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REVISTA 
QUINCENAL 
DE CRENTES 
GALEGOS 

e o Xacobeo loi pasando 



EDITORIAL 

Unha porta que se pecha 

Ninguén poderá negar que 1993 vai pasar á 
pequena historia de Galicia, máis aló da crónica local 
compostelana. Foi seguramente o ano, nos once sécu
las de historia xacobea, en que, acúdiu maior número 
de turistas, de peregrinos e de curiosos. 

Pero isto non deitou do chan coma un espontáneo 
fungo. A propaganda que lev~ba o carimbo político de 
Xacobeo 93 funcionou e chegou a todas partes. Hai 
que darlle a noraboa á Xunta e, moi en concreto, ó 
consel leiro Portomeñ?, ben merecente do seu nome 
de Víctor, pois súa é a victoria, o honor e maila gloria. 

Pero antes de pronunciármo-lo amén, teriamos que . 
pasarlle factura dalgunhas causas: ¿Canto custou o 
Xacobeo e por que? ¿Non se puido facer con menos 
cartas que soan a despilfarro? ¿ Foi tan necesario o 
escándalo de acudir a don Julio Iglesias e outras cape
las de nomes que tamén levaron o seu en metálico? 

O certo é que, visto en panorámica, a Xunta gañou 
o Xacobeo e non se privou de face-lo mesmo co Xubi
leo, acadando certas indulxencias que aquí criticamos 
no seu día, porque o xeito de actuar no relixioso pare
ceunos doutra época, pouco consonte cun tempo de 
secularidade e de Estado aconfesional, como hoxe é o 
español. Se ó lector lle parece dura a cualificación de 
nacional-católica, chámelle de cristiandade, que tanto 
ten. E concedamos que constitúe tamén a actitude do 
goberno eclesiástico actual. 

No editorial de principios de ano -número 400-amo
sabámo-la nosa desconfianza de que a cl~recía apro
veitase este acontecemento para abrí-las portas _dunha 
galeguidade cristiá. A impresión que ternos é a de que, 
cando lle boten o pecho á Porta, nin conta se han dar 
da gran oportunidade per~ida. O Arcebispo e mailo seu 
contorno funcionaron sistematicamente en castelán . 

Acaso tamén os tempos precisaban dunha pastoral 
distinta da peregrinaqión e non podemos sacudí-la 
negativa impresión de que, salvo raras excepcións, no 
pobo cristián perpetuouse a sensación de que iso das 
indulxencias é un xeito máxico de gaña-la salvación . 

Somos conscientes, con todo, de que a pesar das 
deficiencias pastarais, moita xente gozou do beneficio 
dunha experiencia relixiosa fóra do común, sobre todo 
aquelas persoas que se dispuxeron a face-lo Camiño a 
pé. Algúns ·Cregos da catedral, que atenderon ós confe
sionarios, sentíronse enriquecidos por moitas confiden
cias sacramentais que denotaban fe rexa e conversión. 

Algo singular nos parece que o feíto de que dende 
moitas parroquias, vilas e cidades de Galicia xentes de 
tódalas idades e condicións se puxesen en camiño 
cara a Compostela. Se é certo que se fai camiño ó 
andar, moitos galegas decatáronse de que a cidade do 
Apóstolo paga a pena que se converta en centro, en 
símbolo. E iso tamén pode ser gracia xubilar. 

O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Sempre hai para todos 
· Iso de formar goberno 

resulta unha arte domáis com
plicada. Hai que te-la maña dun 
mago, unha diplomacia galego
vaticana e a cara dun feirante 
chambón. O rigor e o sentido 
da eficacia, teñen menos 
importancia. 

O do toque máxico vai 
polo aquel de dar construído 
un rompecabezas onde hai 
máis pezas que sitio, e conse
guir ó cabo que non sobre 
peza ningunha. 

Porque non se sabe como, 
pero todos, todiños todos, ora 
os cargos saíntes, ora os entran
tes, atoparon acomodo e con
forto, coma desvalidos pitiños, 
baixo as bondadosas ás de don 
Manuel. "Antonciño, tes que 
deixa-lo sitio de conselleiro a 
Xositiño, pero acouga .. . que 
todos somos rolada,. .. anda 
prenda, que podes escoller entre 
ditixir tal organismo ou ingre
sar no selecto grupo dos meus 
asesores persoais". E Antonci
ño acepta feliz, que roáis vale 
ser pitiño perpetuo en nómina 
que non carracha por libre, é 
dicir, cidadán sen cargo. 

O da diplomacia vai por 
esa destreza medio sibilina, 
medio vaselina, de conseguir 
un imposible equilibrio entre 
familias e clans da parte escura 
e intrigante do Gran Partido. 
Ou como, cando todos pensan 
na sucesión sen ousar nomeala, 
dar unha de cal e outra de area 
para manter xusto a tensión 
necesaria e suficiente: facer 
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algún aceno que alente. a espe
ranza pero non tan claro como 
para marcar unha diferencia. 
Ei-lo toque galego-vaticano. 
Un encaixe de bolillos. Un pri
mor. 

E o da cara vai pola nece
si dade de vender toda esta 
construcción ó electorado 
como se obedecese realmente 
a algún crite1io racional. ¿Que 
racionalidade pooe haber en 
facer unha lei de servicios 
sociais que integra e coordina 
todo ese mundo da asistencia, · 
promoción e traballo social e 
medio ano despois facer un 
reparto de competencias á 
rapañota entre Cacharro e 
Romay e rompe-la unidade do 
sistema? ¿Que sentidiño ten 
suprimir unha consellería de 
Traballo que era a interlocuto
ra cos sindicatos e reparti-la 
promoción do emprego para 
os de Lugo e as relacións labo
rais para os de Pontevedra? ¿A 
conto de que vén ese meter a 
calzador un home de Cuíña 
nunha Consellería de nova 
creación feita de retallos? 

Aínda ternos boa sorte de 
que' as familias, baronías ou 
vicerreinados, sexan tres ou 
catro. Porque se o viGio se 
estende... q uen nos vería 
cunha Consellería do gando 
porcino, outra de Pesca lacus
tre, e unha Secretaria Xeral de 
pistas rurais, departamento 
este que, moi probablemente, 
coordinaría as diferentes elec
cións polo país adiante. 
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BOA NOVA Manolo Regaí 

Na carne da nosa carne 
É posible que máis dunha persoa 

quedase un pouco es~añada do que dicia
mo s no número anterior de IRIMIA, 
nesta mesma páxina. Non traballamos 
suficientemente cos dons que Deus 
mesmo nos puxo nas mans, no corazón, 
na intelixencia, para construí-las riosas 
persoas, e .lago acudimos a el para que 
supla as nasas deficiencias. 

Algúns ex~mplos peqoenos 

Non é nada difícil atapar exemplos 
desto que dicimos na nasa vida diaria. 
Pode ser un mozo.que non analiza para 
nada a súa psicoloxía, de onde veñen as 
diferentes forzas que descobre dentro del , 
por que sente isto, por que sente aquelo, e 
logo ante determinados sentimentos limí
tase a rezar, se é que reza, para se librar 
deles. 

Ou pode se-lo caso dunha parella que 
non para a conversar sobre o que na vida 
diaria .viven, para coñecerse mellar, para 
ver de onde proceden _os seus malestares, 
para descubrir cal é a causa dos seus 
mellares momentos; e, sobre todo cando 

REMOENDO O EVANXEO 

sofren penalidades, limítanse tamén a 
queixarse diante de Deus da vida frustra
da que lles tocou vivir. 

Ou pode ser igualmente o caso 
daquela moza ou mozo que, sen afondar 
para nada nos seu dinamismos persoais 

Deus feíto carne, persoa humana, ensínanos a 
valorar todo ·o humano. 

máis auténticos, se embarca por un cami
ño vocacional relixioso , faise cura, 
monxa ou frade, encubrindo con devo
ción equivocada as fallas de coñecemento 
e valoración propia. 

Cremos non Deos f eito carne 

Nestes días do Nadal lembramos e 
celebrámo-la nasa fe nun Deus que se fixo 
carne pola nosa liberación. Son moitos os 
aspectos implicados nesta nosa crenza. Un 
deles , un dos máis importantes, é que o 
noso Deus acepta e aproba a condición 
humana en toda a súa amplitude e comple
xidade. Se Deus tomou en serio a condi
ción humana, ata o punto de se facer en 
t do c011a un d un de nós, non podemos 
nós escusarnos de ser persoas humanas 
para intentar achegarnos a Deus. 

E isto é o que moitas veces facemos 
cando pretendemos renunciar ó coñece
men to do noso mundo interior, cando 
esquecémo-la verdade primeira da nasa 
condición humana, e montámo-la nosa 
vida sobre ideas relixiosas falseadas. 

Victorino Pérez 

"Chegou a plenitude dos tempos e Deus mandou ó 
seu Pillo -nado dunha muller e sometido á Lei- para 
que redimindo ós que estabamos sometidos á Lei, 
fosemos profillados coma fillos seus" (GAl 4, 4-7). 

"No principio existía a Palabra, 
e a Palabra estaba onda Deus, 
e a Palabra era Deus ... 
N ela estaba a vida, 
e a vida era a luz dos homes ... 
Veu onda ós seus, e os seus non a acolleron. 
Pero a cantos a recibiron, 
-os que eren no seu nome-
déulle-lo poder 
de seren fillos de Deus". (Xn 1, 1-18). 

"¡Oh Verbo! ¡Oh Cristo! 
Ti e-lo meu Señor. 
Pala, eu quero escoitarte 
e poñer en práctica a túa palabra ... 
porque nela hai vida, ledicia, 
paz e felicidade" (A. Chevrier). 
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A PENEIRA 

A "GUÍA DE 
COOPERA
CION PARA 
O DESEN
VOLVEMEN-

.__..__....-u-__ ~ o DESENVOLVEMENTO TO" acaba de 

ser publicada 
pola Coordena

dora das Organizacións non Gubemamentais e o Conse
llo da Xuventude. Podemos aprecia-los distintos xeitos 
de cooperar cos países necesitados ou cos colectivos en 
situación de pobreza. Veñen expostos os obxectivos e 
actividades das distintas entidades. O teléfono da Coor
denadora é: 981- 57 54 44. 

AS BONECAS que nestes 
días chegas ás casas fan
nos lembra-la inxusticia na 
que traballan en moitas das 
fábricas qu e producen 
e tes xoguetes: insegurida
de, masificación, os sala

rio mái baixo ... Ne tes mese debido a falta de seguri
dad ~ r n d slruída polo lume dúa de tas fábricas: en 

breira morta nunha empresa de 
n oit nta unha morta ... E tamos 

ant unha itua i n d xpJ ta ión da mull r como man de 
hina ne t ano xa morreron máis de 
lraballadore por falla de seguridade. 

Alfonso Blanco Torrado 

AS MULLERES seguen a se-las 
responsables da cociña nestas fes
tas tan cheíñas de manxares e de 
boa mesa, condimentado todo coa 
arte e o traballo desenvolto duran
te moitas horas. Segundo enqui
sas, o setenta por cento das mulle
res deste país son as que traballan 
durante moitas horas na cociña, e 
case un sesenta as que fan o tra
ballo de limpeza, e case tóda-las 
que tamén teñen que face-las 

compras. Aínda queda moito por andar ata chegar a unha verdadeira 
igualdade; mesmo a denominación de "amas de casa" é negativa. 

CONVIDAMOS A -
COÑECE-LOS PRO
DUCTOS GALEGOS 
que hóxe compiten con 
toda dignidade cos pro
pios doutros países, neste 
terreo estamos a dar 
pasos importantes, sobor 
de todo, nos productos do 
agro; así as castañas con
vertidas en "marrón 
glacé", propias do N adal, 
e que se preparan en Cue
vas e Cía de Ourense. 

,· 

< 
Vídeos de 1ª, 2ª ou 3ª 

-
-w -
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Témo-lo proxecto de facer unha boa e completa reportaxe sobre as_ 

diversas Romaxes. Xesús Ferro Ruibal está disposto a realizar 

unha montaxe a partir dos vídeos que lle propiciemos. Queremos 

facer un servicio á Asociación Irimia e a aquelas persoas que se 

interesen. Por iso, os que teñades vídeos gravados, por favor, fac~

denolos chegar. Graciñas. 



VE ness 
A N<?V A PUBLICACIÓN do Consello da Xuventude Galega 
quere ser un foro aberto á sociedade. Un lugar no que os mozos 
participen e expresen os seus problemas e aporten solucións. A 
Revista "Xóvenes" quere ter tamén un centro de información 
ós/ás xoves. 

"NADAL EN GALE-
GO" é un novo disco 
que recolle as mellares 
panxoliñas dunha liña 
do noso folk mái s 
rigoroso: Fu xan os 
Ven tos e A. Quenlla ... 
Detrás de toda esta 
interpretación está a 
dirección musical de 
Xesús Mate e a execu
ción de grandes músi
co s coma Mini e 
Mero. Son pezas da 
nosa música tradicio
nal do N ad al e Re is; 
por iso ademais da arte 
maxistral nesta pro 
ducción , hai , todo un 
traballo de investigación que non é menos loable. Noraboa por 
esta xoia da nosa música. 

NO CENTENARIO DO 
NACEMENTO DE 
MAO, a China de mil 
cen millóns de consumi
dores, camiña en direc
ción aposta: está mergu
llada na longa marcha 
cara ó capitalismo. As 
reformas políticas van 
moito máis lentas ... , e así 
os chineses só identifican 
Occidente cun consumo 
cada día máis grande. 
N unha parella, un traballa 
pró Estado e o outro pra 
empre-sas privadas de 
capital estranxeiro e con 
salario un pouco máis 
alto có outro, e case sem
pre en condicións pouco 
xustas. 

HAI MOITOS "RUSH
DIE" NO MUNDO xa que 
a intolerancia e o fanatismo 
se ceban nos escritores e 
intelectuais dun xeito espe
cial, e así en Alxeria foron 
asasinados máis de dezasete 
intelectuais. Alxeria está 
nun calello sen saída dende 
o "golpe" q.ue anulou as 
eleccións que gañaran as 
forzas islámicas, e unha 
violencia trouxo outra, e agora son os estranxeiros os que están 

, a pagar, mesmo coa vida, o apoio dos Estados occidentais ós 
golpistas. 

¡CONSTITUAMOS SECCIÓNS S.JNDICAIS EN 
TÓDALAS EMPRESAS! é. a campaña que está a facer a CIG 
en todo o país, onde se aposta por un sindicalismo reforzado 
pola participación dos afiliados a1í onde se dan os problemas e 
onde hai que busca-la solución. É unha boa ferramenta neste 
tempo de crise. 

AGASALLAR CON 
LIBROS é algo fer
moso nestas datas e 
sempre ... , cada xeira 
contamo s con mái s 
variedade de libros; 
se no setenta e cinco 
só se publicaron en 
Galicia sesenta e oito 
títulos, neste momen-

to están a ve-la luz novecentos títulos cada ano , a meirande 
parte cunha edición de tres mil exemplares. 
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INTERNA'CIONAL 

O poder do diñeiro e a 
loita pola Democracia 

Preto xa do Nadal, unha festa 
con aire de familia, de paz e de tran
quilidade, parece se-lo momento no 
que tamén debemos ser solidarios, ó 
menos co noso pensamento, ton Por M. Lozano Paz 
aquelas situacións tle necesidade, fame, guerras e privacións 
dos dereitos humanos. 

Depois da II Guerra mundial os países ricos programa
ron unha nova orde mundial e con ela, sobre todo, unha nova 
orde económica. Nacen así o Banco mundial (BM) e o 

. Fondo Monetario Internacional (FMI), que na actualidade 
son os principais valedores do actual sistema económico 
mundial. Moitos países pobres están cada vez máis endebe
dados e sofren a política <lestes mecanismos capitalistas, dis
frazados de democraci;i. 

Nos últimos días os medios de comunicación infórman
nos dun acordo histórico, sen precedentes, no campo econó
mico: o Acordo xeral sobre Aranceis e Comercio 
(GATT), subscrito por 115 países do mundo. O acordo, que 
se celebrou con viño español, parece beneficiar máis ós paí
ses máis ricos, aínda que, como no caso de Portugal (indus
tria textil) funcionará algún mecanismo compensatorio. 

No caso de España existirán certas vantaxes nos terreos 
do audiovisual, o mellor tratamento para os productos medi
terráneos e as produccións estatais de azucre, viño e arroz. 
Hai outros aspectos agríco¡as, que afectan moi directamente 

Galicia, que eguirán sen resolverse. 
te acordo en~rará en vigor o 1 de xaneiro de 1995, 

aínda que algúns dos seus aspectos non serán plenamente 
aplicados ata ben entrado o século XXI. 

Esperemos que todo isto axude a que a "crise", da que 
tanto se está a falar, sexa superada e sobre todo, que os máis 
necesitados e os máis marxinados, poidan acadar cando 
menús un nivel económico, en base ó seu esforzo, que lles 
permita vivir dignamente. 

V arios países celebraron eleccións democráticas. Para
mos un pouco a reflexionar sobre as máis significativas, des
tacando as de Rusia. Este "xigante derrumbado" celebrou 
eleccións o domingo 12 <leste mes de decembro. Un país con 
grande significado para o resto do mundo, un país no que os 
vicios das sociedades "democráticas" occidentais están 
imperando cada vez máis: mafias e múltiples bandas que 
viven da extorsión, d_os asasinatos e da droga. 

Os novos ricos xorden por varios puntos do país e men
tres, o gran pobo, que pasa fame e mil penurias, ten poio 
menos a oportunidade de votar. O "emperador" Yeltsin saiu 
fortalecido, ó serlle aprobada unha nova constitución, mais 
terá de novo un Parlamento, quizais pouco favorable ás súas 
teses económicas e radicalizado por un grupo que chamaria
mo aquí, de "ultradereita", encabezado polo que está a 
facerse famo o: Yirinovsky. _ 

Esperamos que o Nadal axude a reflexionar ós "merca
dere da morte", ós que viven das armas e de matar e impere 
a forza da razón, da xustiza, da tolerancia, da solidariedade e 
da paz. 
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POLÍTICA 

Postcomunismo en 
Roma e Moscova 

Os resultados das eleccións par
lamentarias en Rusia e das munici
pais en Italia amósannos <lúas inte
resantes facianas do postcomunis
mo : o desconcerto dos cidadáns Por Tintxu 
nesta época de crise e a busca de novas correntes e persoas 
non marcadas, para ocupa-los postos de responsabilidade. 
Por iso quedou bastante <lanada a imaxe de Eltsin e gañou 
creto a personalidade de Occheto, dous ex-comunistas que 
abren camiños nos seus respectivos países, con métodos moi 
diferentes. · 

O autoritario presidente de Rusia, usando tódolos recur
sos que un poder case absoluto e a crise do comunismo 
poñía nas súas mans, consegue ó redor durÍ tercio dos postos 
do primeiro parlamentó ruso que pode aspirar a chamarse 
democrático . .As esperanzas frustradas espertadas polos diri
xentes ex-comunistas fixeron que os que seguen con esas 
ideas e non se serviron delas desde o poder, obtivesen agora 
un respaldo considerable que recorda ó dos seus camaradas 
polacos. 

Desgraciadamente o desconcerto e a d~silusión levaron 
a moitos rusos a volver aínda ruáis lonxe cara ó pasado, a da
la súa confianza a ideas e persoas que comparten a política 
dos últimos zares, de defensa da ah;na rusa e rechaZü .do 
estranxeiro ou mesmo do compatriota doutras etnias. Tal 
resultado, inoito máis ~ó dos comunistas, sorprendeu fonda
mente ós observadores políticos occidentais, tan cegamente 
entregados ó pr~sidente de Rusia. Curiosamente, esta opción 
tivo como tal uns resultados superiores no escrutinio xeral 
de listas dos acadados polos candidatos adscritos a esta 
corrente nas circunscricións nas que se elixía directamente 
ós deputados: 

En cambio o~ candidatos máis próximos ó presidente 
obtiveron mellores resultados cós das listas que o apoiaban. 
Ou sexa, que os partidarios do presidente teñen mellor imaxe 
cás súas ideas. Agora terán que contar, uns e outros, co gran 
número cíe deputados sen dascrición política clara, que con
seguiron escan_os, ou con outras listas, como a das mulleres, 
que representan outras facianas da apertura política e da 
renovación. Os resultados Clemostraron que o panorama polí-

. tico i moi aberto e permite moitas posibilidades de futuro . · 
Recorda un pouco o frescor das Cortes constituíntes españo
las do 77. 

Tamén destacan polo seu aire fresco os resultados das 
eleccións municipais italianas. A apertura que xa representa
ra Togliatti e que logo e:ncarnou perfectamente Occheto fai 
dos ex-comunistas o partido que sae mfiis enteiro da queima 
na que a o corrupción acabou cos grupos do gobemo, sobre 
todo a DC, pero tamén os socialistas e liberais. Mentres 
emerxe tamén a "Rete" antimafia e quedan estancadas as 
"ligas" demagóxicas. 

Lástima o papel destacado dos neofascistas, propiciado 
polas corruptelas da DC. Por certo, ¿que pensará <lestes 
resultados -e dos de Polonia- Xoán Paulo II, tan militante 
DC como viña sen do? 



TERCEIRO MUNDO 

J oa~, o amigo de Beto 

¡Ola!, Son Joao. Teño doce anos e 
vivo na rúa. Podédesme atopar polas 
noites durmindo debaixo dunha árbore, 
preto da casa de Beto. Esta árbore é 
como o meu armario, nela gardo algun
has cousas, coma un xersei, un prato 
que me deron, algún xoguete que eu 
fixen e algunha cousa máis. 

Todo iso e o que levo encima (os 
pant(:).lóns curtos feitos farrapos, e a 

camisa e o xersei que, me quedan 
pequenos) é todo o que teño. 

A rúa é a miña casa, por iso din que 
son "un neno da rúa" . De feito, vivo 
nas rúas de Beira desde os oito anos . 
Beira é unha cidade de Mozambique. 

_Preguntarédesvos cómo é que vivo 
na rúa. Explicaréivolo . Eu vivía coa 
miña familia nun poboado pequeno moi 
lonxe de Beira. Un ~ía, hai catro anos, 

no tempo de guerra, atacaron o poboa
.do pola noite. Todos estabamos asusta
dos, había moitas casas que ardían, 
oíanse berros, disparos ... 

Foi arrepiante, todos fuxiamos para 
salva-la vida. Foi entón cando me per
dín. Xa non volvín ve-la iniña familia, 
e non seise están vivos ou mortos. 

Con outros nenos que encontrei, 
perdidos igual ca min, empezamos a 
andar. Camiñamos durante moitos días, 
con fame e frío e, sobre todo, sós. Por 
fin, chegamos á cidade. 

Aquí en Beira, hai moitos nenos 
coma min que tódolos días buscámo-la . 
vida como podemos: traballamos lim
pando ou gardando coches, facendo de 
porteadores de paquetes ou vultos (ás 
veces levamos paquetes máis grandes 
ca nós mesmos), vendendo cigarro ou 

calquera outra cousa. 

Hai veces que non encontramos 
ningún traballo, entón irnos ó mercado 
e pedímoslle diñeiro á xente para poder 
comer calquera cousa. Se non o conse
guimos, roubamos algunha cous'1; no 
mercado ou buscamos entre o lixo algo 
que aínda se poida comer. 

Hai moitos días que ternos dor de 

tripas por culpa diso, pero é yreferible a 
pasar fame. 

Aínda me lembro das comidas tan 
ricas que facía miña nai. Agora que 
acabou a guerra, teño a esperanza de 
poder encontrar a alguén da miña fami
lia e ter outra vez un fogar. 

(Recollido do material de lntermón 

"Tamén queren ser nenas e nenas", 

subvencionado pala Xunta e distribuído 

gratuitamente ós centros ou colex ios 

interesados). 



ESTUDIO Camiño de Santia~ 

Nieves Herrero, asturiana de nacencia e galeguista de opción, 
realiza unha moi interesante análise do fenómeno xacobeo 
dende unha clave secular, .non relixiosa. Profesora universitaria 

de Antropoloxía Social, o rigor do seu discurso require unha 
terminoloxía precisa que ás veces pode pa-,;ecer alg_o académica e esixir 
atención. Ben a merece. Agradecémoslle que se esforzase nunha difíc_il 
síntese que nos ofrece a outra cara do ·moeda do Ano Santo. 

Está a piques de remata-lo 
Xacobeo 93, un fenómeno 

complexo no que converxen 
misturadas unha celebración 
de tipo relixioso con outra de 
tipo laico, secular, e que pre
senta moitas facianas ou ver

tentes. Podería ser por tanto 
un bo momento para realizar 
unha breve reflexión acerca 

dos igni~icados, dos sentidos, 
do mundo de ideas e represen

tación que están implicadas 
ne te fenómeno a través das 
ale e trata de moverá per

. oa e, á v z, a per oa con -
trú n viven a úa expe

n ncia. 

Parto da premi a de que 

a experiencia non son 
nunca reductibles ó exclusiva
mente individual ou persoal, 
senón que están sempre con
formada ou mediadas dalgún 
xeito por representacións e 

ideoloxías culturais nas que se 
xogan intereses e poderes 
ociai . 

A miña reflexión céntra
se, máis específicamente, nos 
motivo da peregrinación na 

úa forma considerada tradi
cional, na convicción de que a 

través da súa análise podemos 
arroxar 1 uz sobre algúns 
a pectos de te, como dicía, 
complexo fenómeno. De feíto, 
o ritual da peregrinación a 
Santiago na súa forma consi
d rada tradicional, esto é, a pé 
polo. camiño hi tórico , ató
pa e ituada nun lugar central 
de ta elebración. 

A pouco que botemos 

unha ollada ós medios publi
citarios e de comunicación 

podemos comprobar cómo o 

C::amiño é un símbolo funda

mental da mesma, utilizado 
para vender toda clase de pro

ductos e para atraer multitudes 

a Galicia; multitudes que elas 

mesmas non fan a peregrina

ción e pé, pero que, curiosa

mente, resultan atraídas por 
esta imaxe. 

dade ou grupo. Nótese que 

estou a utilizar unha defini

ción máis ampla do ritual cá 

que se acostuma prnpoñer 
desde posturas confesionais, 

nas ·que este se define exclusi

vamente coma trato con pode

res sobrenaturais ou de nature

za sagrada. 

Para a antropoloxía 

social, o comportamento ritual 

oriéntase a resaltar e a marcar 

realidades que son moi impor-

A metáfora vida-camiño está na base da nasa cultura e articula a expe
riencia da moitos peregrinos non crentes. 

¿Por que fai un non crente o 
Camiño? 

Podemos defini-lo ritual 

coma unha linguaxe simbóli

ca, coma un sistema de comu

nicación no que por medio de 

palabras, de accións, de xes

tos, de comportamentos pau

tados, formais e estereotipa

dos, exprésanse e vívense 

ideas que son moi importantes 

para unha determinada socie-

tantes para unha sociedade, de 

xeito que nesta categoría 

podemos englobar tamén ceri

monias de tipo civil e falar así 

de "ritual secular". 

O que persegue o ritual é 

someter ós individuos a unha · 

experimentación intensiva 

dunha serie de ideas para que 

as asirñil.en, para que as vivan, 

para que as fagan súas. Coma 

no caso da linguaxe falada, 

esas ideas, eses significados 

ós q~e remiten as palabras ou 
os símbolos no ritual, depen
den dun código particular ó 
que podemos refeiirnos tamén 
'coma universo simbólico, ou 

marco ideolóxico. 

O que resulta curioso no 
ritual do camiño de Santiago é 
que, como teño .visto nunha 
investigación persoal, é un 
ritual realizado por un número 
moi grande de individuos que 

din non ser católicos, nin cris
tiáns, nin sequera estar movi
dos por motivaciones relixio

sas. Di~to coa termino1oxía que 

empregaba antes: realízano 
moitos individuos que non 

participan dese código no que 
o ritual orixinalmente se con
figura como tal. 

Neste punto é o.nde eu . 
faría a pregunta ou preguntas 

que me parecen interesantes: 
¿por que fai un non crente o 
Camiño?, e algo máis, ¿por 
que esta imaxe de alguén que 
fai o Camiño vende ou é unha 
imaxe vendible incluso para 
aqueles que nunca o farían e 

que poden incluso considerar 
que a peregrinación a pé é 
algo de tolos? 

Buscando unha resposta 
ás mesmas formularía a hipó
tese de ata qué punto o Cami

ño de Santiago non se estará 
convertendo, para un número 
moi grande de peregrinos, nun 
ritual secular, é dicir, nun · 

ritual propio dunha sociedade 

secularizada no que as ~ 



~~o, ¿Ritual secular? 

e:> ideas que se viven non 
son tanto as propias do cris
tianismo coma outra serie de 
ideas e mitos que están a 
xogar un papel moi importan
te na nasa sociedade. 

Dalgún xeito paréceme 
un síntoma desto o feito de 
que da mesma maneira que 
peregrina Xoán Pablo II (inda 
que simbolicamente perco
rrendo o traxecto que separa a 
Igrexa de San Francisco da 
Catedral adoviado como un 
peregrino medieval), é dicir, o 
representante máximo da ins
ti tu ció n eclesial católica , 
peregrinan tamén máximos 
representantes das institucio
nes políticas do Estado e 

podemos ver a alcaldes , a 

deputados, a ministros, e 

incluso a príncipes, saíndo 

nos medios de comunicación 
facend o a peregrinación e 

potenciando e resaltando 

<leste xeito a súa importancia. 

Natureza e Historia 
Sinalaría dúas categorías 

fundamentais en torno ás 

cales se articulan estas ideas 

que podiamos chamar secula

res, non relixiosas, que están 

de modo fundamental presen

tes na vivencia e na experien

cia secular do Camiño. En 

primeiro lugar a N atureza, é 

dicir, a importancia concedida 

á natureza na nasa sociedade, 

Moitos peregrinos resaltan coma experiencia máis importante o senti
mento de "entronque coa humanidade". 

e refírome tanto 
a medio natural , 
coma a posibili
dade de vivir e 
experimentar 
esas causas que 
calificamo s 
coma "natu
rais", que no 
Camiño se cum
pre nun grao 
máximo, segun
do testemuño de 
moitos peregri 
nos . Unha pere
grina que perco
rría o Ca'miño 
desde Navarra , 
e que se decla
raba non crente, 
contestaba así á 
miña pregunta 
polos motivos O auxe do camiño é síntoma dunha sociedade que 

deixa poucos espacios para a vivencia do simbólico. 
da súa peregri-
naCión: " eu 
dicía que viña ve-la miña nai, 
a natureza' , e apostilaba: "o 
templo máis fermo so é un 
bosque". 

A segunda categoría é a 
Historia, é dicir, a importan
cia concedida ó histórico , ó 
antigo, léase tamén, ó celta, 
ó medieval. Ambas categorí
as , Natureza e Historia, son 
moi importantes coma arti
culadoras de !deoloxías a tra
vés das cales se vi ve , se 
experimenta e se vende o 
Camiño; pero eu resaltaría 
sobre todo a historia, é dicir, 
o valor que na nasa socieda
de ten a historia, un valor 
fundan te , cons ti tu ti vo de 
identidade e de sentido últi
mo. É tan importante a histo
ria para fundar realidades 
que ás veces incluso é nece
sario inventala, como suce
deu en Galicia co celtismo e 
como mesmo ereo que está a 
suceder co propio Camiño de 
Santiago. 

Camiño de 
Europa 

A utili zación político
secular do camiño ba éase 
precisamente na capacidade 
fundan te · e lexitimadora da 
historia, na súa potencia retó
rica para a le xi timación de 
identidades, neste caso e de 
maneira fundamental , a Uni
dade Europea que ultimamen
te están tan empeñados en 
facerno s asimila-los na sos 
políticos e na que se xogan 
tantos intereses económicos. 
O Camiño resume, epitomiza 
e fai visible esta idea, conver
téndose deste xeito dun sím
bolo inigualable para repre
sentar esa realidade tan difícil 
de representar para tantos 
cidadáns que nunca saíron nin 
sairán xamais uns quilómetros 
máis alá da súa parroquia. 

En efecto, a historia actúa 
na nasa sociedade coma un 
referente transcendente que 
pode outorgar. sentido á expe-
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a=:> riencia individual ó per
mitir ó individuo identificarse 
coma parte de algo máis gran
de. Así, moito s peregrinos 
resaltan , coma a experiencia 
máis importante e intensa da 
súa peregrinación , o senti
mento de "entronque coa 
humanidade", de estar facen
do algo que "a humanidade 
veu facendo desde hai moreas 
de séculos". 

A vida como Camiño, metá
fora raíz da nosa cultura 

Agora ben, eu trazaría 
unha diferencia grande entre 
dou s xeito s de vivir e de 
experimentar estas ideas. Por 
unha banda está, digamos, o 
e pectador pasivo 0~1 simple 
consumidor das mesmas, que 
non profunda nelas. Por outra, 
e tarfa n os individuos que 
slán di posto a vivilas e a 
xp rim nlala intensivamen

l . que para el a pere
grina i n pode er vista coma 
un xeito de profundar e expe
r imentar unh a linguaxe de 

gran potencia simbólica con 
significado que non se esgota 
en códigos particulares e pode 
ser interpretada desde códigos 
diferentes. 

Este é o caso do que eu 
diría que é a metáfora medu
lar da peregrinación xacobea, 
refírome á metáfora: "a vida é 
un camiño". 

O ritual permite unha 
experimentación intensiva 
desta metáfora-raíz, que está 
na base mesma da nosa cultu
ra e que está presente e articu
la claramente a experiencia de 
moitos peregrinos de hoxe 
que se declaran non crentes. 

O auxe do Camiño pode 
ser visto neste sentido coma 
un síntoma dunha sociedade 
que deixa poucos espacios 
para a vivencia do simbólico, 
para encontrar respostas a 
esas preguntas que se fai todo 
ser humano (por exemplo, 
"¿que é a vida"), respostas 
que esixen pasar a un plano 
simbólico, metafórico. 

Perigosa función simbólica 

O Camiño proporciona- · 
ría, sería el mesmo ese plano 
simbólico, ese plano metafó
rico no que as cousas deixan 
de se-lo que son na vida de 
cada día apreixadas por esas 
categorías ríxidas e conven
cionais nas que se desenvolve 
a nosa vida cotiá e fai posible 
velas doutro xeito, vernos 
doutro xeito, ver ó outro dou
tro xeito, ve-la vida doutro 
xeito: coma camiño tal e 
como nos propón este ritual. 

Sería algo así coma o que 
ocorre coa literatura, coa poe
sía, co teatro, coa pintura .... , 
que nos axudan a ver doutro 
xeito a realidade, a vivir 
novas experiencias a través 
das formas simbólicas. Como 
no caso destas li-nguaxes sim
bólicas o xogo esgótase en si 
mesmo sen necesidade de 
referencia a seres sobrenatu
rais ou mundos futuros. 

Desde o meu punto de 
vista, as institucións (e aquí 

inclúo tanto ás da igrexa cató

lica como ás políticias) teñen 

en realidade pouco interese 

nesta experiencia da peregri

nación e máis ben se compor

tan de xeito ambiguo coa 

figura do/a peregrino/a, reali

zando sobre eles un labor de 

filtro ou de selección: interé

salle-la "imaxe" da peregrina

ción, pero non a experiencia 

"real" da peregrina~ión. 

E creo que esto se explica 

porque o ámbito do ritual 

coma ámbito simbólico e 

metafórico que é, coma ámbi

to liminal, en ruptura coa vida 

cotiá, é un ámbito perigoso 

para os convencionalismos 

sociais_ que se basean en lec

turas unívocas, claras e distin

tas das cousas e non poden 

acepta-las lecturas múltiples e 

poli~alentes que permiten os 

súnbolos. 

Nieves Herrero Pérez 

1 
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ECOLOXÍA 

Quen contamina a auga, que a pague 

N
un anterior artigo ten
tamos explicar cómo 
era o novo imposto 

sobre a auga. Cal é, na nosa 
opinión, a diferencia entre 
pagar un canon ou un trabuco. 
Hoxe volvemos a reflexionar 
sobre o tema para tratarmos de 
comprender q~é significa na 
nova Lei da Administración 
Hidráulica o concepto "quen 
contamina, paga". 

Verdade e mentira 

O sociólogos, os xornalis
tas , os especialistas en forma
ción de opinións ou en 
medios de difusión de ideas , 
saben ben que unha gran 
mentira repetida m·iles de 
veces nos lugares precisos, 
chega a se converter nunha 
verdade. As autoridades d·a 
COTOP (Consellería de 
Ordenación do Territorio e 
Obras Públicas), tentan convencer
nos ós cidadáns de que cómpre pagar 
un canon sobre o uso da auga para 
elimina-la contaminación e defen
de-lo medio natural. 

Non é canon 

Canto di a COTOP sería verdade, 
e .sería un canon, se tódolos consuini
dore s fosemos iguais; pero non o 
somos. Os cidadáns normais consu
mimos auga e contaminámola, por 
·eso cómpren as depuradoras dos con
cellos pará repor esta auga no medio, 
tal e como estaba denantes de usala. 
Os cidadáns pagamos un canon nos 
concellos por trataren as augas. 

As industrias que consumen auga, 
non a usan, abusan dela. Recollen do 
río, 6u peor, das traídas públicas, 

gratis e ten que apañarse con 
ela. Soamente se lle pode 
vende-la auga de merma ou 
consumo no proceso de pro
ducción. Esta nova auga 
sería a sometida a canon, 
dado que esa industria non 
estaría contaminando, posto 
que non vertería auga conta
minada. 

Logo é trabuco 

FOTO: Manolo Blanco 

Canto di a COTOP sería 
verdade, e poderíase falar de 
canon na lei, se de verdade a 
nova lei defendese o medio 
natural. Mais ata o de agora -
a experiencia dir~os que esta
mos moi lonxe das medidas 
anti-contaminación dos paí
ses comunitarios, e as direc
trices comunitarias falan da 
"Protección do medio natu-

enormes cantidades de auga que, logo 
de empregala nos seus procesos de 
producción, vólvena ó río totalmente 
contaminada. 

¿Por que nol) se obriga ás indus
tri~s a devolve-las augas que usan 
ós ríos sen contaminar, tal e como 
fa.n os cidadáns? Entón, si que pode
riamos falar de igualdade diante da 
lei e sería verdade utiliza-lo término 
canon. 

A nova Leí de Administración 
Hidráulica debería contemplar algún 
artigo no que se dixese que cada 
indus.tria ten · dereito a recibir gratis 
o equivalente á auga que precisa 
para o seu proceso productivo; pero 
coa obriga de reutilizala indefinida
mente. 

Estou a dicir que se u~a indus
tria precisa 1.000 m3 de auga, dáselle 

ral" , non da "Defensa do 
medio natural". 

Se, previsiblemente, a nova lei 
non vai defende-lo medio natural, no 
mellor dos casos evita-la contamina
ción; se as industrias van seguir a 
verte-las a u gas contaminadas; se o 
único tratamento das augas residuais 
o van face-los concellos, ternos que 
concluír que é mentira que se trate 
dun canon. Logo trátase dun novo 
trabuco. 

Cómpre estar avisados deste 
novo trabuco e organizármonos a 
nivel de concellos para esixir da 
COTOP que non se nos engane 
máis. Como eles din: "quen conta
mina, que pague". Os cidadáns xa 
pagamos; cómpre; xa que logo, que 
tamén paguen as industrias. 

Manolo R. Bermejo 
Catedrático de Química Inorgánica 
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TESTEMUÑO 

En memoria de Lois Peña Novo 

As mozas e mozos vilalbeses non 
tiñan nin idea de quen era Lois 
Peña Novo. Os máis vellos si sabí

an moitas causas del. Coñecían a súa fami
lia, a súa procedencia, lembraban aquel 
avogado que, coma tal, viñera a traballar á 
vila ó remate da guerra civil, despois de ter 
ocupado algúns cargos máis ou menos 
importantes por España adiante . Os que 
xogaban con el as partidas no casino sabían 
algo máis, pero calaban. Todos calaban, el 
tamén calaba e así puido vivir na paz da 
conservadora Vilalba as tristes horas da 
longa postguerra, agachando na nostalxia ó 

recordo brillante dunha vida intensa. 
Por iniciativa doutro vilalbés, Manolo 

Roca, eco apoio da Universidade, do Con
cello e do Centro Cultural de Vilalba, cele
brou e este ano o centenario do seu nace
mento e os vilalbeses -mozos e vellos- pui
deron descrubri-la importancia deste perso
naxe e da sua vida tan inxustamente esque
cida na Galicia que tanto ten defendido e na 
propia vi la que o veu nacer e morrer. 

Antes do silencio 

Pa u polo Seminario de Mondoñedo 
ma tanto vilalbe e . Fixo por libre os 

e tudio d Dereito en Santiago e, cando 
remataba brillantemente a súa vida acadé
mica, xa esparexía enfre os seus compañei
ro as inquedanzas do socialcatolicismo de 
Vázquez de Mella. 

Mais o seu carniño era outro. Atopouno 
nas Irmandades da Fa~a, e foi no seo deste 
movemento onde manifestou a calidade de 
político que levaba dentro. O agrarismo de 
Bcisilio Álvarez, que viviu apaixonadamente 
e que foi obxecto de moitos dos seus artigas 
de análise económica, tiña no nacionalismo, 
segundo el, unha doada saída. 

Nacionalismo e non xa rexionalismo, 
coma el mesmo deixou claro na Asemblea 
de Lugo. Nacionalismo que, segundo Peña 
Novo non podía quedar nunha atmosfera 
cultural galeguista na que respir~se a activi- . 
dade política que se facía en Galicia. Era 
preci o que o nacionalismo a,cadase un 
poder político real, presentándose coma tal 
no pro e o electorais. Polo me mo as 
Irrnandade debían de e converter en parti
do político uperando o "culturalismo non 
partidi ta" que para elas deixaba Vicente 
Ri co qu , ó cabo impeñería a úa liña. 

Poder nacionalista 

Loi P ña Novo, xunto co eu me tre 
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Porteiro Garea, .foi quen de levar adiante, 
nun primeiro momento, o seu proxecto de 
poder nacionalista e así converteuse no pri
meiro edil elixido nunhas listas electorais 
que, coma nacionalistas, se presentaban na 
historia de Galicia. No concello da Coruña 
falouse, por fin, galega na voz deste vilalbés . 

Posteriormente , o intento pola súa 
parte de poñe-la defensa de Galiciano cora
zón mesmo da política española levouno a 
presentarse a deputado por Lugo uníndose á 
'Organización Republicana Galega Autóno
ma (ORGA) de Casares Quiroga. Pero, na 
merite deste político de casino coruñés, o 
adxectivo 'republicano" tiña máis forza cós 
adxecti vos "galega" e "autónomo", e·, 
mediante unha confusa manobra electoral, 
deixou a Peña Novo sen acta de deputado e 
ó nacionalismo galega sen representación 
en Madrid. 

Casares Quiroga ·sabía ben, sen embar
go, da valía intelectual e política do seu 
amigo Lois Peña e, senda xa ministro do 
Interior, propúxolle o cargo de Gobernador 
Civil de Cáceres. Foi, se cadra, no nome da 
amistade que o noso vilalbés aceptou tal 
nomeamento. Despois aceptou ser Gober
nador de Sevilla para retornar a Extremadu
ra a exercer coma Gobernador Xeral desa 
rexión. Alí deixou as meirandes mostras da 
súa habilidade política nas primeiras reali
zacións da difícil reforma Agraria en que 
estaba empeñado o goberno republicano. 

De volta en Galicia, rexurdiu nel aquel 
apaixonado nacionalismo que fora o cerne 
dos seus comenzos na. vida política e a súa 
voz volveu a resoar entre tódalas dos dos 
grandes da nosa nación na propaganda para 
o Estatuto de Autonomía do 36. 

Despois, o silencio 

O golpe militar de Franco colleuno 
cando iniciaba o seu lapor coma secretario 
do Concello de Lugo. Salvouse do fusila
mento gracias á constancia da súa dona 
Ermitas e o bo facer dalgúns amigos. 

Despois foi o desterro, a guerra e, 
finalmente, o silencio no seu despacho de 
avogado en Vilalba. 

Atrás quedaban centos de artigas nas 
páxinas de A Nosa Terra e noutros xornais 
galegas con certeiras análises económicas · 
que aínda hoxe terían vixencia, coma a súa 
razoada demanda dun banco público galega 
para o desenvolvemento da no~a economía,. 

Atrás quedaron dous libros: Nu evas 
Orientaciones Sociales e, sobranceiramen-

Lois Peña Novo 
Vida e pensamento político 

e económico 
Manuel Roca Cendán 

f'rt· ., "ºn fü grandt's probr('mas d:i Hu m;111idadc L·ulta : o na · 
lional. o dtm..xrá1ico. t ' u sOli:i l. O probrema soual. que 
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axt·itadas á su:1 u1hur:1. E o n:Kional. que..- {: o dirt·i10 de t:ad:t 
pobo a rl'xir li bn:mt mc..- os lll'U!". dt·stinos. O redor d 'istos 
probrt·mas xi:a tod:1 :1 Ci\•iliza<.'Íón da Humanid:1d c..-

O traballo hum:ln rrrnu un Mundo lndustral. universa· 
li zou a Economía . P:uronos t obrciros xuniáronsc t•n agru 
paC' iós iniermi~ionacs . Aspiración suprema é internacionali
zar 1amé11 as fontcs d;1 produción; o derradeiro Congreso 
Int ernacional do Trab:i llo. tc lebrado en \Xlas ing1011 o ano 
p:tsado. os rcprcst·nta mcs 1rnli:mos propuñcron. con razón 
sobrada . somr. 1er a un réx imtn internacional a distribución 
das ma1crias primas. pois mcntras haxa Estados que mo· 
nopolicl'n. por cixempro . o frrro 
ou o ca rbón ou o pecróko. habcr:í 
naciós dominador:1s e nariós cs
cravas, porqut• a indcpc:ndcnza 
nacional rcquirc indcpt·ndcza 
económica. PN ou1ra panc. os 
obreiros danse coma de que x:i 
non podrn realzar os seus ideaes. 
si non dcndt o Podtr . asa hándoo 
rcvolucionariamentc como na Ru
sia. como pretenden en Alemania 

Ediciós do Castró 
ensaio 

Portada do libro que en 1982 escribiu o econo
mista- vilalbés e irimego Manolo Roca 

te, La Mancomunidad Gallega, que algúns 
analistas de entón non dubidaron en poñer á 
mesma altura có coñecido El Nacionalismo 
Gallego, de Vicente Risco. 

Agora,alernbranza 

En Vilalba xa saben agora quen era 
aquel señor avogado que se perdía na ano
nimato, que non ía moita á misa, que vivía 
un pouco illado na súa xordeira e que tiña 
fama de distraído. 

Agardámo-la decisión do Concello de 
Lugo para rehabilitalo moralmente no seu 
pasto de secretario .que lle foi.,inxustamente 
usurpado. Mentres, o Concello de Vilalba, 
onde a rúa principal ·aínda se chama do 
"General Franco", está a adicarlle, neste 
mesmo momento en que estou escribindo, 
un camiño asfaltado que, se cadra, algún día 
chegue a ser unha rúa. Os nacionalistas do 
concello pedían para el a avenida central. Os 
socialistas querían adicarlle o novo xardín 
que se está a facer no cemiterio vello. Os do 
Partido Popular decidiron que fose o camiño 
que leva á Estación de Autobuses o que 
levara o seu nome. Eles saberán por que. 

En calquera caso tódalas formacións 
políticas colaboraron en que fose algo máis 
coñecido Lois Peña Novo. 

Bernardo García Cendán 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 52) 

O becerro éravos un touro (Ex 32) 

Brincamos dende o 
capítulo 20 deica o 32. 
A tradición xudía con
verte a Moisés en lexis
lador de Israel. Certo 
que as raíces da lei 
xudía, a torah están no 
que, , a pesar de que Isra
el naceu despois, é cha
mado fundador do pobo. 
En realidade, a lexisla
ción hebrea na súa 
maior parte foi elabora
da polos sacerdotes 

O boi Apis, co Disco Solar na testa, adorado polos 
exipcios. Os hebreos caeron na tentación e fundiron 
ouro pra teren unha imaxe: o xato 

tralo exilio babilónico, de xeito que é a fonte P ou documento sacer~ 
dotal quen nos relata as leis, Sf?bre todo no libro do Levítico. °Irnos 
seguir co relato iavista, ou do documento J. (1). 

1Vendo o pobo que Moisés demoraba en baixar da montaña, xuntouse ó 
redor de Aharón e díxolle: "Anda, fainos un deus que vaia diante de 
nós, pois ese M~isés, o home que nos sacou de Exipto, non sabemos que 
foi del". 2Respondeulles Aharón: "Collede das vosas mulleres e dos vosos 
fillos e filias os pendentes de ouro que levan nas orellas e traédemos". 
3Todo o mundo quitou os pendentes de ouro das orellas e tróuxollos a 
Aharón. 4El recibiunos· das súas mans, e fixo do metal fundido un bece
rro, modelado a cicel. (2). 

O becerro non. é un ídolo, senón a representación de lavé: 

O pobo exclamaba diante del: "Este é o teu Deus, Israel, que te sacou de 
Exipto". 5En vendo isto Aharón, construíu un altar diante do becerro. E 
proclamou: "Mañá será festa en honor de lavé". 6A mañá seguinte o . . 
pobo ergueuse cedo; ofreceron holocaustos e sacrificios de comuñón, 
sentaron todos a comer e a beber, e logo puxéronse a danzar. (3). 

·Na ausencia de Moisés, o pobo precisaba de algo visible. O texto 
tamén traduce a rivalidade dos "irmáns" Moisés e Aharón. lavé dis
tánciase do pobo: en vez de dicir "o meu pobo", dille a Moisés: "o 
teu pobo". 

10 Señor díxolle a Moisés: "Anda, baixa da montaña, porque o teu pobo, 
o que sacaches de Exipto, perverteuse. 8Desviáronse axiña do camiño 
que eu lles indicara. Fixéronse un becerro de metal, póstranse diante 

· del, ofrécenlle sacrificios e pre'goan: Este é o teu Deus, Israel, o que te 
sacou de Ex~pto". 9E díxolle o Señor aínda a Moisés: "Vexo que este 
pobo ten a cerviz dura. 1ºDeixa, pois, que agora se acenda a miña ira 
contra eles e os consuma. Pero a ti convertereite nun gran pobo". (4). 

Xosé Chao Rego 

1. A torah ou leí de Moisés, consta de 

cinco códigos. Tres deles están no 

libro do Éxodo, e son estes: a) o decá

logo mosaico Dez Palabras -os l O 

mandamentos- que ternos en Ex 20 e 

do qu_e falamos no número ante1ior; b) 

o decálogo cúltico (Ex 34); c) o código 

da alianza (Ex 21-24). Es tes tres son 

os máis antigos e teñen as súas raíces 

en Moisés; d) o código deuteronómico, 

así chamado por estar no libro do Deu

teronomio; e) o código de santidade ou 

leí sacerdotal, que se atopa no libro do 

Levítico. 

2. O xato de ouro non era, como esta

mos afeitos a oír, un culto ó diñeiro: a 

proba era que os hebreos se desfixeron 

do seu ouro para face-la imaxe. Tam

pouco non quería ser un deus falso , xa 

que seguían tendo a lavé por Deus. O 

tal becerro non é un deus, senón o 

trono sobre o que asentaba a divindade 

-invisible- de lavé. ¿Por que, daquela, 

tanta resistencia ó animaliño? 

3. O libro sagrado chámalle becerro ó 

que en realidade era un touro. Este ani

mal representaba a forza sexual, o 

vizor fecundante e parecíalles axeitado 

. para representar, nas ci vilizacións 

agrarias, a divindade benefactora. O 

boí Apis, representación exipcia da 

di vindade, levaba na testa o disco 

solar. En Creta adorábase o Minotauro, 

ou touro de Minos, dinastía esta de reis 

cretenses. 

4. Todo este relato corresponde ó 

documento iavista, elaborado en Xeru

salén, a partir do reinado de Salomón. 

Agora ben, trala morte deste rei houbo 

un cisma e Xeroboán proclamouse rei 

do Norte -de Isra~l, o Sur era Xudá- e 

erixiu dous touros coma soporte mate

rial da presencia de lavé, un no santua

rio de Betel e outro en Dan. O iavista 

mócase da xente do Norte e do seu reí 

ridiculizando os touros e converténdo

os en becerros. 



CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS A cargo de ><_osé Antón Migué/ez Díaz 

O bico de Xoán 

O 
Xoán parece un ancián, aínda que non debe pasar 
dos 55 anos. O alcoholismo xuntou desgracia ó 
seu acarisar natural que xa debía ser feo de seu. A 

enfermidade e a vida maltratouno ata o punto de facer del 
un lázaro vivo roubándolle todo atractivo. 

Coñeciño no centro de acollida de marxinados no que 
colaboro tres días á semana desque _me xubilei un pouco 
antes tempo por mor unha doenza crónica. 

Un día tocoume ir canda el ó hospital onde había de 
encontrarnos a asistenta social para acompañalo na con
sulta médica. Agardamas por ela e non chegaba. Tiven 
que deixalo soíño, sentado naquel banco da inmensa 
sala de espera. Unha súpeta emoción máis forte que 
ningún anoxo, moveume a darlle un bico de despedida, · 

quizais por acompañar a súa soidade que me parecera 
total. 

Agora dinme os colaboradores do refuxio que o Xoán 
xa non arma rebumbio ningún cando toca afeitarse porque 
seica quere estar limpiño por se lle dou máis bicos. Agora 
seica anda dicindo a quen quere oílo: "A Rosa quéreme, a 
Rosa quéreme". · 

Certo que o quero: débolle moito. O Xoán apréndeme 
a querer, a ser agradecido, a valorar moito o pouco, a ser 
feliz co cariño, a. dicilo e a expresalo. 

Eu tamén me sinto querida por el. Amor con amor se 
paga. 

Rosa. 



CARTAS 

galaxia 

~ 

O cantor irimego 
1. Éncheme de ledicia 
as túas poesías, 
que na Irimia nos legas 
cada quince días. 

2. Sempre é o primeiro 
que nela eu leo. 
¿A que se debe ... ? 
Alí me recreo .. 

3. Mais, nesta derradeira, 
na que fas alusión· 
("con más ledicia que pena") 
á caída "na escaleira" ... 

4. Mesmo ti me fixeches 
abanear de risa; 
non pola "sagrada" caída; . 
¡por como o dixeches ! 

5. ¡Es o diaño, 
non cabe dúbida ... ! 
ou, se non, el é 
quen isto che-dicta. 

6. ¡Cantas cousas novas 
nos teus versos hai ... ! : 
a marxe, o estilo, 
a métrica singular ... 

7. Que sigas, irmán, quitando 
desa mente sofj.adora, 
algo do que nela hai, 
mentres "isto" vai pasando. 

8. Pero -meu ben- aplícate o dito, 
sen terxiverxalo: 
"quistar, videat ne cadat", 
¡por se acaso ... ! 

M. Alvaredo 
¡U nha are tiña! 
Santalla de Piquín, 6-XII-93 

Un relato autobiográfico que é tamén a crónica dunha disi
dencia. Unha crítica desde a reflexión e desde a experiencia 
á Igrexa galega do noso tempo. 

ga 



FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal -
Ditos do mundo aQrícola (6) 

¡Para o carro! 

Cando non se unta o carro, o eixe 
canta. O canto era ata hai poucos anos tan 
habitual nas silenciosas aldeas galegas 
que, cando a un non lle fan caso, pregunta 
¿Fala un tolo ou canta un carro? ou ben 
¿Falo eu ou renxe o carro? Tal se di esi
xindo atención ó que un di ou obediencia 
ó que se manda. Deste xeito a expresión 
coma se rousase un carro ou coma se 
cantase un carro significa "estar un alleo 
a unha conversa, non darse conta ou non 
querer decatarse do que outros falan; 
amosarse indiferente ó que outro di". 

Hai outra expresión que quero 
comentar. 

¡Para o carro! 

U sámola para recomendar calma e 
moderación a quen está moi acalorado: 
ou e tá e axerando ou dicindo disparates. 
P iblemente derive dun refrán que di: 
Para o carro e mexaranche os bois. Polo 
tant pararlle IQ carro a aiguén é "inte
rr mp l " (Se a morte non nos para o 
carro, todos teremos un camiño anda
do). 

É curioso o dobre uso dunha expre
ión. Tirar do carro é "axudar a un nal

gún traballo; pesar sobre unha ou varias 

persoas o traballo no que outras deberan 

tomar parte activa". Pero ¡Vai tirar dun 

carro! é o que se lle di á persoa que non 

razoa. Non pode tirar por ese carro é 

"ser difícil o traballo que nos propoñen 

ou impoñ~n". A metáfora procede da vida 

dos bovinos. 

Un carro é un vehículo elemental, 

aparentemente fráxil, pero realmente 

robusto. Por iso ser éoma un carro f erra

do é "ser :persoa físicamente forte."; 

moralmente significa ¡'ser persoa segura, 

en quen un pode fiar" (A avoa de túa 

sogra era coma un carro ferrado. A 

pal0;bra dela era coma a dun home). 

O carro é o instrumento labrego que 

máis carga pode levar. É coma unha for

miga, que pode levar un volume cinco ou 

seis veces superior ó del. De aí que ter ~un 

carro de paciencia sexa "ter moita 

paciencia". 

Torcerse o carro é "tomar un asunto 

un rumbo ad verso" . Endereitarse o 

carro, en cambio, é "tomar un asunto un 

rumbo favorable". ¡Poña Deus a man no 

carro! é desexo expreso de que Deus nos 

bote unha man. -

A nosa homenaxe ó protago
nista do Ano Santo. Ben é 
facerlla cando son tantos os 
que andan procurando un 
botafumeiro que lles propicie 
o agradable recendo do 
incenso. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. V ai o ano na furada 
e devala o Xubileo. 

A Xunta muxiu a eito 
o leite do Xacobeo. 

2. Foi caro, porque a alegría 
en cas do pobre non dura 
Portomeñe gastou cartos, 
"Barata" perdeu Cultura. 

3. Entra unha muller na Xunta. 
¿O feminismo? ¡Nin sei! 

xa que é po~ comenencia 
dun lugués que é vicerrei. 

4. Os motivos son confusos; 
de sabelo en ansias ardo 

pero é noite e nestes casos, 
tódolos cacharros, pardos. 

5. E o día dez de decembro 
de investir chega a hora 

e don Manuel, miña xoia, 
de emoción chora que chora. 

6. Teña por certo o irimego 
que este cantarciño lea 
que o prefiro se bagoa 
e non cando se cabrea. 

7. En olor de multitudes 
queda o conto para a historia: 

do Parlamento a Raxoi 
case en silla xestatoria. 

8. Cando vino espectáculo 
na nosa televisión 

crin estar no vello Exipto 
na corte do faraón. 

9. Din que hai que ter sentidiño 
e se triunfas, ti procura 

que a megalomanía 
lle ceda o paso á mesura. 

10. Con todo, felicidades; 
queremos se-los primeiros 
en admirar que en Galicia 
teñamos tantos gaiteiros. 

11. Pasando da Xunta á Curia 
os rumores que eu teño 
é que o Arcebispo pode 

pasar a ser madrileño. 

12. Como aínda lle quero ben 
dos rumores non me fío 
nin ó amigo lle desexo 
que o metan en tal lío. 




