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EDITORIAL 

Goliat en México 

Calquera o puido ver na televisión: un exército de 
indios esfarrapados con forquitos e aguilladas, amén 
dalgún que outro fusil enferruxado, enfrontándose ós 
tanques do Goberno federal dun país que se vai enri
quecendo a canta da miseria dos máis. 

Entre eses máis empobrecidos, 6 millóns de indios 
de Chiapas que levan moito tempo aturando a propia 
miseria causada por unha invasión que, dende que os 
botou das terras hai cinco séculas, endexamais lles 
propiciou pan nin, sobre todo, dignidade humana. 
Aquel descubrimento foi o encubrimento do Outro. 

Toda unha mitoloxía puxeron en marcha os con
quistadores e os seus sucesores deseñando a imaxe 
do indio preguiceirb, malvado, cruel, inculto. As pelícu
las do Oeste dan conta deste noxento mito, que aca
dou que o refugo do indio se metese nos miolos do 
europeo medio, do norteamericano satisfeito. Proceso 
de desprestixio que culmina nunha frase: "indio bo, 
indio morto". 

Chámaselles despectivamente indíxenas, esque
cendo que todos somos indíxenas do propio país. Pero 
a denominación callou entre a xente no sentido de 
pouco civilizado ou salvaxe. A lóxica contrapartida é 
que os ocupantes se sentisen alieníxenas e lles devol
vesen ós indíxenas as terras que lles alienaron, por 
dicilo finamente, e que agora eles reclaman. 

Mentres o Goberno federal procuraba a mediación 
de varios tantos intelectuais, os indios revolucionarios 
propoñen a Rigoberta Menchú, Nobel da Paz, que 
declina por estranxeira, un xornalista, que se escusa 
por mor da imparcialidade informativa, e un bispo cató
lico, que queda só ante o perigo. 

Un alto honor non merecido para a lgrexa é que un 
dos seus bispos peor vistos dende ha·i anos polo 
Goberno e polo Vaticano, sexa solicitado coma valedor 
do pobo indio; mérito que Samuel Ruíz vén gañando 
tras de trinta anos dende a teoloxía da liberación: tiran
do da manta, descubrindo o que outros encobren. 

Para quen se escandalice pola actitude política de 
don Samuel, conveniente lle sería cavilar que do Evan
xeo deita, sen necesidade de moitas interpretacións, 
unha política a favor dos marxinados e empobrecidos. 
Don Samuel segue na liña de Osear Romero e Ignacio 
Ellacuría, mártires tras de seren profetas. 

Que a Virxe de Guadalupe os guíe: ela, indíxena 
interesada pola causa dos indios, como se pode ver 
nas páxinas centrais. Unha excelente análise histórico
política da cuestión podémola ver, da man do noso 
colaborador Xavier R. Madriñán, na páxina 1 O. 

Nesta desigual loita entre David e Goliat, somos 
moitos os cristiáns que aplaudímo-la solidariedade co 
pastorciño, anque con medo a que Goliat teña a forza 
de esmagar e de que a violencia revolucionaria pague 
un prezo excesivo. A guerrilla, preparada dende hai 
anos, non parece que sexa un episodio efémero. 

O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Cantarelas sobre a folga 
De acordo. Os piquetes 

non son exactamente informa
tivos. Chegan e, á parte de 
lembrar que hai folga, exercen 
unha presión para que o traba
llador se sume, para que a 
actividade se paralice. Dicta
dura proletaria, violencia 
antidemocrática, din os espíri
tos puros e os neutrais, tanto 
os ben intencionados coma os 
que non o son tanto. Pois fale
rnos, logo, de violencia e de 
presión, pero de toda, de toda 
a que se dá decote na empresa. 

Falernos de ameazas 
solermiñas, dos acosos de 
varias clases, de peticións 
desproporcionadas que son 
ordes terminantes. Falernos 
de traballos sen contrato, de 
promesas incumpridas, de 
eternos aprendices, de a ver 
se podemos renovarte o mes 
que vén, cunha familia que 
manter. E falernos de como o 
xefe dá por suposto, de 
maneira sonora e tremebun
da, o día antes, aquelo de xa 
sei que aquí vai traballar 
todo o mundo.... Violencia e 
presión non, pero ningunha 
clase de presión. 

Si, o día de folga prodú
cese menos, ou nada. E veñen 
as cifras das supostas perdas. 
Pero que ninguén esqueza que 
ós obreiros se lles desconta en 
nómina. Curiosamente ese día 
non S'e fala da crise de sobre
producción, dos stocks acu
mulados, das tradicionais 
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demandas dos empresarios en 
épocas de crise por reduci-lo 
tempo de traballo e o corres
pondente gasto en man de 
obra. E ós funcionarios tamén 
se lles desconta, ollo, .... co 
que o déficit público, mira ti, 
ten un respiriño. Falernos de 
perdas e de números, pero de 
tódolos números. 

Está ben. A productivida
de é importante. O mercado 
mundial é duro, implacable. 
Pero coma todo: productivi
dade, competitividade e mer
cado ¿a que prezo?. Si, os tai
landeses, os coreanos, e os 
chinos de Taiwán, están dis
postos a traballar máis horas, 
en peores condicións, sen 
seguridade social nin subsidio 
de paro, sen ningún dereito á 
estabilidade, nunha reedición 
moderna da escravitude. 

Pero o mundo occidental 
non pode renunciar ás con
quistas do seu movemento 
obreiro, ¿por que non expor
tamos as nosas conquistas 
sociais, a conciencia de digni
dade humana do traballador 
occidental?. Si, falernos de 
exportación, de acordos inter
nacionais, de harmonización 
e integración económica, de 
GA TT e de Unión Europea, 
pero integremos todo, non só 
os mercados, non só as cou
sas, tamén as persoas e o seu 
dereito, dolorosamente gaña
do, a unha vida laboral digna 
e feliz. 
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BOA NOVA Manolo Rega/ 

A voltas coas preguntas de sempre 
O outro día un compañeiro de traba

llo quixo falar comigo. Este tal compa
ñeiro é un militante cristián, é dicir, un 
cristián máis ou menos maduro e conven
cido que me falaba dunha experiencia de 
fe traballada e vivida durante bastantes 
anos, de sempre. 

incluso da máis grande admiración por
que non se ven moitos crentes que se 
cuestionen estas cousas, é dicir que lle 

busquen un sentido fondo e verdadeiro a 
súa condición de tales. Iso en todo caso 
foi motivo de debate noutros tempos, 
pero hoxe ¿quen se preocupa por estas 
"vaguidades"? 

En horas de proba 
Sen embargo o edificio espiritual da 

súa vida estaba a sufrir fortes sacudidas. 
No traballo vía compañeiros que, sen teren 
e demostraren vivir en fe relixiosa, mani
festaban unha loita envidiable polos valo
res maís fondamente humanos que calque
ra cristián firmaría coma propios seus. 

Para responder non chegan palabras 
Como puiden, funlle dando a miña 

resposta persoal, existencial. El mesmo, 
anque me formulaba con verdadeira preo
cupación a pregunta, tiña elaborada a res
posta, polo menos a un nivel de ideas. 
Coincidíamos en que o crente cristián 
vive e aporta coma especial o convence
mento dunha compaña amante e servicial, 
que o fai entrar nunha roda de amor e de 
servicio que satisface fondamente a súa 
vida. Unha pregunta ben interesante 

¿Que me aporta, logo, a miña fe? ¿En 
que me diferencio eu, coma crente cris
tián, deses meus compañeiros que non o 
son? Estas e outras tales eran as pregun
tas que se facía e me facía este meu com
pañeiro. 

Parecéronme preguntas dignas, por 
suposto, do máis grande respecto. E 

Porque estamos Jeitos á imaxe de Deus, nunca nos 
contentarmos, con vivencias supeificiais e rutina
rias. 

Algo así, pero aínda moito máis, 
como cando un parte ó traballo cada 
mañá impulsado polo recordo da persoa 
amada, que o acompañará todo o día 
cunha compaña moi especial, e que o 
agardará á porta do piso cando á tardiña 
volva entrar polas portas do fogar. 

REMOENDO O EVANXEO 

Un novo mércores de cinza e 
unha nova coresma 

Mércores de cinza (16 de Febreiro) 

"Convertédevos a min de todo corazón" (Xoel 2, 12) 

"Tende coidado de non practicárde-la vasa xustiza para que 
vos vexa a xente" (Mt 6, 1) 

Domingo de Coresma (20 de Febreiro) 

"[Xesús Cristo, morto e resucitado] proclamo u a salvación 
mesmo ós espíritos encadeados, que foran rebeldes, cando, nos 
tempos de Noé, Deus, cheo de paciencia, estábaos agardando" 
(I Pe, 3, 19). 

"[Xesús] anunciaba a Boa Nova de Deus dicindo: 

- O tempo está cumprido, e chega o Reino de Deus; converté
devos e crede na Boa Nova" (Me 1, 12-15). 

Oración pola solidariedade 

Que me leve o teu Espírito, Pai, 
como levou a Xesús, 
polos camiños da solidariedade. 

Se fago xaxún, 
se me privo da fartura na comida, .. . 
que sexa por solidariedade, Pai, ( ... ) 
Se fago máis oración na Coresma, 
se confeso os meus pecados, 
se recibo con devoción o teu Corpo e o teu Sangue, 
que sexa por solidariedade, Pai, 
por aprender cabo de ti, fonte de amor, 
os camiños que leva ó amor real e efectivo. 
Se dou esmola, 
se reparto do meu co que non ten, 
ata quedar eu mesmo escaso ou necesitado, 
que sexa por solidariedade, Pai, ( ... ) 

Pai, faime solidario. 
(M. Regal, Benqueridos amigos) 



A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

O IV CONGRESO 
DO SINDICA TO 
LABREGO GALE
GO a celebrar en 
Compostela o vinte
s ei s de marzo vén 
sendo preparado en 
xuntanzas comarcais 
nas que se están 

A FOLGA DO 27-X foi secunda
da por moitos mozos que están 
condenados a uns contratos de 
aprendizaxe de menos de corenta 
mil ó mes, sen preparación espe
cializada e sen dereito a presta
cións por desemprego. Na foto 
unha da nosas rúas máis importan
tes nesta xornada de folga. 

estudiando as consecuencias pró nos o agro do modelo de pro
ducción imposto pola política neoliberal do Estado e da UE, ó 
mesmo tempo que artellan alternativas propias e o xeito de loi
tar por elas. 

A IRMANDADE MONCHO V ALCÁRCEL acaba de ser 

"VIVIR NA CASA" é unha nova ini
ciativa de Cáritas de Lugo, pola que 
se organizan voluntarios que asisten a 
persoas maiores nas súas propias 
casas, axudándoas en moitas tarefas e 
sobor de todo brindándolles compa
ña ... Neste labor están comprometi
das, entre outras, varias mulleres 
rurais, que coa súa asistencia reciben 
unha gratificación mesmo económica, 
así coma varios cregos ... Xa xon pre to 
de cento cincuenta os vellos atendi
dos. 

< -
-w -

presentada no cabodano da súa 
morte, nun acto no que intervi
ron varios poetas afincados na 
Coruña: Xulio V alcárcel, Pilar 
Pallarés, Fernán-Vello ... Na 
mesma celebración foi presen
tado o Premio Moncho Valcár
cel pra distinguir ós que traba
llan polo mundo rural. 

Papel reciclado, si 

Queridos amigos, 

Diríxome a vós co fin de comenta-la proposta que facedes neste pasado número de Irimia. 

Penso que a idea de edita-la revista en papel reciclado non é mala, pero o prezo certamente 
sobe pola pouca industria que existe neste momento traballando sobre o tema. 

Propoño que se consulte a posibilidade de facelo en papel branqueado sen cloro, coma 
alternativa ó papel que se utiliza agora, (creo que hai unha fábrica que traballa con este 
tipo de papel no Páis Vasco), entendendo que sempre sería mellor facelo con papel reci
clado. 

Unha forte apreta e o desexo de que este ano novo sexa o mellar para todos. 

Paulo Pérez Costas. 
Pontevedra, 16 Xaneiro. 



O CENTRO XOVE DE ANTICONCEPCIÓN E 
SEXUALIDADE organiza pró mes de marzo un Curso de 
Formación de Mediadores en Sexualidade e Anticoncep
ción dentro das actividades de formación pra mozos que 
está a facer en colaboración coa Universidade de Santiago. 
O seu obxectivo é a mellara da calidade de vida e axudar a 
vivi-la sexualidade dun xeito máis satisfactorio. Pra máis 
información: CXAS. Rúa Espiñeira, 10 baixo. Santiago 
(981) 59 42 52. 

A LOITA CONTRA 
A CONTAMINA
CIÓN DE ENCE
ELNOSA é unha res
ponsabilidade urxente 
pra garanti-la saúde 
dos veciños da Ría de 
Pontevedra. Os verti
dos son múltiples: só 
de compostos de 
organoclorados, os 
técnicos falan nada 
menos que de sete mil 
toneladas ó ano. 

UN PULO FUTBOLÍSTICO 
están palpándose no noso país. 
Por unha banda, o proxecto da 
creación da Selección Galega 
de Fútbol, e por outra a fasci
nación que está a crea-lo libro: 
"Historia do Deportivo" dos 
xornalistas Xosé Mejuto e 
Xesús Flores. Un dos protago
nistas do libro publicado por 
Xerais é o adestrador Arsenio, 
que segue a matinar no futuro 
segundo a instantánea que 
reproducimos. 

A NOSA FLOTA DE BAIXURA está a afundirse polos tem
porais do mar e dos prezos ... Falamos dunhas oito mil pequena 
embarcacións das que dependen polo menos trinta mil familia 
e que perderon máis de mil millóns de pesetas nestas semanas, 
e non só polo tempo-
ral; tamén pola baixa 
de capturas ... Hai que 
salientar que estes 
mariñeiros só ·cobran 
pola parte que pescan, 
e cando non van ó 
mar, andan coas mans 
baleiras, e mesmo os 
armadores sofren a 
tempestade pois teñen 
que pagar á Segurida
de Social. 

OANO DE BUDA 
parece substituír ó 
"ano dos dinosau
rios"; a película "O 
pequeno Buda", de 
Bertolucci o "Par
que Jurásico" de 
Spielberg... Pra 
moi to anali ta é 
un íntoma da atrac
c 10 n que moita 
xente occidental 
está a sentir polo 

Oriente neste remate de século. O director italiano escolleu 
coma protagonista a un actor chinés, Ying Ruocheng ... , que non 
deixa de sorprender, xa que China ten asoballado ó Tibet e o 
Dal.ai Lama presidente <leste país vive no exilio. 

PACO VÁZQUEZ non perdoa .. . , ecos dardos do "guerris
mo" e de "municipalismo" campea con moita fachenda máis 
alá de Galicia. Deixou fóra de xogo a Antolín e quere competir 
con Fraga no Comité 
das Rexións da UE, 
onde o político con
servador está a perder 
puntos. A proxección 
europea de Fraga fra
c as ou na primeira 
lexislatura. Reprodu
cimos a visión do 
Máximo (no País) 
sobre a loita no Psoe. 

MÁXIMO 

1'11"1/' -5 
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27891 CERVO (Lugo) 
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O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
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Zurbano, 46 
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Teléf. : 91 - 31 O 48 30 

Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf. : 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16 

Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 49 13 

Dr. Cadaval, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 - 220050 
Fax: 986 - 22 0474 

POLÍTICA 

Despois da f oiga 

A xa longa experiencia en fol
gas xerais ensínanos o ridículo que 
resultan as liortas sobre porcentaxes 
de seguimento. ¿Como se pode cal
cular cantas persoas fan folga por Por Tintxu 
medo -xustificado ou non- ós piquetes ou cantas deixan de 
facela polo mesmo temor a seren despedidos? ¿Como se 
pode admitir que sexan servicios mínimos esenciais as emi
sións dos informativos completos dunha cadea de televisión 
ou de radio e a difusión dos programas gravados, que son 
practicamente tódolos demais (películas, concursos e simila
res)? ¿ Ou cómo valorar que milleiros de profesores traballen 
oficialmente nun día deses, para non perder ingresos, pero 
non dean clase, porque non hai alumnos? 

Resulta moito máis significativo fixarse na asistencia ás 
manifestacións. Por iso contar sobre douscentos mil mani
festantes nas rúas galegas, cando a poboación activa non 
chega ó millón de persoas, significa unha protesta moi forte, 
que hai que ter moi en conta. 

Os cidadáns non están ben informados do detalle das 
reformas do mercado laboral e ata que punto as medidas pro
postas son similares ás que existen en Europa. Pero case 
todos teñen algún parente na emigración europea e saben 
cómo funcionan os servicios (sanidade, educación, asistencia 
social, transporte público, etc.) e mailo nivel salarial vixente. 
Ou saben que se nos Estados Unidos o despido é libre, a 
vitalidade do sistema significa unhas oportunidades de ata
par outro traballo que non teñen nada que ver coa nosa reali
dade. 

Por iso os cidadáns non entenden nin poden aceptar que 
na década de goberno socialista, tanto nos momentos de 
prosperidade coma nos de crise, os especuladores fosen os 
máis beneficiados, seguidos polo sector empresarial, que
dando atrás os traballadores e logo un crecente número de 
marxinados, calquera que sexa a súa denominación oficial: 
persoas que nunca tiveron un traballo, parados sen posibili
dade de recolocación, etc. 

En Galicia habería que engadir a esta triste situación a 
fonda crise social motivada pola paulatina desaparición de 
modos de vida, no mundo rural sobre todo, que fan que un 
sector cada vez máis importante de persoas -sobre todo 
vellos, pero tamén algúns mozos- se atopen completamente 
fóra de xogo, anque en moitos casos dispoñan de pensións, 
asistencia médica e mellares medios de comunicación. 

Por todo iso resulta ofensiva para moitos a insistencia 
das autoridades públicas, en Madrid e en Santiago, de que as 
medidas de abarata-lo despedido, recorta-las prestacións 
para o desemprego e, en xeral, rebaixa-las condicións de 
seguridade no posto de traballo son esenciais para a creación 
de emprego e se nos presenten practicamente coma a garan
tía de que así se sairá da crise. ¿Non caberá suavizar tales 
medidas e buscar outras, dentro do sector do capital e da 
innovación tecnolóxica? 



O CAMPO 

As familias galegas queren traballar 

Na cuestión do leite ponse de 
manifesto a cara oculta e vergonzante 
da integración económica en Europa. 
Caen tódolos envoltorios e queda en 
coiros a diferencia de sorte, o trata-

. mento desigual, a distinta categoría á 
que teñen dereito as xentes e as 
nacionalidades de fachendosa Unión 
Europea. 

En nome da integración consolí
danse e afondan as desigualdades. Os 
enormes esforzos de moitos labregos 
galegas por moderniza-las súas 
explotacións de leite, a base de crédi
tos que aínda están a pagar, tropezan 
cos mandatos que emanan de Bruxe
las: non se pode producir máis; o 
que se pase, multa. 

E non hai máis consideración cá 
economicista. Como se a economía 
non fose unha ciencia humana . 
Como se a economía tivese como 
simple obxecto as cousas que se pro
ducen, e non as persoas que traba
llan, se relacionan e van tirando 
como poden. 

E estamos no de sempre. A inte
gración debe ser tamén social. E non 
resulta moi social poñer limitacións 
insoportables a única actividade que 
miles ·de familias saben realizar. 
Non resulta moi social couta-la 
única posibilidade de desenvolve
mento de miles de familias empo
brecidas por máis que despois se 
cree un fondo para auxilialas na súa 
pobreza. 

E non resulta moi acaído ós valo
res que se proclaman, supostamente 
europeos e civilizados, limita-la pro-

ducción das familias labregas gale
gas nun nivel que está moi por 
debaixo das familias labregas holan
desas, francesas, belgas e di-namar
quesas. Eso si, feito no nome do 
mercado único, invento moderno que 
consegue que o mercado español e 
portugués de productos lácteo s, 

aquel que por tendencia na tural 

debía consumir leite galego, se ofre

za en bandexa ós productores centro

europeos. 

D.L.M. 



REPORTAXE Guadalupe, Virxe d« 

Cando cantamos que descalziña pola area parece unha rianxeira, pode semellar 
ousadía Jalar así da Virxe María. Pero tal atrevemento non é nada en comparanza co 
que fixeron os indios mexicanos. Os emigrantes de Rianxo en México trouxeron a 
devoción guadalupana, pero quizais ignoraban o carácter revolucionario que Guada
lupe tivo ó longo dos tempos. Virxilio Elizondo afirma: "Se a Virxe de Guadalupe non 
aparecese, inventaríana as loitas colectivas do pobo mexicano por atopar un sentido á 
súa caótica existencia". 

Tepeyac 
Guadalupe é un nome hispano, 

tomado do árabe, que os conquistadores 
extremeños impuxeron. O lugar chamá
base en nahuatl, o idioma dos nativos, 
Tepeyac: un outeiro situado ó norte da 
cidade de México. Alí atopábase o san
tuario de Tonantzin; significa Deusa 
Nai, aspecto feminino da divindade. 

Estamos no século XVI, a poucos 
anos dese descubrimento que se deu en 
chamar, non sen intención, encubri
mento do Outro. Porque 
a conquista o que fixo 
foi encubrí-lo que había, 
destruír unha cultura. 
Vintenove anos despois 
da chegada de Colón, 
H rnán Corté de em
barca n México e prin
cipia o calvario dese 
pobo. 

dende a súa casa ó barrio de Tepeyac 
oíu unha fermosa música. Como 
vemos, algo que adoita suceder en 
moitas aparicións, pero non era música 
celestial no sentido evasivo da expre
sión. Non. 

Ó se achegar ó lugar presentóuselle 
unha señora que, na humillada lingua 
dos conquistados, o nahuatl, mandoulle 
ir cabo do arcebispo de México para lle 
advertir que a Virxe María quería que 
lle construísen un santuario nese lugar. 

signo que o prelado español solicitara. 
Cando Juan Diego estendeu a súa capa 
en presencia de monseñor, as rosas cae
ron ó chan e na capa apareceu unha 
imaxe da Virxe María. 

Máis alá da lenda 
Virxilio Elizondo dinos: "A Virxe 

de Guadalupe foi o estandarte que 
guiou as guerras de independencia e 
os movementos revolucionarios e 
reformistas de México . Actualmente, 

nos Estados Unidos 
anima o movemento dos 
campesiños na súa loita 
pola xustiza". Non sor
prenda, logo, que nas 
actuais circunstancias 
revolucionarias de 
México, co levantamen
to dos indios de Chia
pas, lle concedamos 
posto central á revela
ción guadalupana. 

En efecto, era Venres 
Santo , 22 de abril de 
1519 cando o extremeño 
atraca nas costas do país 
azteca. Algunhas tribos 
acolleron ben a invasión, 
por liberárense do despó
tico dominio dos reís 

O santuario de Guadalupe é un lugar que acolle a relixiosidade popular dos mexicanos. 

Para os indios, Gua
dalupe supuxo dende 
entón un centro de refe
rencia étnico e liberador 
que os teólogos tardaron 

aztecas. Pero cando dous anos despois 
-13 agosto 1521- Cortés vence en final 
batalla, quedan moitas mulleres viola
das, templos destruídos e unha cultura 
autóctona arruinada. 

O indio Juan Diego 
Dez anos despois desa brutal inva-

ión e conquista sucedeu algo extraor
dinario, do que non se coñecen ben as 
orixes, porque están fondamente sote
rrada no terreo da lenda. Esta dinos 
que Juan Diego era un indio pobre 
convertido ó cristianismo. Cando ía 

¿Para que? A mensaxe era clara: "Para 
que nel poida amosar e comunicar todo 
o meu amor, compaixón, axuda e 
defensa a tódolos habitantes desta 
terra ... , escoita-las súas queixas e soco
rre-las súas miserias, penas e sufrimen
tos". 

Un indio era un ninguén de ningu
res. O arcebispo, nin caso. Por dúas 
veces porfiou o indio Juan Diego, pero 
como, nin con esas, a lenda di que a 
Virxe mandouno pillar rosas nun lugar 
ermo. Ela colocounas na capa do indio 
e enviouno onda o arcebispo con este 

tempo en saber interpre
tar. O feíto de que a Virxe lle aparecese 
a un desprezado indio ergueu o ánimo 
frustrado daquelas xentes. Pero é que 
ademais, houbo fortes resistencias por 
parte da lgrexa. ¿Como era posible que 
a Virxe lle enviase unha mensaxe ó 
xefe da lgrexa por medio dun indio 
inculto? 

O arcebispo, ademais, tiña os seus 
proxectos xa iniciados de construcción 
dunha catedral, por suposto noutro 
lugar, non tan pagán coma Tepeyac. Os 
misioneiros cavilaron que se trataba 
dunha argallada dos indios para ~ 



os indios asoballados 

e::::> restableceren a antiga relixión. 
Pouco a pouco foron aceptando a nova 
devoción e dous séculos despois, a 
mediados do XVIII, ano 1754, o papa 
Benedicto XIV recoñeceu a tradición 
guadalupana incorporándoa á liturxia 
oficial. 

¿U-la forza guadalupana? 
Virxilio Elizondo afirma que a apa

rición da Virxe "xunto coa subseguinte 
devoción do pobo, constitúe o descubri
mento de maior envergadura para a 
medra e desenvolvemento progresivos 
da concepción cristiá de Deus". Irnos 
analizar isto. 

A Señora apareceu en Tepe
yac, un dos catros lugares princi-
p ais de sacrificios da América -~f;,, 

central. Tonantzin era o santuario 
da deusa virxe-nai do panteón 
indio. O atrevemento de que ese 
lugar pagán fose escollido coma 
lugar de revelación mariana 
resulta simplemente revoluciona-
rio: a nova relixión cristiá non ten 
por que destruí-las crenzas mexi
canas, senón inculturarse ou 
encarnarse nelas. 

Os conquistadores verteran 
sangue indio. Pois ben, todo fala
ba sobre o acontecemento: o vesti
do da Virxe era vermello albo, a 
cor do sangue dos sacrificios e de 
Huitzilopopchtli, deus mexicano 
da vida. Pero predominaba a cor 
verde azulada, que era a cor rexia 
dos deuses indios, particularmente 
de Hometeotl, orixe das forzas 
naturais. 

Unha virxe india 
Os indios crían que cada perí

odo de tempo estaba sostido por 
un deus. O feíto de que a imaxe da 
Virxe guadalupana estivese sosti
da por criaturas celestes significaba 
dúas cousas: que aparecera unha nova 
era e, sobre todo, que a Virxe viña en 
por si, e non era traída polos españois. 
Como ademais estaba cinguida por 
unha banda negra que significaba 
embarazo e maternidade, unha nova 
criatura ía aparecer. E, de feíto, a histo-

ria da devoción guadalupana non des
mente que este fillo naceu para a libera
ción do pobo, tanto que un movemento 
revolucionario leva o nome de os cris
teros, porque emprenderon a liberación 
no nome de Cristo. 

Hai que ter en conta que nas ins
cricións indias referentes á Conquista, 
un templo queimado ou destruído sig
nificaba a fin da civilización. Cando 
ocorreu a aparición, os españois adicá
banse a construír igrexas sobre as ruí
n as dos templos aztecas. Pois ben 
"Juan Diego atreveuse airó centro do 
poder e, con autoridade sobrenatural (a 
Señora mandárallo) esixiu que os 

poderosos cambiasen os seus planos e 
construísen un templo -un símbolo dun 
novo xeito de vida-, non dentro do 
esplendor da cidade, segundo os pla
nos de España, senón na barriada de 
Tepeyac , segundo os desexos do 
pobo". 

O simbolismo de 
Guadalupe 

A súa forza simbólica consiste en 
que o protagonista do relato é un sim
ple indio conquistado que se enfronta ó 
arcebispo, emblema do novo grupo 
dominante. E o fundamental é que este 
indio forza e obriga ó poder colonial a 
que renuncie á construcción dun templo 
rico e no centro da cidade, expresión do 
poder español, e se constrúa na perife
ria, onde vive o pobo miserento e ·onde 
existe unha tradición india: o templo da 
deusa Tonantzin. 

Virxilio Elizondo, escribindo en 
1977, advirte que unha tradición diná

mica deitou do relato primitivo: 
"Esta tradición deu orixe a un sen
tido: a dignidade, identidade, uni
dade, emancipación persoal e 
colectiva, e movementos de libe
ración do pobo mexicano". 

E engade estes exemplos: 
"Miguel Hidalgo loitou pola 
independencia de México baixo o 
estandarte da Virxe de Guadalu
pe. Emilio Zapata levou a cabo a 
súa reforma agraria baixo a úa 
protección e, actualmente [1979], 
César Chávez loita contra un dos 
grupos máis poderosos de Esta
dos Unidos baixo a bandeira da 
Nosa Señora de Guadalupe, e a 
súa loita vai acadando os obxecti
vos en contra de tódalas circuns
tancias humanas". 

¿U nha Virxe aínda cristiá? 

Tal é a pregunta que poderia
mos facer: india con caracteres de 
paganismo e, en aparencia encu
bridora da violencia. ¿Dá para 
tanto o Evanxeo? Parece que o 
pobo mexicano di que si, e os teó
logos da liberación consultan co 

Magnificat en Lucas 1, 46-56. 

Pepe Chao 



INTERNACIONAL 

Pedindo terra e libertade 

N
os planos do presidente mexi
cano, Carlos Salinas de Gor
tari, o día primeiro de xaneiro 

de 1994 había 
comezar unha nova 
época para o seu 
país. Coa entrada en 
vigor ese día do 
Tratado de Libre 
Comercio (TLC), 
que supón un mer
cado común cos 
poderosos veciños 
norteamericanos 
(EEUU e Canadá), 
l\1éxico intégrase 
nun dos espacios 
económicos máis 
de en vol vi dos do 
mundo, esperando 
que e lle contaxie 
alg da úa riqueza. 

alina vía nesa 
data a culminación 
da política de modernización empren
dida de de o inicio do seu mandato co 
dobre obxectivo de democratiza-lo 
i tema político e de senta-las bases 

dun consistente crecemento económi
co. 

Pero o que descubriu o mundo no 
primeiro día <leste ano, que tan feliz se 
prometía, foi a miseria e a explotación 
que ocultaba o éxito do TLC. Os rebel
de zapatistas, alzados nesa xomada, 
estragaron a nova e falsa imaxe de 
l\1éxico, amosando unha cruel realida
de de pobreza, atraso e opresión. 

Unha dictadura perfecta 

Certamente, o camiño que a moder
nización debe percorrer é longo e difí
ciL O réxime de gobemo pre ume de 
formar parte das democracias, pero está 
moi lonxe de er unha dela . En reali-

Volve Zapata 

dade, estamos ante un sistema que está 
ó servicio incondicional dos intereses 
dunha poderosa minoría dominante, 

política e economicamente, que o con
trola por completo a través do Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 
Desde hai 64 anos, ninguén alleo a ese 
selecto grupiño pode acceder ó poder, 
dada a impenetrable e invencible rede 
-coma tea de araña- de caciques con 
que chega ata o máis afastado recuncho 
do país. 

Coma resto dunha orixe revolu
cionaria, o réxime recóbrese cunha 
fachada de esquerdismo e progresis
mo. Pero baixo a tona aparente agá
chase o que moitos consideran exem
plo de "dictadura perfecta". Revestido 
de democracia, funciona coma instru
mento do núcleo de privilexiados. Por 
medio da corrupción institucionaliza
da e da violencia, mantense o dominio 
sobre <lucias de millóns de pobres, 
inocultables p·ese ás cifras triunfalis
ta sobre a baixada da inflación, a 
reducción do déficit e outras seme-

llantes . Coma en tantos outros luga
res, este números da macroeconomía 
non poden tapa-la miseria real, a que 

de verdade afecta 
á xente: o paro, a 
insuficiencia de 
salarios, os defi
cientes servicios 
educativos e sani
tarios, etc. 

¡Viva Zapata! 

Neste marco 
agromou o l\1ove
men to Zapatista, 
erguendo a bandei
ra dos oprimidos, 
por pobres e, a 
maiores, por indí
xenas. Emiliano 
Zapata, símbolo do 
verdadeiro espírito 

revolucionario mexicano, loitara, no 
segundo decenio <leste século, pola 
redención dos indíxenas e por unha 
distribución das terras dos grandes 
propietarios entre os campesiños. Asa
sinado por traidores pagados polos 
terratenentes, o seu berro por "Terra e 
liberdade" e o seu recordo seguen 
mobilizando ós máis humildes. Por
que, ademais, os problemas que o soer
gueron están -aínda- pendentes de 
solución. Nada estraña, logo, que os 
que seguen sufrindo se presenten ó 
abeiro do seu nome e da súa obra. 

Terra e liberdade 

Nos seus comunicados, o l\1ove
mento Zapatista, formado principal
mente por indíxenas, insiste en <lúas 
reivindicacións centrais : a redistribu
ción da terra e a esixencia de ser trata
dos coma seres humanos. 



e::> Coma en todo México, no 
Estado de Chiapas, onde se alzou a 
rebelión, a terra está en mans duns 
poucos e poderosísimos terratenentes 
donos de enormes facendas. As súas 
estensas propiedades son froito de 
cinco séculas. de dominio sobre a 
poboación nativa, á que lle foron arre
batando, con métodos máis ou menos 
legais, as terras que cultivaban comu
nalmente nas súas aldeas. Mesmo as 
poucas que hoxe lles quedan están en 
grave perigo de pasar ós propietarios 
das facendas, en virtude de leis feitas 
segundo os seus intereses e co apoio 
dos poderes locais que controlan ple
namente. 

Se ó despoxo da terra e á opresión 
políticia engadímo-los datos que fan de 
Chiapas a rexión máis pobre do país, 
con máis de 150.000 mortos cada ano 
por enfermidades curables, cun altísimo 
índice de analfabetismo, con salarios 
indicadores dunha terrible explotación, 
non poderá sorprende-la sublevación. 

Racismo secular 

Pero aínda hai máis. Contra a 
visión dunha mestizaxe feliz e integra
dora que se ofrece coma un logro ori
xinal que fundamenta a identidade 
mexicana, a realidade amósano-la exis
tencia de considerables doses de racis
mo. No caso concreto de Chiapas ato
pámo-lo desprezo pola cultura india, 
presente en todo o continente. O trato 
que os brancas e os mestizos dan ós 
indios é aldraxante. Estes son marxina
dos e tratados coma seres inferiores, 
coma medio parvos. Por iso moitos, 
considerándoos incapaces de sublevar
se por propia iniciativa, discorren fan
tasiosas historias de terroristas estran
xeiros e curas revolucionarios que os 
enganan e empuxan á revolución. Son 
os restos dunha mentalidade colonial, 
presente desde os tempos da conquista 
española. 

A Igrexa de Cristo 

Cincocentos anos despois, a Igrexa 
á que alí representou Bartolomé de las 
Casas é capaz de amosárno-lo auténti
co espírito cristián. Defendendo ó 
indio como fixera este primeiro hispo 
de Chiapas, gran parte do clero da 
rexión -os únicos que verdadeiramente 
viven en contacto coas comunidades 
indíxenas- devólvelles ós cristiáns o 
orgullo de formar parte dos que están 
co oprimido, dos que pelexan pola súa 
salvación integral. En verdade, a loita 
debe proseguir, porque, como recorda 
o título dun libro publicado trala 
nefasta conmemoración do Quinto 
Centenario da chegada europea a 
América, no ano 501: a conquista 
continúa. 

por Xavier R. Madriñán. 



OS DÍAS E AS FESTAS 

Despois de pasados os 
primeiros días do ano, as 
datas ruáis populares son as 
do Entroido. Tradicional
mente dura dúas semanas e 
media, empeza co "domingo 
fareleiro", pero agora -agás 
algún caso moi illado- a súa 
celebración cinguiuse a catro 
días, sendo os ruáis impor
tantes o luns e o martes (e en 
particular este último). 

Tempo de alegría, non 
só pola festa en si, senón 
tamén pola comida. As 
xeracións novas non 
entenden ben a importan
cia que tiña a comida nas 
festa populares. Non o 
entenden porque agora hai 
de todo e tamén todo o 
an . Se antes a xente 
re ervaba a cacheira ou 
achucha do porco para o 

mart d Entroido non 
ra p rqu i, porque non 

11 gu ta e comela outro 
día calq u era do ano: era 
por er tal data, e ter que 
pa a-lo mái do resto dos 
días con caldo de unto. 

Coa cabeza do porco 
despídese o Entroido para 
entrar na Coresma, tempo 
de xaxúns e abstinencias. 
Popularmente estes días 
representábanse por unha 
vella con sete pernas -as sete 
semanas menos dous días 
que dura-, cunha folla de 
bacallao nunha man e unha 
cesta de hortalizas e peixes 
na outra. Con ela había que 
e despedir da carne: 

Adeus martes de Entroido 
adeus meu amiguiño 
ata o domingo de Pascua 
non comeremo touciño. 

Xa chegou o entroido 

Dúas semanas e 
media de festa 

Xa dixemos que a data 
tradicional para empeza-lo 
Entroido era o "domingo 
fareleiro". Seguíanlle o 
"xoves de compadres", o 
"domingo corredoiro", o 
"xoves de comadres", o 
domingo propio de Entroido 
e, por último, o luns e o mar-

As máscaras 

O noso Entroido conta 
con certas máscaras tradi
ci onai s, propias dunha 
determinada zona ou área 
xeográfica ruáis ou menos 
grande. Algunhas, coma os 
cigarróns, xa podían saír 
dende o primeiro de xaneiro 
(así o facían antano en 
Verín). Varias desapareceron 

O cigarrón é unha das máscaras tradicionais máis coñecidas en Galicia. (Risco: Histo
ria de Galiza, /). 

tes. Co Mércores de cinza dá 
comezo a Coresma. O derra
deiro acto público vén a se
lo "enterro da sardiña". 

O Entroido é tempo de 
ruptura co cotián, de altera
la orde establecida. A nin
guén lle parece mal que un 
pobre se vista de rico, un 
leigo de crego, nin un home 
de muller. Todo se pon ó 
revés, coas "patas para arri
ba". A partir do Mércores de 
cinza vólvese ó de sempre, á 
dura realidade. 

pero outras resístense, e 
mesmo teñen acadado pulo 
nos últimos anos. As ruáis 
coñecida é o cigarrón, que 
tamén recibe outras denomi
nacións, como coqiteiro, 
peliqueiro, pantalla, axou
xeiro, felo, murrieiro, etc ... 
Nada se sabe verbo da súa 
orixe, crendo algúns autores 
-como Vicente Risco e Fer
mín Bouza-Brey- que pode
ría xa ser prehistórica. Igual 
que outras máscaras tradi
cionais, os veciños considé-

ranos sagrados, polo que 
ninguén lle pode tocar nin 
dici-lo seu nome aínda que 
saiba quen é. Os cigarróns 
teñen o dereito de defender
se arreando co zarrapo. A 
súa indumentaria, e en parti
cular a carauta de madeira 
cornada cunha especie de 
mitra -que eles chaman 
"pantalla" -, é unha das ruáis 

chamativas do noso 
Entroido. Actualmente o 
seu centro principal é 
Laza. 

Seguen en importan
cia os xenerais das ribei
ras do río Ulla. A vesti
menta é moi elegante, con 
abundancia de entorcha
dos, bandas e condecora
cións, que lembra á dos 
militares do século pasa
do. O máis vistoso é o 
chapeu con plumas de 
pavo real. Van sempre 
montados a cabalo e 
detrás levan toda a com
parsa de diferentes másca
ras. Cada vez que unha 
persoa lle dá un donativo, 
o xeneral bótalle un viva a 
el e a súa familia. O viva 
vén a ser unha frase -en 
castelán- que d,in para 

todos igual, o que ten dado 
lugar a situacións moi curio
sas, como a que lle sucedeu 
a un párroco da zona: 

¡Viva D . ... , residente y veci
no de ... 

y toda su familia, mujer e 
hijos! 

A festa remata co 
enfrontamento verbal entre 
dous xenerais. Coma 

~ 



e:> militares de alta graduación sempre 
empregan o castelán, pero no intre en que 
fan as paces, as máis das veces pasan a 
falar galega. 

Outras máscaras tamén tradicionais 
son: as madamas e os galáns, vestidos con 
moitos encaixes e aderezos. Actualmente 
as máis importantes son os de Santa Cris
tina dos Cobres (Vilaboa). Os farandullei
ros de Entrimo, os irrios peliqueiros da 
Teixeira, os boteiros de Viana do Bolo e 
Vilariño de Conso, os volantes de Chanta
da, os charrúas de Allariz, os felos de 
Maceda, os troiteiros de Bande, etc. 

O carnaval urbano 

Cada vez ten máis forza social. Men
tres que o Entroido rural-vilego segue 
conservando aínda varios elementos anti
gos, de imposible datación e procedencia, 
nas vilas grandes e cidades, en particular 
dende os últimos anos do século pasado, 
foise espallando un tipo de festa "máis 
fino" , centrado sobre to.do en bailes e des
files de carrozas, da que os centros difu
sores eran os casinos, liceos, clubes, aso
ciacións, etc. 

En Galicia sobresaíron, en particular 
ata a guerra civil de 1936-39, as festas da 
Coruña, Ourense, Pontevedra, Vigo, 
Ferrol, Lugo, Tui, etc., e, en xeral, as de 
tódalas vilas grandes, nas que era a "buena 
sociedad" a que organizaba estas diver
sións, esquecéndose totalmente das que 
celebraba o "pobo". Poi cando xurdiron 
personaxes que aínda hoxe non desapare
ceron, tal é o caso do rei Urco, entroniza
do en Pontevedra na década dos anos 
setenta do século pasado. 

Comamos, bailemos, divirtámonos, ... 
pero pensando que o Mércores de cinza 
empeza outro tempo, totalmente diferente 
ó do Entroido. 

Clodio González Pérez 

Museo do Pobo Galega. 

OPINIÓN 

O conservador 

Tamén eu son conservador. 

Creo que hai que conservar o 
medio natural, a sagrada terra, as cate

Por Manolo Rivas 

drais das vellas carballeiras e soutos, a paisaxe, que é o rostro 
do país. 

Creo que hai que conservar a lingua, ese tesauro de valor 
impagable. 

Creo que hai que conservar o patrimonio cultural, toda 
esa memoria tecida coma unha alfombra máxica que nos per
mite viaxar pola historia. 

Creo que hai que conservar as boas tradicións, ese tipo de 
causas das que dicimos que de non existir habería que inven
talas: as cantigas, as festas populares, a gastronomía, as arte
sanías ... 

Creo que hai que conservar certos valores que son ferra
mentas necesarias para a convivencia humana: a solidarieda
de, a honestidade, a hospitalidade, a tolerancia, as boas 
maneiras na relación cos outros ... 

Creo que hai que conservar coma ouro en pano as con
quistas sociais polas que se sacrificaron xeracións enteiras: a 
atención sanitaria, o dereito a educación, as pensións da 
vellez, a cobertura do paro ... Supoñen a distinción deci i va 
entre a vida en sociedade e a loita inmisericorde pola subsi -
tencia. 

Creo que hai que conservar a liberdade, enraizala no ser 
de cada un, de tal maneira que a democracia sexa máis parti
cipativa e as grandes cuestións sexan sometidas a consultas 
populares e referendos (comezando polo ámbito local). 

Creo que hai que conservar o sentido relixioso no ser 
humano, aínda que sexa só un pmiquiño, como quen ole unha 
flor misteriosa. 

Creo, en fin, que hai que conservar o pan de Cea, o 
millón de vacas, a frota pesqueira, os soutos da Limia, a 
fraga do Eume, a ría de Pontevedra, o Entroido de Laza, Os 
Caneiros de Betanzos, os viños da terra, os discos de Milla
doiro, os poemas de Cunqueiro, as fotos de Veiga Roel, as 
pinturas de Laxeiro, o Botafumeiro, os cantos de O'Xestal, a 
Asamblea Ecoloxista, a Mesa de Normalización Lingüísti
ca ... e Irimia. 

Hai miles e miles de razóns para ser conservador. Oxalá 
algunha vez sexan eles os que gañen as eleccións e haxa, por 
fin, en Galicia un gobemo conservador. 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 55) 

Gobernando no deserto (Num 11) 

Brincando por riba do libro do Levítico, pasamos ó libro dos 
Números, así chamado porque nos catro primeiros capítulos 
describe varios censos. Este libro relata acontecementos dos 
que xa falou o libro do Éxodo e repite varias leis ás que se 
referiu o Levítico( 1 ). A admiración por Moisés leva ó autor 
do libro a dicir que era o home con máis aguante do mundo. 
Estaba entre a espada e a parede, entre lavé e o seu pobo. 
Ímolo ver: 

1Aconteceu que o pobo comezou a queixarse a oídas do Señor. 
Oíuno o Señor e alporizouse. O Jume do Señor acendeuse contra 
aquel, e devorou un extremo do campamento. 20 pobo clamou 
entón a Moisés; Moisés orou ó Señor, e o Jume apagouse. 3Cha
mouse aquel lugar co nome de Incendio, porque alí se acendera 
contra eles o Jume do Señor (2). 

O motivo das queixas era o problema da alimentación. Moi
sés, á súa vez, quéixase a lavé, porque se sente incapaz de 
seguir gobernando ese pobo. A narración resulta patética: 

O rei Hammurabi, de 
Babilonia. O seu código 
inspirou a lexislación 
hebrea. 

[ ••• ] 
100íu Moisés ó pobo chorando en familias, cada un á porta da súa tenda, e a cólera 

do Señor acendeuse fortemente. Nos olios de Moisés aparecen a carraxe, 11e queixouse ó 
Señor con estas palabras: "¿Por que me tratas tan mal a min, o teu servo? [ ... ] 14Eu só 
non podo soportar todo este pobo, pois é moito máis pesado do que eu podo. 15Se ti me 
tratas a min así, é mellor que me mates, tírame a vida, pídocho por favor, se atopei gra
cia ós teus olios, para que deste modo non vexa eu tanto mal" (3). 

Vaise fundar un senado ou consello de anciáns, que é o antecedente do posterior 
sanedrín: 

160 Señor respondeulle a Moisés: "Xúntame setenta homes de entre os anciáns de Israel, 
dos que ti saibas que son anciáns do pobo e conselleiros. Lévaos diante da Tenda do 
Encontro, e que estean contigo. 11Eu baixarei e falarei contigo alí; tomarei do espírito 
que hai sobre ti e meteréillelo a eles, para que leven contigo o peso do pobo, e non o leves 
ti só" (4). 

Os hebreos consideraban que o ser humano está animado por un "espírito ", unha 
forza que procedía de Deus e que Deus concede libremente. Velaquí un conflicto de 
moita actualidade hoxe na lgrexa. Foran todos á Tenda do Encontro, pero ... 

[ ••• ] 
26Quedaran no campamento dous homes, un deles chamado Eldad e o outro Medad. 

O espírito repousou tamén sobre eles, pois figuraban entre os inscritos, aínda que non 
saíran para a Tenda e profetizaron no campamento. 21Un rapaz correo a comunicarllo a 
Moisés, dicindo: "Eldad e Medad profetizan no campamento! 28Entón Xosué, filio de 
Nun, ministro de Moisés, escolleito por el, díxolle: "¡Meu señor, Moisés, prohíbellelo!" 

Explicable o celo de Xosué, que dende neno estaba ó servicio de Moisés e haberá se-· 
lo seu sucesor. A admiración polo xefe impídelle ver que poida haber espírito á marxe 
da oficialidade. ¡Que actual o asunto! (5). 

29Pero Moisés respondeulle: "¿Tes celos de min? ¡Quen me dese que todo o pobo do 
Señor fosen profetas, e que o Señor lles dese o seu espírito!". 30Logo Moisés volveu para 
o campamento, el e os anciáns de Israel. 

En definitiva, que oxalá a lgrexafose un pobo de profetas. 

Xosé Chao Rego 

1. Convén lembrar que os 
cinco primeiros libros da Biblia 
conforman o Pentateuco (penta, 
cinco, e teukos, libro). Son a Xéne
se ou libro das Orixes; o Éxodo, 
que describe a saída de Exipto e 
.estancia no deserto; o Levítico, así 
denominado porque está adicado 
case que totalmente ás leis e nor
mas que regulan as funcións dos 
sacerdotes, fillos de Aharón e da 
tribo sacerdotal de Leví; Números, 
do que xa falamos; Deuteronomio, 
palabra que significa Segunda Lei, 
que constitúe unha relectura dos 
fenómenos do éxodo profundando 
neles teolóxica e liturxicamente. 

2. O emprego dun relato para 
explicar un nome antigo chámase 
etioloxía. Pois ben, estamos peran
te un relato etiolóxico. Os hebreos 
bateron cun lugar chamado taberá, 
que significa incendio e o autor, 
con esa lembranza, construíu esta 
pasaxe. Xa sabemos que nas teofa
nías ou manifestacións de Deus o 
lume é un elemento privilexiado. 

3. Que non nos sorprenda este 
xeito de falar apropio do iavista, 
tan antropomórfico, que concibe 
as relacións con Deus coma de 
home a home. Quizais estamos 
afeitas a situar a Deus excesiva
mente lonxe e poida que esta lin
guaxe bíblica constitúa unha boa 
cura para decatármonos de que 
Deus non é apát~co e impasible, 
senón que ten paixóns: é un Deus 
apaixonado. 

4. Os anciáns eran os xefes de 
familia: desas grandes familias 
que constituían un clan; cohabitan
do varios fogares arredor dun 
entrego común ( ¡ ollo, non 
antergo!). Un deses entregos, nor
malmente e de maior idade, era 
recoñecido por todos coma xefe de 
familia. Pouco sabemos da fun
ción destes anciáns, que logo na 
Igrexa se chamarán coa palabra 
grega presbíteros. 

5. Parece que o que o autor 
pretende con isto é darlle unha 
aprobación ó profetismo de Israel, 
que tivo dificultades de ser acepta
do .pola relixión tradicional de 
Israel. Sempre foi un problema -éo 
hoxe- que a autoridade e as insti
tucións acepten a crítica interna. 



O NOSO TABOLEIRO 

Benqueridos ami
gos de Irimia: mandá
mosvos un resumo da 
nosa terceira irimian
za, que coma as ante
riores, aportounos 
novas enerxías para 
camiñar na vida. 

As 5 da tarde 
tivémo-la acollida e 
comenzo desta xun
tanza. Unha vez máis contamos 
coa hospitalidade das irmáns 
do Colexio da Compañía de 
María, onde nos sentimos sem
pre agarimosamente acollidos 
e acompañados. 

Manolo Rivas 
Principiamos coa conferen

cia de Manolo Rivas: "Viva 
Zapata e outras parábolas con
temporáneas". 

Xosé Chao Rego foi o pre
sentador do falante-comunica
dor; e situouno coma persoa 
transparente, escritor, poeta, 
galeguista liberal, e un dos 
aínda novas valores das letras 
galegas a pesar da súa xa abon
dosa obrá e experiencia. 

Manolo Ri vas presentouse 
coma galego-nómada-xitano
galego. Pensa que non debemos 
aceptar etiquetas e ser libres. 
Fíxonos recapacitar que aínda 
hoxe, contando con tantos 
medios de comunicación (saté-

111 lrimianza na Coruña 

lites e demais), non ternos ver
dadeiro coñecemento do mun
do, e sempre nos sorprende o 
illamento colectivo e a súa rea
lidade. 

Chiapas 
O pobo mexicano de Chia

pas non naceu no 93. O certo é 
que leva centos de anos nesa 
situación de miseria e atraso; e 
tal parece que o acaban de des
cubrir hoxe a causa da súa revo
lución. 

Ternos que recupera-lo 
sentido do mundo, e a comuni
cación interpersoal. Non pode
mos vivir na chamada "aldea 
global", preocupándono só do 
campo da feira, sen contar cos 
barrios e arrabaldes desa aldea, 
e da xente que neles vive. 

Hai anos pensábase que o 
mundo se podería desenvolver 
todo por igual, incluso na lin
gua co invento do Esperanto, 
dos intelectuais anarquistas. 

Hoxe deféndese a plu
ralidade das linguas, 
culturas e cores. 

As palabras 
Tamén ternos que 

recupera-lo verdadei
ro e sinxelo senso das 
palabras, tantas veces 
afogadas pola retóri
ca. 

Cando chegou Xesús ó 
mundo reivindicou chamarlle a 
Deus-Pai, ó pan Pan e a terra 
Terra. 

Profundando no sentido 
das palabras, Rivas fai un 
ensaio coa palabra Mel, produc-. 
to do traballo das abellas, e o 
M.E.L., Movimiento Ecoloxista 
da Limia; protagonizado por un 
tal ~anuel García, amigo seu, 
fillo e neto de galegas emigra
dos a Bilbao, onde o poderío 
industrial da siderurxia os levou 
de Galicia. Aquelo foi para 
abaixo e o amigo retorna do 
"Bilbao-Titanic" e convértese 
nun productor de mel na súa 
aldea orixinaria, que atopou 
case deserta, e que pouco a 
pouco vai revi vindo e onde se 
encontra feliz coa súa familia. 

Remata Manolo Rivas reci
tando un poema do seu libro 
"Toxos e Frores ". 

A · continuación abriuse o 
coloquio. Participado e animado. 

Irip.án 
Na. eucaristía que celebra

mos logo dun descansiño, presi
dida polo noso irmán Mascuña
n a, recitouse o gran poema 
"Irmau" de Celso Emilio 
Ferreiro, de onde naceu o lema 
da próxima Romaxe que cele
braremos no monte de Santa 
Cruz en terras de Ribadeo, que 
remata con estas fermosísimas 
verbas: 

Común ternos a patria 
común a loita ambos. 
A miña mau che dou, 
Coma un irmau che falo. 

Despois da Misa, esperába
nos unha mesa ben surtida, de 
empanada, tortilla, queixo e lar
peiradas caseiras, que lle senta
ron moi ben ó noso bandullo. 

Aínda que algúns non 
vímo-los goles que q. Real 
Sociedad lle meteu ó Barcelona, 
non importou, porque xa sabe
mos que hai que darlle a Deus o 
que é de Deus e ó "Cé ar
Cruyff' o que nos queira rega
lar, ¿non sí?. 

U nha apreta a todo , e 
verémonos na Festa do Lume 
en Galegas. 

Emilio de la Fuente Mayán 

OBRADOIRO DOS NENOS 

o~ zapatistas e o presidente 

A revolución zapatista consegue entrar 
no despacho do Presidente. O subcomandante 
Marcos fala co presidente Salinas: 

- Non queremos máis mortos nin fame 
- Pero, ¿por que téde-lo gobernador 

secuestrado? 
- Teno merecido. 
- Pero, non acabo de entender por que. 
- ¿Gustaríache que · a túa irmá pequena 

morrese de sarampelo e que o teu pai quedase 
sen terras e sen animais e a túa filla chorando 
porque non ten que comer -dixo Marcos, 
caéndolle as bágoas. 

- Xa entendo Marcos. Non sei o que faría, 
pero, seguramente, o mesmo que fas ti. 

- E perde-los teus mellares amigos .. . 
- ¡Que pesado!. ... 
- ¿Que? 
- Nada, sigue, sigue ... 
- E vós que vivides coma reís , mesmo 

con criados da nos a raza ... 
- Eu non estaba informado, nin sabía 

nada. 
- Pois nós tivemos que facer todo este 

escándalo para que ti soubeses de nós. 

Simón López (10 anos). 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Ditos do mundo agrícola (9) 
Fan bo xugo 

O xugo é o instrumento que, cangado 
sobre o pescozo dun ou varios animais, 
e firmemente unido á cabezalla polo 
estrobo ou xabrexugo, fai que o animal 
tire polo arado ou o carro. Se dous ani
mais tiran polo carro , camiñando con 
movemento ac ompasado , as forzas 
únense e dise que axugan; pero, se non 
camiñan a compás, un animal entorpe
ce o outro. Por iso se di metaforica
mente que dúas persoas Fan bon xugo , 
cando conxenian, e que non axugan, 
cando non se levan ou son incompati
bles . 

Poñerlle o xabrexugo a alguén signifi
ca contraer matrimonio , por canto o 
somete a disci pli na . O x abrexugo , 
como dixen, é o es trobo , peza que 
suxeita o xugo á cabezalla. 

Guinda-lo xugo signific a " liberarse 
dalgún tipo de opresión" . Así o usa, 
c ma tal, López Ferreiro. 

fungueiro é o pao vertical que, espe
tad n chedeiro, permite axusta-los 
ladrai ou canizas. De aí vén a expre
i ó n Teso coma un f ung u eiro (E, 

¡zumba!, espetaba o coitelo na vincha 
e zapateábase ó chau, teso coma un 
fungueiro ). 

O fungueiro ten unha utilidade secun
daria como arma ofensiva e defensiva. 
¡ Seica van anda-los fungueiros nos 
lombos! é advertencia e prevención 
contra alboroto na aldea. Lembro a can
tiga. 

Cando vaias ó muíño 
que non ch' esquenza o fungueiro 
por se, quizais, no camiño 
che saíse algún larpeiro. 

O fungueiro aparece tamén no dito 
bíblico Ve-lo arqueiro no ollo alleo e 
non ver no s,eu o fungueiro co valor de 
criticar rigorosamente os defectos 
menores dos outros e ser acrítico cos 
propios defectos. Arqueiro ou argueiro 
é "lixo, corpúsculo que leva o vento en 
suspensión" . 

Xa comentei o dito de No meu carro 
non vai, agás que seña no bico dos 
fungueiros. 

As armas escravizan, 
a música libera. 

Este violonchelista bosnio toca ó 
aire libre nas rúas da súa bombarde
ada patria. Aquí, <liante da catedral 
de Barcelona, dando testemuña da 
súa patética mensaxe: contra 
canóns, violonchelo. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. O discurso do irimego 
hoxe dirixido está 

ó que fixo en Italia 
a Democracia Cristiá. 

2. Fundou Alcide de Gásperi 
no ano Corenta e Oito; 

trala Guerra, ese partido 
gobernou con moito froito. 

3. Mais dende o seu nacemento 
o pecado orixinal 

foi ser partido da Igrexa, 
clerical, confesional. 

~· O obxectivo era claro: 
conquistar mundo moderno 

que os católicos pensaban 
estar ás portas do inferno. 

5. Xa un crego, dom Sturzo 
puxera a funcionar 

a formación de dereitas 
que é o Partido Popular. 

6. Poi o papa Pío XII 
-non caeu en saco roto

quen ordenou que os curas 
fixesen control do voto. 

7. E así, en cada elección 
o sermón dicía: "Irmáns, 

se queredes ir ó ceo 
pois ¡demócratas cristiáns !". 

8. Moitos cartiños gastaron 
e non só en catecismo: 

en defender ós católicos 
das poutas do comunismo. 

9. E os italianos saben 
día a día, ano a ano 

cómo o partido recibe 
consignas do Vaticano. 

10. Chegado un papa polaco 
prudente, non tivo a gana 

de mesturarse, estranxeiro, 
na política italiana. 

11. Trala corrupción, agora, 
desaparece o partido 

e por perda tan sensible 
séntese o Papa ferido . 

12. Tralas críticas, precisa 
que ós católicos insiste 

na política unidade. 
¡Que gran erro!, ¡que despiste! 




