnego aquí aplaude 
a liberdade do entroido 
aínda que con ela veña 

algún que outro descoido·. 




