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REVISTA
QUINCENAL
DE CRENTES
GALEGOS

Víctimas do terrorismo do imperio

O TRASNO

Principios económicos:
¿Coa crise volve o sentidiño?
Están os altos responsables da área económica do goberno de Madrid dándonos clase de economía. Pero, ¿cambiaron
de libro?
Levaban anos convencéndonos de que a realidade económica era só para expertos, que esas complicadas macromagnitudes tiñan un comportamento inexplicable para calquera
que non estivese iniciado nos seus segredos.
Por eso cando algo resultaba evidente para algunha persoa do común, había que calar e disimular e non ir dicindo
algunha simpleza contraria ós nosos guieiros cara ó progreso.
Sen embargo agora descóbrese que aquelas simplezas
que a xente comentaba polo baixo, eran sólidos principios
dunha economía sa e equilibrada.
Por exemplo, o ministro Solbes, está agora comentando
que "a gran dúbida é se agora somos tan ricos como coidabamos ser ou se os anos de folgura económica non nos modificaron a perspectiva por riba das nosas posibilidades". É dicir,
e tá recoñecendo o que tanta xente vulgar comentamos nos
anos de máis dispendio do decenio socialista: gástase demaiado, afórrase pouco. E como di a sabedoría tradicional
¡malia o dente que come a semente!.
Efectivamente, ó abeiro da bonanza, creada en parte artificialmente coa vinda de moito capital estranxeiro que xa
fuxiu, e acubillada baixo o manto protector dun sector do
partid n poder, naceu unha clase de novos ricos que marcar n tilo. Un estilo gastador fachendoso que fixo moito
mal a aquelas macromagnitudes que eles supostamente
entendían e controlaban. Nacía o enriquecemento fácil. E o
que non se forraba en pouco tempo era non só parvo, senón
que ía en contra do progreso, era un conservador: vivíamos
nunha economía do gasto, de endebedamento, de crédito. O
socialismo español non deixou moi ben parada a ética socialista, baseada na austeridade.
Agora coa crise vólvese ós principios elementais. E mentres Solchaga vai pasar uns días á masía do matrimonio
Boyer, o seu substituto, Solbes, segue reflexionando en voz
alta: O esforzo de todos pódenos permitir volver a medrar ... e ·
distribuí-la riqueza de forma diferente, máis sa. Co que o
señor ministro está recoñecendo que o socialismo español,
ademais, tampouco estivo moi fino coa esencia de toda tradición socialista: construír unha economía de reparto. Ninguén
nega os logros de máis estensos servicios públicos e mellores
estradas, pero todo foi a base de inza-lo déficit do Estado, as
débedas que agora pagamos con recortes. E o máis grave:
xunto a un gasto socialmente útil, houbo moito outro fastuoso e inútil.
Unha distribución socialista da riqueza debe facerse
baixo o principio do reparto, cunha lexislación eficaz que
con iga que todos paguen os seus impostas de acordo coas
úas posibilidades, e que sirva para controlar non só os salario dos obreiros, que eso é ben <loado, senón tamén os beneficio do empresarios, dos profesionais e dos rendistas.
Xe tionar ben en época de vacas gordas non é limar
tódolo cartos en foguetes, senón prepararse para cando as
vaca enfraquezan.

Daniel López Muñoz

Un auténtico Galego Comati
Fraga esqueceu as bágoas de outrora e, aí atrás, para
dirixirse ó poderoso Grupo de
empresarios galegos no exterior, empregou o castelán.
¿Cal sería a causa dese proceder que vai en contra das
súas propias instruccións?
Vexamos e desbarremos.
¿Foi superior ás súas
(xustiñas) forzas galeguistas?
¿ Ou máis ben responde u á
idea de que o galego non é
para negocios supostamente
serios? ¿Sería quizais polo
mor desa norma de que o
galego é para fronteiras aden ...
tro e non para andar polo
mundo?
Primeira posibilidade:
deulle corte. O presidente ten
reparos, non está abondo
convencido. Dálle corte usa-lo
galego cos representantes do
empresariado. Se fosen obreiros de Bazán, labregos de
Lanzós, taberneiros da Mariña, ou palilleiras de Camariñas, o galego encaixaría
coma encaixe de bolillos
(sobre todo no último caso),
pero, machiño, eran empresarios, e iso, empresiona. ¿E se
se ofenden? ¿E se dan en
facer un rum rum de desaprobación? ¿E se se esmendrellan de risa en plena clausura?
Segunda posibilidade:
Don Manuel e os seus coidan
que o noso é un idioma especializado e, tanto respecto lles
dá, que non son quen de
usalo fóra dos seus entornos
naturais: verbigracia, as festas paparóticas (que se a do
polbo no Carballiño, a do
cocido en Lalín, a do queixo
de Arzúa). Outra especialida-

de do galego serían as consabidas gracias dos galegoscoma-ti: un esconxuriño da
queimada aquí, un chistiño de
paisanos alá, ... Outra máis,
que hai para todo, son as
cerimonias da culturiña autonómica: este discurso de
investidura, esa entrega de
premios, aquela inauguración
de centro social, ... Pero fóra
de aí e de pouco máis, resúl-.
talles de pésimo gusto. ¡Qu~
vulgar e ordinario resultaría
falar galego tomando o té
coas Amas de Casa simpattzantes! ¡Que ridi e que bron- •
ca da muller ó chegar a casa!
A terceira posibilidade é
a consideración de que o
galego é un idioma, humilde,
entrañable e, polo tanto,
doméstico, esto é, domesticado. Idea que vai ligada á do
galego doce, meloso, Hrico,
poético, feminino, merecente
de protección, .... e, por puro
machismo, inútil. Vamos, un
idioma para andar por casa,
nada exportable quitada unha
poesía por aquí e unha folclorada por alá. Admisib1e para
actos no país, do país e para
o país; nada en, nin para alén
das fronteiras. En fin, que a
muller e a sardiña na cociña,
e tódolos machos a coro digamos ¡viva a nosa lingua virxinal! que para eso ligamos e
conquerémo-lo mundo en
castelán. Por certo, todo pura
Constitución.
Hai unha última posibilidade que non merece comentario. Que o hábil organizador
de turno non pensase na traducción simultánea. E todos
xustificados. Amén.
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BOA NOVA

Nas portas dun curso novo
O ano empeza en xaneiro, pero para
moitos efectos, o comezo do curso é
coma o comezo dunha xeira nova nas
nosas vidas. Un cristián, coma calquera
outra persoa, deberá estar atento a estes
momentos de incidencia especial da vida;
e, se cadra, se nota que lle fai falla, se lle
intúe o proveito, podería dedicar algún
tempo a darlle un repasiño a algunhas
cuestións da súa vida.
As cuestións de sempre
Ben mirado, nunca hai nada novo
baixo o sol. As cuestións que aquí propoñemos coma obxecto de posible revisión
son as vellas cuestións de serripre; pero
non por ser vellas deixa de ter importancia a súa maduración.
*Un mesmo: o coñecemento dun
mesmo, dos propios valores e defectos,
das propias aspiracións e frustracións ...
Todo isto é imprescindible para avanzar
en paz e felicidade.
*A parella: moitos de nós vivimos
en parella; isto ofrece especiais oportunidades e especiais conflictos. Coñecernos

coma parella, renova-los nosos intereses
e demandas, impulsa-las ilusións que nos
animaron a camiñar xuntos ... Outro capí. tulo ben importante da nosa vida cristiá.
*A familia, o ambiente familiar:
Todos andamos en familia, tanto se
somos solteiros coma casados. Pode
haber polo medio, nenos, avós, tíos, afi-

Hados ... Algúns vi ven connosco na
mesma casa, outros viven fóra, pero entre
todos ternos nas mans moitos momentos
densos da nosa vida, que podemos converter en positivos ou non. Posiblemente
haxa necesidade de revisión e de melloría.
*A relación coa comunidade cristiá: Se somos cristiáns bos, non andaremos por libre; estaremos vencellados a
unha comunidade cristiá. Igual o ternos
moi claro, igual non. Igual estamos dando
e recibindo todo o posible, igual non. A
comunidade cristiá é un lugar privilexiado. Merece un bo tratamento na nosa
vida.
*A relación coa sociedade: Queirámolo ou non, estamos metidos nun contexto social: parroquia, pobo, Galicia,
mundo. Podemos ignoralo ou non. Para
un cristián, a relación coa sociedade non
é algo sen trascendencia. Moita da nosa
calidade cristiá maniféstase nesa relación.
Qué facemos, qué non facemos, en qué
participamos, cómo paritipamos ... Revisar todo isto ó comezo do curso traeranos
moito proveito. Seguro.

REMOENDO O EVANXEO
A seducción de Xesús: Gañar ou perde-Ia vida
"Seducíchesme, Señor e eu deixeime
ir... A Palabra do Señor era dentro de
min lume que me queimabá as entrañas:
eu, anque quería, non podía conte-la súa
forza" (Xer 20, 7-9).
"Daquela díxolles Xesús ós seus discípulos:
-Quen queira salva-la súa vida, perderaa; pero quen chegue- a perdela por
min, ese salvaraa" (Mt 16, 21-27).

Xa levó unhas semanas sen achegarme a esta páxina, non sei se para mágoa
ou para respiro dos lectores, e un xa non
controla ben de que domingó toca traer
aquí a Boa Nova, cita á que espero
seguir acudindó con fidelidade outra
tempada máis. Pero estas verbas da Palabra de Deus que escoitaremos/escoitamos o doniingo XXII sempre foron particularmente queridas para min, e non

quixen deixar de resaltalas unha vez
máis.
As de Xeremías quixen que quedasen impresas no recordatorio da miña
ordenación sacerdotal: Creo recordar que
vivía con paixón e experiencia de Xeremías, entre seducción e rebeldía polo
Señor e a súa causa. Hoxe, a máis de
unha ducia de anos daquel momento, son
tan ousado de dicir que sigo vivindo con
paixón esa seducción, e que non entendo
a miña fe e toda a miña vida sen ela. E
digo que son ousado en facer tal afirmación, porque, de ser totalmente yerdade,
o meu C?mpromiso con Xesús de "N azaré,
o Cristo, e ~ a súa causa de liberación,
debería ser moito i:náis radical do que é;
por aquelo de "obras son amores".
De todos xeitos, se algo aprendín
neste tempo foi a saberme en cami,ño, en
proceso; fun sabendo que o'·cristián, máis

que aquel que cun esforzo prometeico
tenta identificarse co modelo dun Xesús
Cristo super-home, é aquel que sentiu
unha seducción pola súa salvación regalada e se deixa coller por El, déixase
facer por El. Entón xa no se frustra un
tanto pola cativeza das metas parciais
acadadas.
Seguramente máis dun don · amigos·
que adoitan ler estas liñas saben que estiven no mes de Xullo en América Latina,
non para "face-las Américas", senón
para coñecer e compartir a realidade
dunha Igrexa que coidaba diferente. A
iso axudou que a estancia foi nun dos .
países máis descoñecidos e cunha r:enda
per cápita das máis baixas de Sudamérica: o Ecuador. Alí aprendín a apreciar
máis aínda as verbas que encabezaban
estas liñas, na seducción que mobiliza
vida de moitos cristiáns.
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

---------------i

Camlño do Norte
lourenro

L.---------------

ASTURIES, no Camiño
Norte a Compostela, ten
moita importancia no
nacemento do culto a Santiago, aquí na Fisterra; e
nestes días celébrase alí, a
COnSagraciÓn, hai SéCUlOS
do chamado "Conventín"
de San Salvador de Valdediós no oitocentos noventa
e tres , igrexa construída
polos mozárabes e que
paga a pena unha visita.

A CEE TAMÉN ESTRANGULA A ECONOMÍA DE PORTUGAL en tódolos eidos. Así van ser
pechadas as minas de carbón de
Castelo de Paiva, no Norte, pola
competencia de carbón de Alemaña. A agricultura, a gandería, a
pesca tamén están a ser desfeitas
polos intereses da Cee a favor das
grandes multinacionais. E como
acontece tras da raía, o gobemo de
centro quere facer cala-las reivindicacións co soño dunha Europa
que por agora non é pra todos.

VIR A SANTIAGO EN VIDA OU DE MORTO é a
crenza máis común que atopamos no Norte de Portugal,
ligando a Vía Láctea ó vieiro que teñen que seguí-las
almas pra atopar Compostela. Como
demostran estas dúas cantigas recollidas por Vieira Braga:
"S. Tiago de Caliza
é um cavaleiro forte :
quem lá ñao fór en vida
há de ir lá despois de morte"
"S. Tiago de Caliza
vós sendes táo interesseiro,
ou em morte ou em vida
hei-de ir ao vos so mosteiro"

OUTRAS PEREGRINACIÓNS ligadas á viaxe en
vida ou morte, así coma ó
culto a Santiago, son as da
Virxe da Barca e Santo
André de Teixido, que
celebran nestes días as
súas festas principais. Hai
unhas tradicións e un folclore semellante nestes
tres centros de peregrinación: Santo André, Muxía e ~om
postela. Na fotografía o Santuario de Santo André.

X Acampada da Mocidade
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Queridos todos:
Outro ano máis con todos vós, desexando vervos de novo.
Este ano será no Monte de O Viso (Lobeira-Ourense), os días 7, 8, 9, 10, e rematamos o día 11 de setembro coa
XVI Romaxe de Crentes Galegos.
Atoparémonos o día 7 en Lobeira, aproximadamente ás 19'30, xa que podedes colle-lo autobús da empresa
Anpián, que sae de Ourense ás 18'00 e vai directamente a este lugar. O seu prezo ronda as 700 pesetas.
Para a xente que teña coche
na páxina 15 está o "plano"
para chegar ó Monte.
Soamente queda lembrarvos
que tódolos que xa teñen os
16 anos poden pasar connosco uns días fenomenais .
Para avisar da vosa asistencia, dar ideas ou se tendes
algunha dúbida, os nosos
tt1léfonos son:
Ani: 986-200708
Manolo: 986-293225
Carlos e Sabela:
982-528143
U nha a perta moi grande
para todos e moitos bicos.

SPIELBERG, o gran director de
Cine, quere facer un servicio á
sociedade actual coa súa última
películá:· "Schindler's ·1ist" lembrando ó mundo de hoxe os
horrores do nacismo, escandalizado como está coa volta da
xenofobia e o racismo en moitos
ambientes europeos. O director
de E.T. amosa en branco e negro
toda a barbarie da que somos
capaces os humanos ... , máis ca
unha película é un documental
baseado no libro do mesmo título.

O ASASINATO DE
NENOS tanto en Brasil coma en Bosnia,
por citar dous exemplos, é unha páxina
arrepiante da historia
que estamos a facer, e
tennos que facer tremar. Nos dezasete
meses de guerra, en
Bosnia, máis de cincuenta e tres mil nenos
foron mutilados, torturados, desfeitos, desfigurados. Neste tempo, na rúa deixaron
a vida máis de nove mil nenos.

CH:"ll.E LA MUERTE DE
. 11
1111

lA ESPERANZA
.
El Preslí:hinte

A U.ENDE.
derrocado

_ _
... ..,_
.......................

y muerto

UN TRISTE CABODANO: o once
de setembro de mil
novecentos setenta e
tres un golpe de
Estado remataba coa
esperanza nacida nas
entrañas de Chile
que chegara ó socialismo a través dos
votos, e acababa coa
vida de Salvador
Allende, que se presentara pra trae-la
igualdade ó país.
Despois veu a morte
fotografía, portada de
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e a destrucción pra todos ... Na
xornal: "Ultima Hora".

..
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O TEATRO DE ANCORADOURO ofrece agora outra
obra: "Na dirección do sol"
baseada no Camiño de Santiago.
O grupo de Cangas, o centro do
teatro cómico, ten un amplo
repertorio que ofrece ó mesmo
tempo: "A fraga encantada",
"Nos Espacios do Soño",
"Mani", constituíndo un dos
talleres de teatro máis activos do
país. É hoxe o único grupo galego especializado en mimo .... , e
todo isto baixo a dirección do
poeta Xosé V ázquez Pintor. Para
máis información: Tf. 986303489.
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"A GRAN BRINCADEIRA DO CONTRABANDO" é para moitos Portugal, e sobor de todo dende
que funciona o nova ponte
de Tui. Desaparecidos os
,
postos fronteirizos, tamén
o narcotráfico viaxa sen
tantos controles, e isto preocupa nesta beira do Miño.
A entrada da droga pra
Europa está a ser nunha
grande cantidade os portos do Norte de Portugal, entre
Porto e o Miño. Os clans galegos manexados agora pola
mafia italiana aproveitan a escasa vixilancia dos portos
veciños, sen esquece-los enlaces de Portugal cos portos
africanos.
• f
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mes teñen lugar as l Y Xornaua~
na Vila Real de Portugal.

TEMPO DE XUNTANZAS.
Despois de remata-la I Conferencia Internacional do Grupo
Compostela de Universidades
que integra a colaboración máis
grande <lestes centros en cooperación cultural e científica
motivadas polo Camiño de
Santiago, escomenza o 60º
Congreso Internacional do
P.E.N., que integra unha liña
dos nosos escritores baixo o
título "Polos camiños da literatura". Xa o derradeiro día des te
Lusegalaicas de Ciencia e Desarrollo
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OPINIÓN

¿Hai un ·discurso posible para
o Ano Santo Compostelano?
A VERSE SE
ESTAB\U:t-A
A PESETA
DUNHA Vt-t~
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¿Hai un discurso posible para o Ano Santo Compostelano?
Dobra o 1993, Ano Santo, ano do Xacobeo 93. De
seguida virá o outono e o tempo das cantas. Teño na lingua
un regusto salobre, unha especie de sabor acedo ante tanta
falsificación do cristianismo, ante tantas ocasións perdidas
de reevanxelizarmos. De aí a pregunta.
Pois ben, contra vento e marea, penso que foi, é, posible un discurso para o Xubileo que siga ó do 93. Son catro
as variables a conxugar no xubileo compostelano: o culto
sepulcral a Santiago, a peregrinación, o voto e o xubileo. As
catro foron diferentemente entendidas e acopladas desde o
século IX. ¿Cómo podería sel o hoxe?
O culto das reliquias pode reinterpretarse coma busca
das raíces apostólicas na continua reforma da comunidade
cristiá. Nin interesaba na Alta Idade Media a realidade física das reliquias, si a conexión cos "carpos santos" inda que
fose simplemente con "bradea" (obxectos tocados). Mellar
conexión é a espiritualidade apostólica a recuperar que a
requirida naqueles tempos.
A peregrinación coma medicina de pecadores e aprendizaxe de conversión segue igualmente invitándonos á
denuncia dunha orde económico-social salvaxe na que vivimos e da que debemos saír.
O voto-ofrenda de reís e vasalos que substentou a economía do cabido e da mitra xacobeos quería servir para alivio de pobres e gaño de proteccións. Ben sería que cabido,
mitra e todos nós ofrezamos canto ternos para acabar coa
desorde mundial que empacha a uns e esfamea a millóns de
seres irmáns.
E por fin o xubileo. O grande perdón que confiaban ter
aqueles peregrinos ó chegar ó altar do Apóstolo. Aqueles
que "víuan o seu papel cos pecados quedar limpo de toda
tinta". Agora que están a limpa-la catedral de po e contaminacións, ben sería limpármonos todos dunha mentalidade
inda "contrarreformista", apegada ó poder, allea á realidade
da cultura galega e atenta ó elitismo cosmopolita, insensible
ós signos dos tempos que esixen inculturación, cambio de
raíz para servir a todos empezando polos máis pobres, e
liberármonos do servilismo ós poderosos sempre e cada día
máis opresores.
¿Por que somos incapaces dun novo discurso relixioso
de perdón e de paz? ¿Por que segue ese grande imaxinario
xubilar deteriorado pola ignorancia e a sordidez? O Concilio Pastoral de Galicia, unha ocasión perdida. A visita do
Papa, outra ocasión perdida. O Ano Santo 1993, outra máis
ó garete. É hora de acabar con tanta perda, preparemos
unha nova era dunha comunidade que dá e se dá porque
Deus segue a ser don e gracia.
FRANCISCO CARBALLO

TERCEIRO MUNDO

Desde Jipijapa no Ecuador
Polo mes de xaneiro tres cregos
ourensáns, Manolo Rodicio, Manolo
Pérez e Camilo, emprendían viaxe
misional a terras do Ecuador. Escoitaban e obedecían dese xeito a chamada
da solidariedade internacional dos máis
pobres. Pasados xa seis meses, cando as
vidas empezan a asentar e tomar máis
contacto coa realidade, chéganos esta
carta de Manolo Rodicio Pozo. É un testemuño máis dos moitos que desde o
Terceiro Mundo nos Jalan da urxente
necesidade de apretar máis e mellar os
vencellos da fraternidade real entre os
pobos. Reproducímola en Irimia coa
esperanza de que suscite no lector a paixón da solidariedade.
"Da miña vida ¿que che podería
contar? Cando chegas todo che parece
distinto, diferente, outro mundo ... Pouco
a pouco as cousas van encaixando nunha
nova lóxica e empeza a parecerche todo
como máis normal. De entrada custoume
ben aceptar esta realidade. Atopeime
ademais con problemas engadidos coma
amebas que producen fortísimas diarreas, picaduras de bichos que non me deixaban nin de día nin de noite, mosquitos
que me trituraban ... Tamén cheguei durmindo mal e pouco. Pero o tempo foi
pasando e hoxe atópome moi ben, moi
contento e traballando con ánimo.
Vouche contar algo desta realidade:
chegamos ó principio do inverno (xaneiro-xuño), que é tempo de moitísima auga
e moitísima calor. Chove tanto que a
xente camiña (só hai camiños, as estradas son excepción) espida e só cun bañador. Cando chega a destino lávanse e vístense coa roupiña que levan en sacos ou
bolsas de plástico. A auga rebrandece o
terreo e os montes (todo terra) desfanse
coma cera. Eso provoca cortes de estradas e non poucas mortes. (De casos
grandes reteño máis de 500 mortos neste
inverno no Ecuador. Casos menos graves
con dous ou tres mortos houbo moitos
máis). Os camiños fanse intransitables e
só se pode andar en bestas que normalmente se enterran na lama ata o peito.
A semana de chegar fómonos a
No boa, que é unha parroquia rural que

levaba 11 anos sen cura.
(É parroquia civil e
eclesiástica) . No boa
centro ten coma 3.000
persoas ·e ademais ten
56 recintos ou pobos
esparexidos ata seis
horas de camiño. Procuaramos visitar canto
se podía xa que non
tiñamos outra cousa que
facer. En moitos recintos non hai luz. As
casas son feítas de cana
e o teito de folla de palmera (que lle chaman
cade). Así estivemos ata
abril que nos engadiron
un bo anaco máis.
Na primeira semana de abril collemos unha zona rural ben grande (uns
100 ou máis recintos) e de paso encomendáronnos iniciar unha nova parroquia na cidade de Jipijapa (que ata hoxe
só ten unha e ten 60.000 habitantes ou
máis). Encomendáronno-los barrios marxinais. Entre Noboa e Jipijapa hai 35
klms. e non hai ningunha outra parroquia no medio. É dicir, asignouse unha
zona limítrofe. Para atender medianamente esto todo decidimos separarnos:
un en Noboa (M. Pérez) e dous en Jipijapa (Camilo e eu). E nesto estabamos.

SO kgs. de café valían 30.000 sucres.
Este ano estano pagando a 23.000 s. (A
nosa zona é cafeteira). Coma esto podíase contar ata cansar. Eso provoca que a
xente decida abandona-los campos e ir
engrosa-los cintos de miseria das grandes capitais coma Guayaquil. Sempre é
máis fácil vivir nunha chabola vendendo
calquera cousa (ou roubando, ¿por que
non dicilo ?) que morrer de inanición no
campo.

- O salario dun xornaleiro do campo
son 3.000 sucres diarios. Hai moita xente
que a penas ten terras de seu.

Como é imposible contar todo resalto algúns datos:

- A nivel relixioso é unha sociedade
laica pero todos se consideran "ben católicos" anque o único sacramento que
reciben é o bautismo.

- Ecuador está moi empobrecido
debido ás políticas de axuste neoliberais.
O salario mínimo vital son 60.000 sucres
mensuais (unhas 5.000 pts.), pero un
polo de granxa custa 7.000 s., unhas
sabas 40.000, uns zapatos 30.000 ... É
dicir, a xente vive sumida na pobreza.

- Os curas non van ó campo máis có
día da festa do recinto. Din misa, bautizan, cobran e vólvense. ¡Ata o ano
seguinte !. .. A verdade é que a moitos
recintos non se dá entrado máis ca no
verán. ¿Como facer?

- Consecuencia deso abundan as
enfermidades coma a anemia, froito de
mala nutrición. Unida a esta están as xa
tradicionais tropicais coma denque,
malaria e cólera, que cobran moitas
vidas.
- Con todo, o mundo do campo é o
máis empobrecido. Nun país cunha
inflación do 50% (oficial) o ano pasado

¿Para que seguir? Nós estamos
intentando ir construíndo comunidade. A
cada lugar que chegamos dicímoslles
que precisamos catequistas, ¿quen está
disposto a prepararse? Gracias a Deus
apúntanse ben deles. Veremos en que dá
a cousa. Parécenos que pode se-lo camiño para chegar a máis xente, ¡que sei
eu!.
MANOLO RODICIO
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REPORTA X E

O terrorismo e

CONSTANTE IDSTORICA

Non descubrimos nada novo se afirmamos que toda forma de imperialismo
utiliza, necesariamente, o terrorismo.
Abonda con lembra-la actitude de Rusia
respecto a tódolos países europeos que
tiña dominados antes do derrube do telón
de aceiro. Un exemplo emblemático <leste
terrorismo imperial é a entrada dos tanques rusos no corazón de Praga pra abortaren o movemento de apertura política
coñecido coma "a primavera de
Praga".

que non os mataron terroristas estranxeiros, é dicir, que foron víctimas do terrorismo do seu propio imperio.
É sorprendente, se ben non moi raro,
que o propio presidente da nación, como
foi o caso do presidente J.F. Kennedy,
poida ser víctima das súas propias organizacións.
Pra entender esto ternos que ter en
canta que, se ben nos EEUU os gober-

Hai mil e unha formas de
terrorismo imperial, desde o
terrorismo exercido sobre as multitudes, do cal é un exemplo claro
o feito citado no parágrafo anterior, ata a eliminación dunha peroa determinada porque o seu
modo de proceder entorpece, dalgunha maneira, os intereses do
Imperio.
Ne te momento hai un imperi indi cutible obre o Planeta.
ráta , videntemente, dos Estad Unid d Norteamérica.

"Por máis que cavilo, non dou entendido por que o animal
racional é tan brutiño ... "

Quizais sexa de proveito
intentar aclarármono-las ideas
obre algunhas formas da súa acción
terrorista.

LEMBRANDO

Dende o asasinato de Gandhi, no ano
1948, téñense producido no mundo atentados mortais contra unha serie de personalidades moi destacadas que sinalamos
de seguido.
1963 - John Fitzgerald Kennedy
1965 - Malean X
1968 - Robert Kennedy
1968 - Luther King
1980 - Osear Romero
1968 - Olof Palme
1989 - Ellacuría e os seus compañeiros
Se ob ervamos esta lista, dámonos
canta de que catro de tas persoas, eliminada co roáis sofi ticados medios terrori ta , on e tadounidenses. Está claro
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nantes son elixidos democraticamente, o
poder real está exercido non só por estes
gobernantes senón tamén pola tecnoestructura -asi lle chaman os especialistas-,
que é o poder conxunto do capital, os
militares e os servicios secretos coñecidos
comunmente coma a CIA.
Cando alguén atenta contra o que a
tecnoestructura considera coma os intereses prioritarios do Imperio, que no fondo
coinciden cos intereses da propia tecnoestructura, pode ser eliminado ainda que
sexa o presidente da Nación. O poder
desta xente, que poderiamos nomear
coma etarras de despacho, é moi grande e
os seus medios eficaces.
As outras persoas que figuran na lista
estaban a facer un tipo de traballo que
non era do agrado do Imperio. Nos casos
de Gandhi e Olof Palme rton se pode asegurar con certeza a intervención da CIA.
Nos casos de Osear Romero e de Ellacuría e os seus compañeiros, é practicamente segura.

UN CASO CONCRETO

Irnos analizar con detalle este último
caso, e pra iso comenzaremos resumindo
os feítos.
Na noite do 15 ó 16 de novembro de
1989 un grupo de xente armada entrou na
residencia dos xesuítas matando seis relixiosos e <lúas mulleres que alí traballaban.
O congresista estadounidense Joe
Moakley, que preside a comisión
especial do Congreso dos EEUU
encargada de investigar este suceso, fixo público un informe no que
afirma que a decisión de eliminar
ós xesuitas tomárona altos cargos
militares, nunha reunión que tivo
lugar o día 15 de novembro de
1989.
Os asistentes á reuniórr, dí o
informe, foron o xeneral René
Emilio Ponce, daquela xefe do
Estado Maior e hoxe ministro de
Defensa; o xeneral Orlando Cepeda, viceministro de Defensa; o
coronel Francisco Elena e o xeneral Juan Rafael Bustillo, do que se
afirma que é colaborador da CIA.
O informe revela que a idea de
asasinar ós xesuítas deuna o xeneral Bustillo.
O congresista Moakley pediulle ó
Departamento de Estado que lle impedise
a entrada nos EEUU ó xeneral Bustillo,
que ten unha casa en Miami , pero o
Departamento de Estado fixo como que
non oía.

AGRAVANTES

Convén desatacar que, no xuízo que
se fixo, as condenas non tocaron ó poderoso Batallón Atlacatl, unidades de elite
creada e adestrada polos EEUU; os seus
membros foron os fautores materiais dos
asasinatos. Eles mesmos confesárono ·
pero a pesar <liso; ningún foi condenado.
O tenente da unidade de comandos, José
Ricardo Espinosa, co ·seu grupo, cometeu
o erime. Este· home foi adestrado nos
EEUU e seu excelente inglés converteuno nun estreito colaborador dos asesores militares estadounidenses.

o

los imperios
'
e:=:> Espinoza tiña ameazado con
falar se resultaba condenado.

Está claro que o verdadeiro
interese é a privilexiada situación
xeoestratéxica do Panamá coa súa
canle interoceánica.

Se entendemos por terrorismo
o f eito de asas in ar a persoas que
dificultan o avance da "causa" que
os terroristas queren impoñer, non
resulta moi .diferente o terrorismo
da ETA e o da CIA.

Tivemos, hai pouco, un exemplo novidoso do terrorismo imperialista. Foi o bombardeo de Bagdag ordenado por Clinton co motivo de que o Iraq se propuxese, hai
meses, atentar contra o ex-presidente Bush.

Hai un detalle esperpéntico
nesta situación, consistente en que
o xefe supremo da CIA, é dicir,
Clinton, foi elixido democraticamente por toda a nación.
..... eles din que o can é o mellar amigo do home, pero é porque
nos domestican e non nos reviramos .... "

OUTROS ASPECTOS

O día seguinte do bombardeo
lemos na prensa que a popularidade de Clinton, que estaba no seu
punto máis baixo, subiu automaticamente coma a escuma.
Aterra pensar que, como todo
parece indicar, a verdadeira razón
do bombardeo sexa esta última; é
dicir, utiliza-la morte coma medio
publicitario.

O Imperio non deixa de sorprendernos con intervencións
terroristas xustificadas polas máis
peregrinas razóns.
O Panamá foi invadido, e
aínda segue ocupado polas forzas
dos EEUU, porque o seu presidente se adicaba ó t:rafego de drogas ...
¿por que non invadir logo aqueles
países que se adiquen a exportar
viño ou á venda de armas, que é
moito máis grave?

Neste aspecto concreto ¿non
se asemellan demasiado Clinton e
Artapalo?
AGOSTIÑO BUENO

...... coma can, vou facer unha solemne declaración de palleiro:
Non quera seguir senda a voz do meu amo".

India, país que estaba dominado polos ingleses. Conquereu a independencia aplicando a súa doutrina da
"non violencia". Loitou incansablemente contra o sistema de castas.

Jobo Fitgerald Kennedy.- Foi asasinado sendo
presidente dos EEUU. Ácadou unha importante mellara
nas relacións coa URSS. Prohibiu a realización de probas nucleares.
Malcon X.- Activista a prol da liberación dos
negros nos EEUU. Converterise nun signo de integridade e. dignidade que serviu e serve de guía aínda hoxe,
pra moitos afroamericanos.
Robert Kennedy .- Asasinado en circunstancias
moi parecidas o seu irmán John, cando realizaba a súa
campaña coma candidato a presidencia dos EEUU. O
seu programa era unha continuación do levado polo seu

.irrnán.

Lutlier Kfug.- Líder da liberación oos negros dos
EEUU. Practicaba a non violencia de Gandhi alimentada con ideais cristiáns. As súas accións á fronte da
comunidade negra acabaron coa discriminación nos
autobuses, nas bibliotecas, nos comedores universitarios etc.
Osear Romero.- Bispo do Salvador que aplicou a
Teoloxía da Liberación á súa práctica pastoral. Asasinárono mentres dicía misa na catedral.
Olof Palme.- Presidente de Suecia e promotor da
política social e neutralista <leste país. Acolleu ós desertores estadounidenses da guerra do Vietnan e tamén o
tribunal de Crimes de Guerra que xulgou ós EEUU por
esa mesma guerra. Foi un gran valedor do Terceiro
Mundo nas asembleas intemacionais.
Ellacuría e compañeiros.- Promotores da liberación dos pobos iberoamericanos dende a universidade
do Salvador. Estaban a traballar pola paz neste país
cando foron asasinados.
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Oito días de Camiño
(Memoria dunha peregrinación gozosa)
Segundo viñeramos anunciando e
preparando, durante os oito primeiros
días de agosto levouse a cabo a peregrinación de Irimia. Trinta e seis persoas,
mozos e menos mozos, tivémo-la decisión de poñemos ó camiño. E abofé que
non nos vimos defraudados nas nosas
expectativas, anque estas expectativas se
viron parcialmente modificadas, por
aquelo xa sabido de que "o camiño vainas facendo".
A gracia de cada etapa
Todo empezou a tarde do domingo,
día 1, en Pedrafita. De alí xa nos chegamo andando ata o santuario do Cebreiro, onde puxémo-la primeira pedra do
noso camiñar, dentro mesmo
do templo que deu acollida a
tanto romeiros durante centos
de ano . A durmida aquela
n ite foi na lgrexa de Hospital,
que c 11 u a pregaria falada e
1 da d no o carpos canDo Cebreiro a Triacastela,
polo medio de camiños e paisaxe abraiantes, que a cámara de
Manolo Sordo de Vigo ía recollendo con gusto e afán. A pousada aquel día foi en Triacastela.
Alí puidemos comproba-la fe
dalgúns romeiros e tamén a
superficialidade doutros moitos
que están aproveitando os bos servicios
oficiais para pasar uns días de vacacións
baratas.
O camiño de Triacastela a Sarria
introduciunos de cheo nunha paisaxe
nova e diferente, rica en matices, sorpresiva a cada instante. Pola tarde-noite, ó pé
do río Oribio en Sarria, a chamada á conversión chegounos na forma dunhas propostas sentidas, doloridas, que o grupo
dos mozos propuxeron ós que non eran
tan mozos. Todos tivemos que cambiar.
Entre Sarria e Portomarín a calor do
día e a longura da etapa cebouse un
pouco en nós; os pés dalgúns xa empezaran a dar mostras de debilidade. Puidemos ducharnos -cun aquel misterioso e
especial- e puidemos acougar nun polide-
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porti vo repleto de xente, repleto de
impresionante silencio.
De Portomarín ata Palas de Rei, onde
chegamos pola forza do día. Aquel día
tivémo-la satisfacción de poder celebra-lo
21 aniversario de vodas de dous camiñantes: Rosa e Manolo de Vigo. ¡Noraboa de
novo! A noite, coma tódalas noites, a
praza do pobo foi a testemuña do noso
encontro de cada día, onde valorabámo-la
xornada, intercambiabamos novas, pareceres e sentimentos, e rezabamos algo.
O traxecto máis duro foi o comprendido entre Palas de Rei e Arzúa. Vinteoito ou trinta kms. que houbo que dividir en
dúas xeiras. No medio o lecer dun xantar
ó pé dun río, e a Eucaristía, sinxela e

viva, celebrada nun prado. Despois as
molestias dunha grastroenterite que afecto u a varios dos nosos camiñantes.
Algúns tiveron que abandonar ou descansar esa xornada.
Xa rematando case o camiño, a etapa
Arzúa-Arca, breve, permitiunos un amplo
descanso nas instalacións existentes no
campo de futbol da vila. Puidemos ter un
amplo encontro pola noite; nese día tratabamos de cal era a nosa participación nos
diferentes grupos de Igrexa, e cal podería
ser; tamén f alamos de como poderiamos
continua-la experiencia vivida durante
estes días de peregrinación.
Por último, desde Arca ata Santiago,
xa coa ansia no corpo e na alma por dar
fin a unhas xornadas que mantiñan o

espírito, pero que cansaban considerablemente o corpo. A Misa en Santiago,
repleta das vivencias do camiño, na igrexa significativa de Santa María do Camiño, puxo fin á experiencia camiñante
deses oito días. A celebración da Eucaristía completouse cun xantar común nun
restaurante das aforas de Santiago.
Cada día, sen fallo ningún, puidemos
felicitar ós dous coches vasoira, que con
Agustín, Carmela, Susi e Marisa nos
libraron de moitos traballos. De todo
corazón, gracias.
Con ganas de volver
Moitos dos que fixémo-la peregrinación quedamos con moitas ganas de volver. O camiño desta volta foi
para nós coma unha pequena
proba e adianto de algo moito
máis grande aínda. Aí nos está
agardando.
Pero de momento quedamos
co recordo vivo da Galicia da
montaña e do val repleta de vida
e fermosura. Quedamos tamén
co rostro e coa vida de cada un
dos compoñentes do grupo peregrinante, cada un coa súa historia, cos seus soños, cos seus problemas. Quedamos coa irmandade, recoñecida ou sospeitada, de
moitos camiñantes cos que compartimos camiño, refuxio, penalidades e alegrías. Quedamos coa vontade
de mellor coñece-los camiños de Santiago, que son os camiños mesmos de
Xesús. Quedamos, finalmente, coa decisión de seguir xuntando tamén os nosos
esforzos en favor dunha Galicia mellor
para todos, chea de irmandade real.
Se non fixeste-lo camiño, aí vos
queda a nosa invitación. Non vos sentiredes nada defraudados. E canto máis poñades no camiño -desde dentro de vós mesmos, non desde o exterior- máis gozo e
proveito sacaredes. Porque o camiño é
unha fonte de vida, de novidade, de gracia, de conversión, de ledicia. E iso aínda
contando coas penalidades que trae.
MANOLO REGAL
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Un retiro ben irimego
Tal como estaba anunciado nesta
revista, entre os días 26 e 31 de xullo
celebrouse un retirado e fraternal encontro
de reflexión e oración no lugar de Ourol,
preto de Viveiro.
Poi un retiro distinto, autoxestionado,
en grupo reducido (advertírase xa na convocatoria que as prazas eran limitad as: xuntámonos en total 18
voces e dúas guitarras), aberto e
familiar (admitíronse parellas con
nenos, encargándose unha persoa
deles). O ritmo foi esixente pero
flexible e de cumprimento voluntario.
O lugar non presentaba tantas
comodidades coma unha casa de
exercicios convencional, ou coma
a hospedería dun mosteiro. Era
unha rectoral en desuso, austera en
espacio e servicios. Pero tiña suficientes posibilidades para o que se
procuraba e ademais, a súa situación era ideal: arredada de todo ruído; no
medio duha cordal silenciosa, cuberta de
fragas, inzada de fontes, sombras e camiños solitarios. O tal para perderse durante
horas en total soidade.
O guieiro foi Xosé Antón Miguélez,
que preparou a cousa con rigor, mimo, e
boas doses de paixón. Cada xornada ben
fundamentada na Escritura, para favorece-la lectura e meditación persoal. (E
tamén no Tao, coque o encontro tivo un
encantador toque macroecuménico). O
esquema da semana foi, seguindo o ritmo
da Cea que recrea e que namora (S. Juan
de la Cruz), o seguinte:
Luns: Un pobo formado e convidado
para a Eucaristía.
Martes: Un pobo rescatado da rixidez
do pecado.
Mércores: Un pobo discípulo e apóstolo: receptor e anunciador da Palabra.
Xoves: Un pobo que fai seu o Paso
de Xesucristo.
Venres: Un pobo que crea e acolle
comuñón.
Ó remate das xornadas, boa parte dos
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presentes quixeron deixar o seu testemuño
para os lectores de Irimia, e o día derradeiro, escribiron estas cousas:
"Non foi nada espectacular, nin especialmente místico ou fóra da realidade.
Máis ben vivimos unha espiritualidade
familiar, con nenos incluídos, e moi subs-

tentada na propia realidade. Estiven moi a
gusto coa xente do grupo, coas charlas
dadas, coas paixases e, sobre todo, coa
palabra de Deus: gustei coma nunca dos
Evanxeos". (Xoán Luis. 36 anos).
"Vin con fame de exercicios e farteime. A palabra de Deus encheume o corazón de alegría. Descubrín un Deus misericordioso e, aínda que esto xa o vivía así
antes, deume gran alegría. Coma experiencia realmente nova ese sentirme respaldada por toda a humanidade que me
precedeu" (Maruxa. 45 anos).
"Viña con medo de discutir moito
con Xosé. Tamén tiña outros medos. Pero
a cousa acabou ben. Nin discutin con el
nin comigo mesma. Redescrubrín o evanxeo" (Anuncia. 35 anos).
"Meu Deus, meus irmáns, Gracias"
(Xabier. 30 anos).
"Axudoume a sentirme terra, construído pola Historia, tecido en miles de
millóns de anos por todos aqueles e aquelas que nos precederon e auparon. Sentirme "regalado" por toda esa forza da vida
que Deus impulsa, e, en consecuencia,

chamado a darme, a vivir eso da "gracia'',
que é o que mellor lle acae a esa experiencia. Débome ós demais , ós pobres da
Terra". (Daniel. 35 anos).
"Son os primeiros "exercicios" que
fago na miña vida e descubrín neles algo
inesquecible: o amor de Deus por min.
Penso que me axudará a ser moito
máis feliz o resto de días da miña
vida e penso que aínda que sexa
pouco, tratarei de compartir esa
felicidade cos demais" (Sinda. 50
anos)
"Vin nacer a alegría do evanxeo en min e nos compañeiros.
Pacificounos e convocounos para
dar e agradece-la vida. Respirouse
un ambiente de escoita, busca, acollida, gozo: agradezo moito este
baño de comunidade" (Xosé. 45
anos)
" ¡Ola, compañeiros ! Síntome
unha muller privilexiada, chea de
Deus, que pasei unha boa cura de humildade. Apuntádevos para o ano que vén"
(Bea. 25 anos)
"Aprendín a deixar complexos de
inferioridade para chegar a Deus. Deume
esperanza e ganas de traballar. :i,evo o
recordo dunha "mulleriña galega", Maruxa -"No, ¡Maruja!", como diría Lucía"-.
Ela é sinxeleza, nenez, e evanxeo" (Chon.
26 anos).
(P.D.1: Os anos de cadaquén son
aproximados, botados a olio)
(P.D.2: A parte de todo o <lito, que
está moi ben, cómpre salienta-lo magnífico labor das responsables de organización
e intendencia. E dentro <leste capítulo
sería inxusto non deixar constancia para a
posteridade das novas especialidades de
cociña degustadas eses días. Citemos por
exemplo os macarroni al sendente "YinYan"; as diferentes variedades de bonito
dil norte madre teresa, escaso, pero suculento; e, como non, o dietético bocata de
empanada, especialmente concebido para
días de praia).
D.L.M.

Este número de lrimia está subvencionado pola
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A auga e a rega
Escribo este artigo escoitando o doce son da auga a petar nos
cristais da miña habitación.
Nesta primavera de auga quero
recordar o paradoxal da súa escaseza global e polo tanto da necesidade de recollela e utilizala
ben.
A auga é un ben escaso. A
pesar do que hoxe está a chover,
da auga que nos trouxo esta primavera e da cantidade global de
auga que cae sobre a nosa nación
cada ano.

Pluviosidade desigual na
Galicia

E ben certo que os recursos
d auga en Galicia son moitos,
h v dab ndo como para cubrir
t dala n a necesidades e
me mo poderiamos axudar a outros
paí es; mais a pluviosidade en Galicia é moi desigual. Na vertente norte
e occidental chove máis de 10.000
m3/hab/ano, namentres que na zona
oriental e sur non chove nin 3.000
m3/hab/ano. Aínda e con todo, a
media de Galicia supera os 7 .000
m3/hab/ano moi superior os 1.5002.000 m3/hab/ano imprescindible
para industrializar un país.

Necesidade de recolle-Ia auga

Sinalado o feito de que parece
que somos un país rico en auga,
cómpre centra-lo tema de canta é a
auga que realmente ternos. Non é o
mesmo recursos ca auga dispoñible.
Na nosa nación hai moitos recursos,
pero exi ten amplas zonas secas,
mesmo vilas onde non hai auga para
o consumo en certas épocas do ano.
¿Que pa a? Certamente cho ve moito,
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ternos moitos recursos potenciais,
pero como non se recolle a auga, esta
pérdese e resulta que, cando a precisamos, non a ternos nin tan sequera
para o consumo. Os recursos da auga
en Galicia están tolamente desaproveitados.

Galicia perde o 90 por 100 da
súa auga

Cómpre indicar que os solos de
Galicia reteñen moi pouca auga. A
composición química dos nosos solos
fai que filtren a auga cara a zonas
freáticas moi internadas ou a escorrenten cara ós ríos. Consecuencia:
non reteñen a auga, polo que as nosas
terras ou chove e están húmidas, ou
secan, facéndose improductivas.
Doutra banda, como en Galicia
non se recolle a auga cando chove,
esta vai directamente ós ríos e por
eles vai correndo cara ó mar. En resu-

mo: na nosa terra chove moito, pero
como non se recolle a auga, e a terra
non a retén, resulta que máis do 90
por 100 se perde.

Rega-las terras

Cómpre pois retela auga, manter
sistemas de recollida de modo que,
cando vén a seca, poidámola empregar. A terra necesita da auga para ser
productiva, pero a nosa terra filtra e
escorrenta a auga, polo que, ou
chove, ou en poucos días seca. Cómpre pois rega-la terra, pero para iso
témonos que acostumar a recolle-la
auga e a tela gardada para cando se
necesite.

MANOLO R. BERMEJO
Catedrático de Química Inorgánica

BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 44)

O éxodo, ¿expulsión ou fuxida? (Ex 13)
No relato actual do éxodo
ou saída dos hebreos que
padecían escravitude en
Exipto, mestúranse dúas
tradicións: a dun éxodo que
foi expulsión ( 1) e a dun
éxodo que f oi fuxida (2 ). En
aparencia, o libro do Éxodo
é unha narración continua,
pero ben analizada, vense
dúas tradicións distintas.
17

Un faraón so século XIII a. C. perseguiu a Moisés, que fuxía cos hebreos
de Exipto.
300 anos antes outro faraón expulsara
a outros hebreos. Dous éxodos que
nos canta a Biblia mesturándoos.

Unha vez que o faraón deixou
saí-lo pobo, Deus non o conduci u polo camiño que leva a
Filistea (3) que é máis curto,
pois preveu: "Non sexa que ó
vérense en guerra, se arrepintan e dean vol ta para
Exipto" . 18 Deus fíxolles dar
polo deserto un rodeo, na
dirección do Mar Rubio. Os
israelitas saíran de Exipto ben
armados.

Xa aparecen certas contradiccións: por unha parte a saída
nárrase coma unha acción exclusiva de Deus, pola outra afírmase que os hebreos -chámalles israelitas, e aínda non existía
o pobo de Israel- ían ben armados.
19

Moisés levaba consigo os ósos de Xosé, pois este fixéralles xurar
ós israelítas: "Deus visitaravos certamente, e entón levaredes de
aquí os meus ósos convosco".
Fermoso entroncamento coa tradición patriarcal e, particularmente, co patriarca Xosé, epónimo da tribo do Norte que
tanta importancia tivo ata que, co rei David, gañou en
importancia o Sur, Xudá. Os ósos de Xosé en Canaán sería
garantía da promesa cumprida, dando continuidade ó pobo.
A memoria dos defuntos en Galicia ten, entre outros, ese
cometido.
20

Saíron de Succot e acamparon en Elam, á beira do deserto. 21 O
Señor camiñaba diante deles, polo día nunha columna de nube
para os guiar, pola noite nunha columna de lume para os alumear. Dese xeito camiñaban de día e de noite. 22 Nin a columna de
nube se afastaba do pobo polo día nin a de lume pola noite. (4).

Xosé Chao Rego

1. Os hicsos, reis estranxeiros, dominaran en Exipto de 1720 a 1552. Aproveitando a ocasión, algúns grupos hebreos
instaláronse na delta do Nilo. Trala
caída dos hicsos, estes grupos foron
expulsados, tal coma a tribo de Simeón,
que se amparou no deserto. O seu heroe
é Caleb, que a Biblia dá coma contemporáneo de Moisés, pero este éxodoexpulsión sucedeu 300 anos antes. No
deserto contaban a tradición e, unidos á
tribo de Xudá, entraron polo sur de
Palestina, á Terra prometida ós patriarcas. Formaron a Casa de Xudá, que
entrou moito antes cá Casa de Xosé.
Esta fíxoo polo leste, e non polo sur.
2. Se o primeiro éxodo foi unha expulsión, este segundo, 300 anos despois
(cara ó 1250) é unha fuxida. Un líder
carismático, Moisés, acada que o pobo
tome conciencia da opresión e, baixo un
excelente guieiro, o deus pastor lavé,
consegue escapar ó poder do faraón.
Estes hebreos agrúpanse en torno ór
maquiritas ou xosefitas da tribo de
Maquir: a Casa de Xosé, que entrou no
país de Canaán baixo a xefatura de
Xosué. A pesar de entrar posteriormente, a Casa de Xosé nun principio da historia bíblica ten maior importancia cá de
Xudá.
3. A alusión a Filistea é un anacronismo,
pois o filisteos, que deron nome ó país
de Canaán, que pasou a chamarse Palestina, eran os famosos "Pobos do Mar"
que apareceron nas costas cananeas do
Mediterráneo no século XII, un despois
de que entrasen os hebreos.
4. Tanto o lume coma a nube eran elementos teofánicos, é dicir, que acompañaban a manifestación da divindade. A
nube, nun país seco, é un sinal de próxima chuvia refrescante, anque pode ser
tamén ameazante. En canto 6 lume,
dinos Robert Michaud: "Evítase a insoportable calor preferindo viaxar pola
noite. Un facho aceso, levado en alto, á
cabeza da caravana serve de punto de
referencia para os camiñantes. Ese antigo costume, coñecido dos exércitos e
poboacións primitivos, acada na tradición bíbilica un sentido profundamente
simbólico: "lavé marchaba canda eles,
[ ... ] de noite nunha columna de lume
para alumealos".
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Gracias polo camiño
Compañeira Carmen:
Permíteme -se o ves ben- que por
medio da revista Irimia sirva da-las gracias á Asociación Irimia pola organización e posta en marcha da peregrinación ó longo do "Camiño de Santiago"
dende Pedrafita do Cebreiro; pois querería que quedase patente o meu persoal
agradecemento, tanto á Asociación
coma ás persoas que ti veron a idea e
levárona a práctica. Para min, e coido
que para todos, foi unha experiencia
positiva e emocionante, rica en contidos e valores de comunidade e solidariedade, onde a amistade e o compartir
se fixeron presente constante por riba
das ideas.
Realmente foi fermoso "face-lo
Camiño", coñecendo un pouco máis e
m 11 r o feitizo da xeografía galega, a
hum nidade da xente, tanto das que nel
viven coma da que o pisan cara a
mpo tela. Coido que foi moito o que
recibín de tódolos compañeiros de
Camiño; a todos, as gracias, en especial
ós xoves: ensináronme e enriquecéronme moito, sobre todo na xuntanza de
Sarria e a partir dela, pois é certo que
"vainos facendo o Camiño".

Gracias a Carmela eAgustín, María
Xesús e Marisa: ¡que bos intendentes
sodes ! ¿Canto traballastes? E a ti, Sole,
¡que boa sanitaria! Manolo Re gal,
Manolo Sordo ... sodes únicos, nunca
me esquecerei das dúas Eucaristías
cheas de vida. A tódolos compañeiros,
xoves e adultos, graciñas.
Gracias tamén pola acollida na
Compostela preciada, na Cruz de San
Pedro, xunto ó cruceiro: alí nos acolleron garimosamente Pilar Wirtz, Chao
Rego, Torres Queiruga ... , e xa na entrada da cidade, na Porta do Camiño,
algúns parentes agardábannos. ¡Que
ledicia é sentirse acollido !
Falando de acollida, penso que
outros romeiros que realmente necesitan ser acollidos no final do Camiño,
que posiblemente precisen consolo
espiritual, palabras de alento e consello,
ou simplemente seren escoitados, non
atopan, penso eu, ninguén a quen acudiren coa esperanza de ser atendidos
nas súas inquedanzas e sentimentos.
Permíteme, Carmen, que dea solta á
miña utópica fanatasía para dicir en alto
un soño.

Existe unha boa parte do mosteiro
de San Domingos de Bonaval que non
foi ocupado polo Museo do Pobo Galego; ¡se o concello santiagués o restituíse ós seus máis lexítjmos donos, a Orde
de Dominicos! Posto que está enclavado no mellor lugar posible, ó final do
Camiño e á porta da cidade, e tendo en
conta unha serie de consideracións que
conforman a historia da Orde, os frades, á parte doutras cousas, poderían
ser unha boa acollida para os romeiros
que andan á procura do fortalecemento
na fe.
Xa volvendo á realidade, pensamos
algúns que o Camiño <leste ano non
pode ser un acto illado; dalgún xei to
convén darlle continuidade en anos
sucesivos. Podería ser algunha forma
de convivencia nalgún parque natural,
na montaña, etc. Oxalá non caia no
esquecemento.
Unha apreta.
Anuncio Moroño N oia
A Coruña, 17 de agosto.

Revisando os exercicios
Teño que da-las gracias a tódolos
que os fixeron posible, pois enchéronnos
da alegría de Deus. A pena é que estas
vivencias de completa harmonía non se
dan con moita frecuencia; a min sóbranme os dedos dunha man para conta-las
que tiven ó longo da miña vida.
A verdade é que eu xa ía contenta;
contenta polo lugar en que se facían os
Exercicios e tamén pola maneira que
dicía Irimia que se ían desenvolver. O
que pa.saba é que non coñecía a ninguén
e i o dábame un pouco de medo; se hei
dici-la verdade, aínda era máis o medo a
que non me coñecesen a min, me trataen, non ei, con algo de receo: non foi
a í, dende o primeiro momento foi coma
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un milagre. Sentinme en familia e ata que
por riba de consentirme algunhas toleadas, valoráronmas. Sentinme case que
mimada.
Houbo moitas cousas novas para min.
Unha delas foi que o director dende o primeiro día se puxo ó noso servicio ata
facérno-la comida, e deixounos vivir en
liberdade, no medio da natureza: así puidemos escoita-lo canto de Deus no bico
dos paxariños e na auga dos regatos; descubrir muíños (¡que aínda moen!) exente
sinxela e agarimosa que nos fixo sentir
máis preto da verdade. Graciñas.
O final fíxóme recordar un regato que
vin o primeiro día trala igrexa. Para velo
mellor subín ó valado tralo que desapare-

cía e xa eran dous os regatiños que saían
ó outro lado, pois alguén lle chantara
unha lousa no medio, de tal xeito que un
regatiño ía cara ó norte e outro cara ó sur.
Despois do primeiro rebumbio, os regatiños ían polo prado abaixo cantando;
sabendo que despois de cumpriren coa
súa obriga de ir deixando vida ó seu paso,
volverían a encontrarse no mar.
Non se me esquece unha gotiña de
auga, que aínda· sendo amáis pequeniña,
era a que máis "Re-Lucía".

Carta anónima.
(A Re-Lucía disque era a nena máis
nova do grupo: dúas primaveras).

O N OSO TABOLEIRO

Lembra: A Romaxe o 11 de setembro,
no Monte do Viso
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Un relato autobiográfico que é tamén a crónica dunha disidencia. Unha crítica desde a reflexión e desde a experiencia
á Igrexa galega do noso tempo.
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

O aforro do perexil
O pasado 25 de xullo na Voz de Galicia
o profesor Alonso Montero tronaba contra o
castrapismo dos ditas. Sequen pensa en castelán traduce el chocolate del loro por o chocolate do loro, pode estar falando castelán
con palabras galegas, porque a lingua galega
ten formas enxebres de denominar ese falso
aforro: o aforro do pirixel ou tira-los ana-

cos e aproveita-las farangullas.
Velaí dous ditas, precisos e preciosos,
que a Ventosela natal de Alonso Montero
ofrece a toda Galicia.
Comparto con e a preocupación pola
falta de conciencia, entre os galeguistas, de
que é necesario recupera-la pureza fraseolóxica, se queremos dicir que falámo-lo galega . Non chega con usa-los pronomes con
corrección e aprender a dicir insubmisión:
pra fa lar be n o galega , tódolos camiños
pa an por escoita-los vellos e, canto máis da
aldea, melJor.
As í qu e, antes de seg uir, irnos falar
alg d • af rro inútiles . Os que falan do
h
lat d 1 r , calcando o dito castelán,
¡u r n fa lar d c u a cconomicamente irrelcvan t , mparado 6 re to do gastos. Para
d n mina-la cou a en valor, ten o galega
algunha utras expresión coma estas:

Farrapo de gaita
Nada entre dous pratos

Cousa de pouco máis ou menos
De tres ó carto
De mala morte.
Ou diseque

Non é cousa do outro mundo
Non dou un carto _por ela.
Tamén se pode dicir que iso

Non vale o que o rabo duo can
Non vale nin para a corte
Non vale nin para freganzo
Non vale un abeloiro
Non vale un chavo galego
Non vale un farrapo de gaita
Non vale un ichavo galego
Non vale un pito
Ou ben dise que

Vale menos cás orellas dun can cheas
de auga
Vale o que un cigarro despois de
fumado/zugado
En todas estas expresións hai a súa
dose de humor e retranca. Por iso se pode
rebaixa-lo valor do que outros ensalzan,
exclamando de calquera destras tres maneiras:

¡Grande cousa aforraches!
¡Se inda foran grans de millo!
¡Iso que o leve o diaño!

XVI ROMAXE DE CRENTES GAÑEGOS
11 de setembro. O Viso. 12 da mañá

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Karina Flánagan évos
unha viguesa señora
non sei se de vida alegre,
pero si alegradora.
2. No mes de xullo en Santiago
emprendeuna a labazadas
contra a deputada Rosa
que a acusara de putadas.
3. Sucedeu no Parlamento
e deu moito que falar:
a Karina é militante
do Partido Popular.
4. Portomeñe sentenciou
que do PP, Deus mediante,
co tempo ha padecer
unha expulsión fulminante .
5. Fulminar é repentino
e a min tenme amoucado
ese raio fulminante
de efecto tan retardado.
6. Dona Karina, tranquila:
ameazadora e crítica;
polo puticlub pasou
parte da fauna política.
6. O PP é coñecedor
do menú praia Samil:
peitugas en salsa verde,
picante con perexil.
7. A Flánagan non engana
e na propaganda, dona
se amosa da cafetera
que lle dá o nome de "cona".
8. Isto non o invento eu
que aínda senda feo
lino nun folletiño
propaganda Xacobeo.
9. Quere dicir que ó pudor
non lle concede importancia.
A Flánagan voa alto,
fende o ar con arrogancia.
10. Disque dá moito do diñeiro
pró partido, pero escoito
que o problema é distinto:
a Karina sabe moito.
11. E así o día de autos
tras desta escabrosa historia
ameazou con escribir
o seu lib:r:o de memorias.

Hai un ano viámonos na Ermida. Agora é no monte do Viso, en Lobeira. Realmente vainas facendo o Camiño das Romaxes. E o día 11 diremos, como facían
os xudeus ó despedirse de Xerusalén: ¡Ata o ano que vén en Ribadeo!
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12. De fulminar ninguén fala
e no Parlamento se oe
o resoar dunha aldraxe
a Rosa, a do PSOE.

