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EDITORIAL 

Picariños na escola 
$etembro trae, ademais do outono, un acontece

mento que ten moita. ·importancia no mundo dos nenos: 
o comenzo dun novo curso. · 

Volven os nenos q colexio. E algúns van por pri- · 
meira vez. E o seu momento vital non é o mesmo nin 
parecido ó daqueles que simplemente recomezan a 
súa vida escolar. 

Hai ledicia ·nos ~'veteranos'.'· Barullo e troula. Xún
tanse de novo cos amigos. Viven os primeiros días sen 
deberes, sen dificultades. Todo é optimismo e satisfac
ción. Están de estrea: outros libros e cadernos; outra 
roupa; algún compañeiro novo .. Ás veces cambian de 
aula. ¡Un feixe de navidades! 

. Pero a experiencia dos "novatos" non é a nJesma 
nin parecida. Son moi pequerrechos e·é aprimeira vez 
que se ven sós, ser:i protección nun mundo novo e des
coñecido. 

Pola súa curta idade, o contacto co grupo social 
que encentra no parvulario está cheo de dificultades·. O 
neno de tres anos está no momento de tomar concien
cia da súa identidade no seo do grupo familiar. Ante as 
relacións sociais nun grupo máis amplo. como é o de 
parvulario, o neno vive unhá sensación de soidade e· 
illamento. Falta a nai e a familia, é dicir, o mundo· que 
el ten interiorizado; e nese mundo novo que por primei
ra .vez pisa, non encentra nas súas vivencias puntos· de 
apoio que lle sirvan de guía. '. 

Coas súas bágoas e berros, ás veces con rebeldía, 
e outras cunha angustia que non os deixa nin saloucar, 
non só expresan rechazo á nova situación. Son o cla
mor co que reclama protección ante a inseguridade 
que lle provoca esta experiencia de soidade, _segura
mente a prímeira. 

Xunto a esto hai que _engadir que, en case tódalas 
ocasións, o .espacio físico resúltalle demasiado grande 
e estraño. Nin en extensión nin en mobiliario se ase
mella ó espacio do seu lar que ten tan entrañablemen
te interiorizado. Parece un paxaro que caese do niño. 

_Amor°éanse os pequenos onda a porta pola que 
desapareceu súa riai. E alí, agarrados á súa chaqueta, 
boneca:, coche, coma un náufrago· agarra o salvavidas. 

· Sen xogar nin come-lo bocata. Só sentí-la presencia do 
mundo que deixou no contacto cos .obxectos familiares. 

E o tempo ¿que cousa é o tempo para un peque
no? ¿Como saber cando volve mamá? ¿que experien
cia ten de esperar? 

Verdadeiramente non é sinxelo pasar de "reí da· 
casa" a alumno de preescolar. Non é f~~il medrar, ·pero 
é necesario. 

Como tamén o é acurtarlle a sesión escolar. É sin
xelamente brutal que, de súpeto, un pequeniño de tres 
anos que sempre está coa familia, teña unha primeira 
experiencia escolar de ¡catro horas de duración!. · 

O TRASNO ' 

Daniel López Muñoz 

·O poder de etiquetar 
11' 

A dom Helder Cámara, dróns da morte lle rebentasen 
arcebispo de Recif~, Brasil, ese 
santo varón que dixo un día 
que a lgrexa debía se-za voz 
dos pobres, . dicíanlle 
comunista. Era unha acusación; 
un tí~lo maldito, unha etiquet~ 
envelenada. Os que tal facían, 
facíano con vencidos de que ese 
alcum,e era destructivo, coma 

. falar do demo, xa que antes, 
outros coma eles, se encargaran 
de debuxa-los comunistas con 
cornos, rabo e Jume darredor. 

Algo parecido lle aconte- . 
ce a outro bispo profeta, o 
catalán Casal~áliga, tamén aló 
~o Brasil, ó que lle din os eti
quetadores: !ma.rxista!, porque 

.. se puxo en medio e do lado 
dos indios, é ·dicir, fronte ós 
fazendeiros ou te1Tatenentes. 
A loita de clases -¡cachis, xa 
se me escapou!-, digo, o con
flicto social, é así de tremen
do: a Ciisto non o mataron por 
facer trampa no tute. 

E falando de bispos márti
res por compartí-la esperanza 
fraterna do Galileo, está Mons: 
Romero dos pobtes, bíspo .de 
San Salvador, non tan santo 
coma 9 fu~dador do Opus, 
segundo os canonizadores 
vaticanos desta hora, pero 
seica un pouco máis mártir. 
Estaba o home tan etiquetado 
polos etiquetadores, tan alcu
. mado polos intoxicadores con 
. poder, que o Papa non o quixo 
escoitar, cando visitou Roma 
ineses antes de que os escua-

EDITA: Empresa periÓdística A IRIMIA. 

o corazón mentres celebr~ba o 
memorial de tódolos xustos 
asasinados. 

Non ten calquera capaci
dade de ·etiquetar así, con tanto 
éxito. Hai que ter audiencia, e 
a bendición do poder e da 
ortodoxia. E hai que ter intere
ses concretos en que nada 
cambfo neste mundo, neste 
país, nesta Igrexa. 

O de menos, para o eti
quetador, son as razóns de 
fondo, a fe que move a outi-os 
a perder comodidade e mollar
se en causas idealistas, arris
cadas e moitas veces perdidas. 
E menos aínda valora o diálo
go que os perdidos abren con 
eses compañeiios de viaxe que 
non son precisamente o demo 

Citamos tres bispos. Non 
deiXa de ser un argumento de 
aut01idade. A moiros quilóme
tros de distancia xeográfica e a 
menos altura moral, resulta 
que con IRIMIA está pasando· 
algo así. Xa podes razoar 
dicindo aquel o do di voréio 
. entre fe e galegu1dade; entre fe 
e compromiso histórico cos 
labregos e as clases tiaballado-

. ras, entre fe. e libera~ión dos 
pobres concretos deste recun

. chiño do planeta. 
Tanto' ten. Rematas de 

falar e .xa se sabe: Pero, oye, 
ya sabes que "se os acusa" de 
ser del Bloque. 

Pois; mira, home, nón lle 
te in os que facer. 
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BOA NOVA Ma!JOIO Regal Ledo 

Convocad.os para a irmandade 

R ysulta un pouq u~ñ? vergon
zoso que un tena que. pre
sentar ós lectores os seus 

propios libros. Porque, claro, se os 
presenta, vainos presentar animan-

. do á xente para que os lea e apro
veite. 

Con todo, ímolo facer. O lector 
de IRIMIA, e calquera. outra persoa, 
vai poder adquiri-lo terceiro tomo 
de comentarios, pregarias e prec~s 
sobre os Evanxeos dos do~ngos de 
toqo o ano no c ·iclo C. Leva P.or 
título "Convocados para a irmanda
de". 

O que compartimos con todos 
vós neste caso é a fe, a admira- . 
ción, o cariño P?lo Evanxeo de 
Xesús, por Xesús mesmo. E isto a 

. través dos comentarios, pregarias 
e' preces cos que pretendemos axu
dar ó lector a meterse no corpo .e 

. alma no que foi a experiencia de 
Xesús, para aprender del a andar 

con firmeza polos camiños que 
cada _día van construíndo a irman

dade. 
O texto do Evanxeo de. cada 

domingo vai acompañado primeim 

por unhas "pequenas aclaracións" 

que nos axudan a comprende-lo 

Evanxeo; logo por un .apartado titu

lado- "Na escola do Evanxeo", para 

poder rezar con el; despois por uns 
"Comentarios",. para afondar na súa 

- comprensión; e finalmente por unha 
"Pregaria" e por unhas ' ~Oracións 

dos fieis", para desenvolve-la nosa 

. oración. 
Moito desexamos que este 

tomo, coma os dpus anteriores, lle 

poida axudar ó lector a acariñarse 

máis coas cousas de Deus , que; se de 

v~rdade son de Deus, abren sempre 

camiños de xustiza e de irmandade 

. fonda e real. 

Manuel Rcgal 1:.,edo 

Convocadós 
P.ara a irmandade 

Comentarios, pregarias e preces 
CICLOC SD'T 

REMOENDO O EVANXEO 

Ser cristián: identidade traballosa 

Domingo 26 do tempo ordinario, Me 9, 38-43, 45, 47-48: 
25 de setembro 

• Son moitos os grupos e ins.tituCións que, na medida en 
se eren posuidores da verdade, exclúen a quen non petence a 
eles. Na Igrexa os cristiáns ternos caído moitas veces nesta 
trampa. 

• No evanxeo de hoxe Xesús ofrécenos un sinxelo crite
rio para sabermos se andamos ou non andamos na· onda do ' 
que el ensinou . cóil, humildade: ver se o débil, o pequeno 
atopa en nós apoio, ou se contribuímos a incrementa-la súa 
debilidade. · 

• Todos nos estamo.s construíndo cada día, coma persoas 
e coma pobo. Esta construcción diaria é traballosa, sobre 
todo para o pobre, que sofre ·contínuos atrancos e .zancadi-
llas. · · 

• Xesús emprega unha linguaxe moi dura, porque é moi 
serio o desvari? que collemos cando abusamos dun pobre, 
dun vello, dun neno. 

Domingo 27 do tempo ordinario MC 10, 2-12: 2 de outu-
bro · · · 

• No tempo de Xesús , coma no noso, cuestionábase a 
estabilidade matrimonial. Hoxe falamos de divorcio , de 
separacións; incluso xa non falamos de matrimonio, senón 
de parellas de feito. 

• Non é .doado acertar cun bo criterio cristián para saber 
moverse ante o cuestionamento que está sufrindo o matrimo-

. nio clásico. · 

• Xesús no Evan.Xeo recórdanos unha estructura básica 
no home e na muller: seren un para o outro nunha unidade 
fonda e permanente. 

• Logo as form'llS sociais desta unión en parella cam
biaron co tempo e poden seguir cambiando .. Os requisitos 
'civís ou eclesiásticos non son garantía de que a unión se 
viva con máis amor e sinceridade. Xesús invítanos a ser
mos .serios á hora de valora-la calidade da nosa vida de 
pare Ha. 

RlttlA -3 



A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

OS LIBROS DE "AS OUTRAS VOCES DO PLANE-
TEXTO son unha.das 
preocupación.s econó
micas das familias nes
tas ·semanas. O máis 
triste é que a meirande 
parte desde libros que 
son feitos no noso idio
ma estean deixando os 
cartos fóra, xa que . 
dende que apareceu o 

primeiro, en mil novecentos setenta e sete, ata hoxe; están no 
mercado novecentos trinta e seis títulos, dos que cincocentos 
cinco foron editados fóra. As edicións <lestes l,ibros son sempre 
rendibles o mesmo en galego. ca noutro idioma. 

BRASIL, que celebra as eleccións presi
denciais o tres de outubro, é unha das 
víctimas do Fondo Monetario Interna
cional, pois está estrangulado pola 'débe
da externa e polos criterios capitalistas 
que lle impoñen ó país os bancos. Brasil 
é o Estado do Terceiro Mundo' con máis 
débeda externa: 116, 5 millóns de dóla
res e unha inflación do dous mil cinco-
centos por cen. Unha das rexións mellor dotadas do globo que se 
afonda na miseria: dos · cento cincuenta -millóns de brasileiros, 
oitenta millóLls viven na pobreza e trinta ~ dous na miseria tot~ . . 

TA" é un encuentro mundial de orgaNi
zacións sociais e non gubernamentais 
que vai ter lugar en Madrid do vinteseis 
de setembro ó un de outubro pra ofrecer 

\ ' 
alternativas válidas cand(_) s~ están a 
celebrar os cincuenta· anos de organismos 
como o Fondo Monetario Internacional, 
o Banco Mundial e o GATT ... Coa con
signa de. "Cincuenta arios bastan" denun
cian as desfeitas que estas institucións do 
capital veñen facendo no mundo: mise
ria, deterioro ambiental, atentados contra 
os' dereitos humanos, etc. Organiza entre outros AEDENAT (Tf. 
91-5411071). Pintura de Walter Dahn. 

A PLATAFORMA :PO 0,7 
vol ve á carga esixindo esa. por
c~ntaxe do Producto Interior 
Bruto dos presupostos do 
Estado para o vindeiro ano e . 
que están agora a· negociarse, 

para axudar no desenvolvemen
to dos •países máis ' pobres unha 

vez que a sociedade demostra que 
cada día está máis sensibllizada ~nte 

problemas como o de Ruanda; os qu non parecen estar son · 
moitos políticgs. · 

< 
Están de sorteen Barcelona onde se 

nos vai Xosé Antón Miguéle'z por' un 
Xosé, tocadas pola boa noticia, agradeci
dos e esperanzados. E ó conto tamén se ,· 

- -
-w - · 
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ano sabático. 
(Non é que lle 
chamen así ó 
dester'ro , son 
solucións ecle
siásticas a éertos 
conflicto ~ que' 
os leigás , non 
entendemos 'de 
todo: para algo . 
somos leigos). 

Pero sen 
entender moito , 
dámoslle gracias 
.a Deus porque existan .persoas. coma o 

' apu"ntan os -

veciños de 
· Romariz, Mon- · 
touto, 'Quende, 
Candia, Gal
g-ao, Labrada, 
Gondán, e as 
p ar ro.qui as· 
todas de Aba-. 
dín que medra
ron na ·fe e na 

· loita pola fra- · 
ternidade con el 
no medio deles,. 

durante máis dt? v~nte an~~· Que xa .~· 



A INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA SOBRE 

.A SIDA É CADA VEZ 
MÁIS NECESARIA 
xa que seguen medran
do os afectados por esta 
enfermidade. Máis de 
mil duascentas persoas 
padecendo neste país as 
súas consecuencias, e 
máis de oito mil porta
dores do ~.irus, . esixen 
un trato axeitado . Pra 

todo isto é dun xeito1 digno, está o Comité Cidadán Galega 
Anti-Sida na Ponte .de San Miguel, 2 baixo (Santiago) e que 
teñen o teléfono: 573401, que está ó _servicio do público polas 
tardes de 4,30. a 21 horas. 

A RÍA DE AROUSA, . que nestes 
días ·segue a teimar pola conversión 
da llia de Arousa nun novo concello, 
ten que acometer tamén novos hori
zontes de creación de novas riquezas. 
Así a Illa de Arousa é, despois de 
N oia, a lonxa con máis venda de 
amebt'a e berberecho, que chegou no 
pasado ano ós catrocentos trinta e 
nove millóns ·de pesetas. Non ahonda 
na ría de Arousa con qúe o vinteoito 

por cento traballen no sector agropesqueiro e só un vintecinco 
na industria; .cómpre buscar novas fórmulas de indu'strialización 
~ comercializa.ción dos productos da comarca, .mesmo pra com
petir con outros.mercados. 

O PORTO DA CORUÑA SEGiJE A SER UN DOS MÁIS 
CONTAMINADOS desta área. Non están a cúmprirse as nor
mas vixentes da Unidade Europea e pró que ·a Xunta xa recibiu 
fondos suficientes. Os barcos, incumprindo a leí, están a tirar 
no mar e na ría os vertidos derivados do seu labor e limpeza: 

aceit,es, hidrocarbu
ros, augas contami
nantes ... Xa hai un 
barco dunha empre-: 
sa privada dotado 
pra este fin, pero os 
seus servicios non 
son requiridos pola 
meirande parte dos 
barcos que chegan a 
Coruña. Os vertidos 
anuais nos mares do 

mundo chegan ós un con cinco rilillóns de ton~ladas. ~go 
abraiante. 

.. 

A LOITA POLA PAZ EN 
IRLANDA está a dar pasos 
adiante gracias á coraxe e 
imaxinación 'de Guerry 
Adams, o. líder de Sinn Féin, 
que aparece na fotografía e 
que quere romper cun período 
de vintecinco anos nos que 
houbo de todo, debido á intrá
s ixenci a de moitos, e que 
supuxo tres mil cento setenta 
mortos. ,O ~esto de Irlanda 
apostou polo labor <leste polí
tico, que concentra as espe
ranzas dos católicos O.o Uls
ter, pero ó que non acaban de aceptar os ingleses nin os seus 
"'1deptos en Irlanda do Norte. 

A CAMPAÑA MARISQUEIAA 
está a piques de escomenzar cun 

novo permiso que non acada
ron todos, xa que só serán 
repartidos once mil novos 
carnés, mentres que as soli
citudes soben das dezaoito 
mil. A producción de 
mariscos chegou o pasado 
exercicio a 'máis de tres 
mil mil1óns de pesetas na 
campaña que vai de outu-

bro a marzo. Se as cantas non fallan, cada día supuxo doce 
millóns trescentas vinte mil pesetas. As ameixas e os berbere
chos foron os máis productivos ... 

MÁIS DE 
M E D. 1 O 
MJLLÓN DE 
POBRES en 
Galicia escan
dalizan a cal
quera e moven 
a. moi poucos a 
traballar por 
cambia-la 
situaciórt de 
tanta xente. Hai 
algúns que 
viven na máis 
absoluta mise

ria, coma esas cincuenta familias que habitan entre o lixo do 
vertedeiro de Bens, na Coruña, loitando tódolos días para non 
quedar sepultados polas toneladas de lixo de Continente, do 
mercado, de moitos outros sitios ... 
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S-AR6AD€19JO 
GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

* 27891' CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

* O Cf.STRO DE SAMOEDO 
.15168 Sada (A Coruña) 
Teléf.: 981 - 62 09 37 
Fax: 981 - 62 38 04 

* Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88 

* Provenza, 274 ' 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93-2150179 

• Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 - 310 ,48 30 

* Habana,20 
32tl03 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 . 
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· POLÍTICA 

Os reinsertados 

Para entenqer ben a polé
mic·a sobre a reinserción social 
dos presos relacionados coa 
banda terrorista ETA cómpre Por Tint.iu 
ter en canta algúris criterios , 
que van máis aló cás discusións e casuístka na que os 
políticos ef,lvolven ~nteresadamente o asunto. 

Cómpre primeiro salientar que se 'trata de persoas 
condenadas por delitos de terrprismo, con ou sen 
derramamento de sangue. Non se trata de persoas que 
manifestasen simplemente a simpatfa ou apoio a 
demandas políticas pola vía da violencia; actitude que 
na transición tiñan grupos nos que militaban algúns 
actúai's ministros, ou algunha gobernadora civil ou 
mesmo o alcalde de Vigo (daquela militante de LCR
ETA VI Asemblea). 

Pero feita esta salvidade e reiterando a condena 
do terrorismo, hai que _recoñecer, como citaba hai 
poucos días un coñecido periodista nun xornal tan 
pouco sospeitoso coma "El País", que persoas coma 
Isaac Rabin e case tódolos actuais dirixentes do Israel 
de hoxe, ou os fundadores da República de Irlanda, 
ou N elson Mandela, foron considerados terroristas 
por moitos. Igual calificativo redbiron no seu día os 
milleiros ·de guerrilleiros que loitaron contra exércitos 
de ocupación estranxeiros. 

Iso non impediu que · 1ogo de restablecid~ unha 
situación de n"ornialidade tales antigos "criminais" 
tivesen un·recoñecemento público considerable, como 
teñen hoxe Rabin e Arafat, Nelson Mandela e mailos 
gobernantes de Irlanda, e conseguirán os actuais diri
xentes do IRA se a .paz ·chéga a coallar no Ulster 
(Irlanda _do Norte). Unha saída parecida acadaron 
mesmo algúns membros de ETA cando nos anos da 
transición política se -próduciu unha xenerosa amnis
tía para terroristas que comb.ateron a dictadura. 

t 
HC,ti unha diferencia esencial entre todos eses 

casos e os actuais delincuentes de ETA: estes come
ten os· seus . crimes nunha situación democrática na 
que todo o que reclaman coma dereitos máis ou 
menos discutible's se pode defender_ por .medios 
legais. Xustamente os límites do débate actual están 
en saber ata que punto a xustiza permite perdoar con
ductas criminais (con ou sen delictos de sangue) de 
persoas no seu día entregadas a actividades terroris
tas e que logo renuncian ás mesmas. Unha. dificulta
de engadida está en .saber ata que punto a renuncia ó 
térrorismo é sincera ou- uni:simple recoñecemento de 
impotencia desta actividade logo de pasar varios 
anos na cadea. 

• 



O CAMPO 

A volta ás orixes dun neno labrego 

T ódolos que lemas a D. Xosé Neira Vilas e nacemos nunha pequena 
aldea, nalgún momento das nasas vidas nos sentimos un pouco nenas 
laqregos os que as Américas se nos presentan niáis próximas que a inte

gración cos rapaces da vila. 
Eu, por razóns de idade, non me lembro de situacións coma as que o noso 

protagonista vivía en "Memorias dun neno labrego ", pero. si doutras semellan
tes nas q~e OS· sentimentos podían se parellas. 

Memorias da escola 

O primeiro gran impacto que te sacode 
ata na alma é a chegada a un Centro Esco
lar. As escolas unitarias adoecían, en moi
tos casos, dunha fomiación axeitada: ~or 
se-lo destino de mestres non moi interesa
dos pola súa profesion, ou por constituíren 
ás veces un retiro fo~zoso para 
moitos docentes; nembargantes 
o que é certo é que a conviven
cia era <loada e ata cómoda, coa 
xente coa que estudiabas tamén 
~ogabas e compartías banco na 
igrexa os domingos; non había 
lugar á hipocrisía, pois estaba
mos nun medio natual, no noso 
inedio natural. 

Un Centro Escolar grande 
no que se misturaba xente dou
tras paroquias e os nenos da vila 
é un gran centro . de ensinanza 
de ~omportamentos, pero disto - ....... ~~

non só explicando qué era serrón tamén 
para qué servía e, sobor de todo, a conve
niencia de facelo para que ó ano seguinte 
as patacas fosen as mellores; esta expli
cación' non só non lle serviu á mestra 
senón que espertou unhas grandes garga
lladas, fomentadas por esta. O neno non 

un dáse conta logo. Aterrar -------nunha aula na que non coñeces 
a ninguén e onde a fala xa comenza a ser 
algo diferenciador, é difícil ós dez anos de 
idade, sobor de todo cando xa os docentes 
comenzan dicindo que terán que baixa-lo 
nivel "acadéínico" posto que este ano che
garon os nenos de aldea e non van poder 
segui-lo ritmo. 

Ante esta cuestión plantéxanse varias 
cousas: unha pasar a format parte dese 
grupo de aldea que vai sempe a rastro, 
porque debe ir, non por que teña que ir; e 
outra sacar arrou~os, onde os haxa, e con
vertirte nesa chamada élite, aínda que para 
iso teñas que prescindir dunha parte túa. 

Unha. escola en barbeito. 

Lembro unha anécdota na que a pro
fesora nos preguntaba qué era unha terra 
"en barbecho" e saíu un rapaz "de aldea" 

s.ó se avergoñou senón que tacitamente 
decidiu non falar vol'untariamente na 
clase nunca máis. 

O peor. non é, que tamén o é, racha-lo 
afán participativo. dun pequeno, senón 
facer que este crea que o que o seu pai di ,, 
con tanta sabedoría, non é importante e 
non lle vai servir para nada "nesta vida". 

Ese sentimento foi o que moita xente, 
mal chamados formadores, nos quixeron 
facer crer ós que proviñamos dunba esco
la no medio rural. ¿ Quen non recorda o 
sentimento contradictorio que che produ
ce escoitar por primeira vez que os coñe
cementos do teu contorno pertencen a 
unha sabedoría popular?, ¿ ou a ledicia 
que sentes ó pen,sar, despois de ver unha 
película na televisión dun holocausto 
nuclear, que só xente coma os teus veci-

ños ou·teus pais sobrevivirían pois só eles 
saben coi dar e coi darse coa terra? 

Aprender medio ambiente 

Na formación dunha persoa inflúen 
moitos factores, pero o primeiro é o 
medio natural d~ onde provés; anular ou 
negar este fai que unha se sinta diferente 
e isto ten partes positivas ou negati.vas; 
depende de como se oriente. 

Na actualidade, nos colexios están a 
iniciar actividades nas que se promoven o 
respecto á natureza e o medio ambiente 
nos pequenos: inculcar nestes sentimen
tos ecoloxistas; ¿non era con isto co que 
chegabamos nós, os de aldea? 

Pero ben: toda persoa que 
non se malogra cumpre 18 anos 
e comenza a pensar por si 
mesma, e ás veces dase conta 
do errados que foron algúns dos 
seus profesores ó tentar mudalo; 

.,, ,,.. pois el só quería seguir traba
. liando coque tiña, non romper. 

Moitos de nós tivemos que 
traballar moito para darno 
conta do que queriamo e para 
que: anos estudiando fóra, dis
tintos ambientes e máis coñe
cemento da túa propia terra, 
busca-la esencia do carácter 
galegb e non atopala porque 
unha tamén o é ... 

Un non pode -debe- arrepentirse do 
pasado, pois iso só crea xente insatisfeita, 
pero nalgunha <lesas noites de inverno 
cheas de frío e chuvia, nas que evitas 
todo isto, acubillándote nun local lumino
so e acondicionado, cando calan todos 
non podo evitar pensar que onde máis me 
gustaría estar é na miña. aldea escoitando 
contos metade máxicos metade malinten
cionados, trala cociña, na que o lume 
espanta a soidade e mira á deusa de 
inverno que tódolos anos pretende e 
nunca consegue, ¿non será isto un intento 
de volta ás orixes dun neno labrego? 

Ó mellor é que, e a pesar de todo, 
nunca me fun. 

Montse Cortiñas 
Coordinadora da revistaAGACA 
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ENTl{EVISTA 

º
día das Letras Galegas de 1995 estará dedicado ó 
gran rianxeiro Rafael Dieste. Estivemos na súa 
casa de Rianxo fronte a unha fiestra que non esta

ba baldeira, senón preñe de evocacións e de lembranzas. 
Alí nos recibiu dona Carmen Muñoz, esposa do científico, 
músico e escritor. Tiñamos présa pór entrevistar a esta 

Rafael 
Dona Carnten Muño~ 

estremeña que optou por ser tamén galega, porque lle 
auguramos un ano de moito compromiso e tamén quería
mos · adiantar na nos a revista a homenaxe que todo bo · 
galega Ue debe a ese que foi tan xeneroso. Sen prexuíza _de 
que, no seu día, Irimia valva a ocuparse deste gran perso
naxe e da súa obra. 

No princi io foi o aplauso --- quería eu, se nese ·equipo estaba Rafa
el! 

ademais, unha reactualización do 
saber popular español. 

-¿Como coñeceu vostede a 
Rafael Dieste? 

- Iso foi precioso. Despois de 
estudiar na Escola superior de M ax i ,_ 

-As Msións Pedagóxicas nace
ron en 1931 co propósito de ache
ga-Ia cultura ó mundo rural. Os 

terio, un profesor suxeriume ir ,.._.------~~-------T""---...,,----1 
ás Misión Pedagóxicas, pero 
daquela non puiden aceptar 
porque, para saír adiante, esta-
ba obrigada a presentarme a 
unhas oposicións. Saquei a 
praza de Inspección e fun un 
mes a Lugo, o meu primeiro 
contacto con Galicia. 

De Lugo fun a Cáceres, a 
mrna provincia. Alí solicitaron 
un in pector voluntario para 
un equipo das Misións peda
góxi cas que ía vir e entón 
apunteime encantada. Nunha 
e ión destas Misións, a· X.ente 

non estaba prestando demasia
da atención ó que se lle ofre
cía. Saíu a falar entón unha 
figura pálida, de traxe azul, 
perfecto, coa gravata requirida. 
Era o director do equipo: Rafa
el Dieste. Fíxose un silencio 
total. •• 

-Pouco ·tardou en vi-la 
guerra e . daquela vostede che
gou a dirixi-la revista republi
cana Hora de España. 

- En realidade o director era 
·oieste, pero el militarizárase 
para que eu comese, porque en 
Barcelona era imposible comer 
naquel momento. Deste xeito el 
comía no comedor de oficiais e 
podía mandarme algo. E eu ocu
pábame da revista, aínda que el 
estaba detrás. 

P~ro chegou un momento en 
que eu tiña que tomar tódalas 
determinacións, coma cando 
queimei os arquivos cos nomes 
e mailos enderezos dos colabo
radores da revista para que des
pois non fosen buscalos polas 
casas, como tiñan por costume. 

~Cando se viron obrigados 
a saír de España, ¿como fixe
ron? 

-Primeiró botáronnos de 
Empezou botándose a ..__. ____________________ __...... _ __... ___ .Madrid e fomos par Valencia e 

culpa daquela escasa atención e Rafael Dieste visto por Isaac Díaz Pardo. logo a Barcelona. Chegou o 
dicindo que os misione iros momento en que tamén en. Bar-
tamén tiñan que aprender daquela misioneiros trataba:o. de ser espon- celona se oían os canóns e había que 
xente. E ante al palabras daquel home táneos e conectaren coa xente. marchar. Na fronte estaba Ramón 
que invitaba a ve-lo outro lado das Dieste dirixía tamén un grupo de Gaya e outros do equipo Hora de 
cousas, o público respondeu cun guiñol para facer perde-lo respecto España 
aplauso emocionado. Eu, ó final, feli- que 0 pobo Hes puidese ter ós A súa muller; Fe, e a filla de 20 
citeino. Aquela noite, á hora de c~ar, misioneiros. meses e mais eu fomos nunha ambu-
Rafael Dieste estaba sentado á miña -Si, nas Misións traballabamos lancia ata Figueras, onde iam~s tomar 
esquerda, e alí seguiu. Despois fixé- coma tolos. Había charlas de todo un tren para' Francia. Camiño da esta-
ronse dous equipos e resultou que eu tipo, biblioteca, museo ambulante, ción deron a alarma e unha nube de 
tiña que ir.co equipo rural. ¡Quemáis audicións, teatro .. Trataban de ser, avións empezou a disparar. E:) 
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Di este 
z fálanos da súa vida 

Carmen Muñoz e Rafael Dieste en Buenos Aires, no ano 1942 (Fotografía de'A.natole Saderman). 

e:=:> Díxenlle a Fe que se puxese 
enriba da nena e que tapase QS oídos. 

. Cando me erguín, vin que me corría 
sangue polo brazo. Fe tiña unha perna 
amputada. Díxenlle que a nena estaba 
ben e pechou os ollos e non souben 
máis dela. Por fin puiden pasar ~ 
Francia coa filia de Fe. 

En Arxentina 

- Cando Dieste se reuniu con 
vostede, e logo de pasar por Holan
da e embarcar cara a Uruguai, che
gan a Buenos Aires, onde pouco a 
pouco se foi formando un grupo de 
amigos. 

- Si. Maruxa (muller de), Luís 
Seoane e mais un grupo de amigos 

moi fixo e moi fiel eramos coma 
irmáns. Era unha continua comunica
ción: tiñ'amos que vernos tódolos 
días. Erámo-lo mutuo sostén nas 

· esperanzas e nos desesperos. Se un 
estaba mal, animabámolo, viña 
alguén para resolve-lo problema. 
Seoane levaba un debuxo, outro un 
poema, e así renacían as ilusións. 

- Moi importante oeste grupo 
foi, sen dúbida, Luís Seoane. 

-Luís Seoane ¡ten un labor tan 
·extenso e tan variado! Non hai fenó
meno que poida compararse en traba
llo a Seoane, porque á parte de que 
só durmía catro horas diarias, erguía
se xa debuxando, imprimindo, inven
_tando, conectando· cun sitio e co 
outro. Un verdadeiro vendaval de 

traballo cunha paixón enorme por 
Galicia e un gran desexo de sacala 
adiante. 

No café Tortoni 

- E todos xuntos emprenderon -
entre ou ras actividades-, un gran 
labor editorial. 

r 
- Sobre todo, por iniciativa de 

Seoane, empezáronse a editar libros 
en galego e fundáronse varias edito
riais. Primeiro foi Emecé, pero non se 
vendían libros. Na editorial Atlántida 
faciamos oito horas, e delas tiñamos 
que sacar tempo para ir ó café Tortoni 
unha hora, cambiar noticias cos ami
gos e despois correr ó traballo. Sen a 
comunicación parece que n~n e:=:> 
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r=:> podíamos traballar palas tardes. 
Estabamos todos moi unidos. 

E Seoane sempre fundando edito
riais e facendo todo por Galicia. Un 
día díxolle a Rafael: "Dieste, vou 
fundar unha nova editorial e necesito 
un libro teu para dentro de dous 
meses". Todos pensaron que, 
co despistado que era Rafael., 
non ía estar preparado, pero 
Seoane dixo: "Se Dieste di que 
o fai é que o fai". Quedamos en 
que Rafael tiña que levar un 
conto tódolos sábados para 
demostrar que o libro ía estar 
programado. 

Eu funlle lembrando este 
compromiso ata que Rafael 'me 
dixo: "Esta tarde empezamos. 
Ponte á máquina que cho 
dicto". E dictoume un con to 
moi bonito. O sábado estivo o 
canto á hora, e foi lido no Tor
toni, admitido coma válido e 
coma fiel cumprimento ó pri
meiro da serie. Así fixo varios. 
ata que chegou o mes de 
febreiro, que é coma aquí agos
to, onde 'todo o mundo se vai 
d vacacións ~ ·e en Miramar. 

-Nunha ocasión mesmo lle bus
caron traballo vostedes. 

- Rafael e eu tivemos oportunida
de de auxiliar a moitos compatriotas 
que non tiñ~n ningunha posibilidade. 
Unha vez dixémoslle ó xerente dunha 
editorial que lle pedise a Castela(_)· uns ·. 

nunha praia, continuou es.cri- Debux~ de xose D1az 

bindo. 

Sempre en Galicia 

-Parece que a relación con Cas
telao foi escasa. · 

A xente que rodeaba a Castelao 
era furiosamente anticomunista e nós 
admitíamos un marxismo . non 
excluínte. Era, indubidable que a 
Unión Soviética nos axudara na gue
rra civil. Pero os que rodeaban a Cas
telao non querían saber nada. 

A Castelao tamén se lle impuñan 
os outros porque, se un non ten diñei
ro ningún, ha ceder en certas causas, 
se non, ¿de que vive? Eu invitei ás 
veces a Castelao á rrµña casa e pasá
bao ben con nós, moito mellar ca cos 
que o rodeaban e non lle permitían 
moverse. 
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debuxos para que vise que a xente se 
dirixía a el e para que, <leste xeito, 
non se seijtise molesto nin protexido. 
Así, en lugar de dicirllo Rafael direc
tamente, deulle a orde ó xerente. 

- Tódolos-anos polo Nadal seica 
se reunían os amigos na súa casa e 

· brindaban para que o próximo ano 
puidesen estar en Galicia. 

- Si, reuniámonos tódolos anos 
porque eramos todos moi amigos e 
pasabámolo moi ben. O pintor Laxei
ro era unha persoa di vertidísima. 
¡Tiña unhas ocorrencias ... ! 

- Con Lorenzo Varela mantiñan 
unha grande amizade. 

- Si. Varela foi unha persoa extra
ordinariamente boa, simpátiGa e tenra. 
Foi un mártir da política porque se 
matou q traballar sen ningunha. grati
ficación. 

No exilio interior 

- Moita xente coñece a obra lite
raria de Dieste, pero non tanto a 
súa cualidade coma matemático e 
mes.:O.o a habilidade co piano. 

- A xente descoñece iso e 
moito máis. Espero que este 
ano haxa tempo para ~otar luz 
sobre as diferentes ocupacións 
de Rafael Dieste. Era un pia
nista excelente, un gran impro
visador. Moitos amigos queda
ban sorprendidos da súa facil~ -

. dade para tocar. 
- E por fin, a principios 

dos 60, pofien fin a un lóngo 
exili~ . 

-Volvemos á casa de Rian
xo. Rafael estaba moi feliz de 

. se atapar cos amigos ?a esc~-
1 a, pero só cun grupo de ami
gos. Existía un gran receo por 
parte da xente do exilio inte
rior (España), xa que non que
rían qeu se supuxese que se 
!les daba demasiada entrada ós 
exiliados. Rafael escribiulle 
daquela ó noso ~poderado en 
Bueno-Aires: "Estamos ben, 
pero non, acabamos de chegar 
a España". 

- Luís Seoane escribiu sobre 
Dieste afirmando que "as preocu
pación de índole ética, relixiosa e 
estética han imprimir carácter ó 
conxunto da súa obra". ¿Tiña don 
Rafael un profundo sentimento reli-
xioso? . 

- Profundísi~o. Rafael ten incluso 
unha serie de aforismos de carácter 
relixioso. Tódolos domingo seu ía a 
misa e el viña ,a esperarme á saída. 
ü nhas veces entraba e outras non, 
pe~o sempre me daba un bico como 
dicindo: "Estiven contigo", Eu téñolle 
dito a un cura: "A que vén a misa son 
eu, ·pero o santo élle o meu home". 

Sara. Paz Quifiones 
e Luís Gómez Aldegunde 



(NUNCA OUTRA aiE vi~ . 
' ; . 'r 

OPINIÓN 

· Galego 1: Botando 
a língua .a pacer 

Nota previa: 
(Quizais esta nota ha ser 

precisa para unha axustad a 

interpretación do que vai a Por Mariano Guizán 
seguir e mais do que en <liante, e 
ata novo aviso, poida dicir <leste encerellado -asunto). . 

O que isto escribe, eu, son un namorado de Portu
gal; sinto a súa xente coma a miña xente, e as súas cou
sas son as miñas cousas. 

Ó sur do Miño, ou áis alá da raia seca, conto con 
pei;-soas nas que atopo a fartura da amizade, a gorentosa 
quentura da comprensión, e que aturan con agarimo o 
meu cambiante humor. Tanto coma no acolledor Val de 
R.ao, procuro en terras portuguesas tranquilidade e sose
go que lle aforren ó corpo a química coa que atempero 
unha vella síndrome ansioso-depresiva, xanela persoal, 
pero moi transforible, pola que ás veces albisco anacos 
de inferpo. 

Abreviando: Galicia e Portugal é o meu hábitat, a 
miña paisaX'é. 

O asunto: 
No pasado mes de abril, Suso de To~o publi_caba 

dous fermosos artigos en La Voz de Galicia (¿Para que 
queremos a lingua? e Portugal, Brasil, están aí) nos 
que, dende unha práctica respectuosa coa normativa ofi
cial, viña a dicir cousas moi serias coas que talmente 
cadro de acordo no QUE, inda, que manteño os meus 
temores no COMO: 

A nasa lingua ficou isolada historicamente pala 
fronteira española-portuguesa, mais é a lingua da que 
mamaron a de Portugal e Brasil ... Mais desaparecen;do 
~s fronteirqs e vivindo nun mundo de intercambios mun
diais téf{!,o-la oportunidade de novo de reintegramos no 
naso espacio lingüístico ... Agora é o momento de aca
bar qe transformar aquela língua dunha Galiza pobre, 
semianalfabeta e que non tiña institucións nunha lingua 
moderna e apta para os intercambios con Portugal, 
Brasil ... e estar así no mundo ... A nos a lingua e o portu
gués teñen que redescubrirse mutuamente ... 

A chave das noces: 
Atinadas razóns, coido eu, pára experimentar. 
Certo que por <liante hai todo un camiño longo e fra

goso. Pero as interrogantes cando percorrelo, en cantos 
tempos, deica onde e para que, han se-la equipaxe obri
gada. Unhas respostas axeitadas, posiblemente, a chave 
das noces. 

Mais, tamén os complexos e prexuízos que axexan, 
agochados en cada reviravolta da Historia, poden facer 
que rematemos b·atendo cos fuciños no chan e co 
tempo derramado, coma o leite daquela leiteira do 
famoso conto xa tan vello pero tan de actualidade sem
pre. 
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ACTUALIDADE 

P
ara min, simplemen
te Coruña. Non 

f acepto que a un 
pobo se lle impoña o topó
nimo ou a forma lingüísti
ca que se decida en labora
torio, pero menos aínda 
que un fe.linos amasen as 
súas gadoupas dispostos a 
araña,r coas súas unas, da 
cor ou da color pardeira 
dun gato montesío. Os 
coruñesistas non me van 
roubar ese vello amor que 
teño polos coruñeses, o 
que profeso por esa cidade 
na que ninguén é forastei
ro, a non ser que fale gale
ga. Mentres non haxa refe-. 
rendo, simplemente Coru
ña. 

Non sei ·se se decatan 
de q'ue están fabricando 
unha imaxe hostil de 
Coruña no resto de Gali
cia. O seu alcalde á cabe-
za, que xoga co voto 
coruñesista -vótano as 
dereitas tanto ou máis cós 
socialistas, motivó de 

.. A cor uña 

as súas formas excluíntes, 
amasando a cor uñ~. 

En Coruña asenta, ade
mais, unha peculiar "Aso
ciación Gallega para la 
Libertad del Idioma" 
(AGLI). Polo que dela 
coñezo~ a súa. imaxinación 
está poboada de fantasma-

. gorías. Profesan a con vic
ción de que existe unha dic
tadura para a imposición do 
idioma galega con exclu
sión do castelán, promocio
nado ademais pola Xunta, 
que lle tería ·medo ás uñas 
duris fanáticos nacionalis- , 
tas. AfirilJar que o castelán 
en Galicia está en perigo dé 
desaparecer por culpa da 
imposición do galego só ten 
unha resposta: Mexan po'r 
nós e hai que dícir que 
chove". 

Acabo de ler un libro 
·de cabeceira destes coru-

. orgullo que a min no mo 
parece-, e que non se 
amosa sincero ·no seu dis
curso político. 

É mágoa que persoa de tanta valía se enfronte ca resto dunha Galicia que 
porfía por recupera-fa súa identidade malquerida. (Na foto, don Francisco 

ñeses que me agasallou un 
vello amigo. O seli autor, 
o ouren.sán Ma:riuel J ardón 
promete ecuanimidade e 
respecto ás persoas. A súa 
honradez intelectual será 
grande· na intención, pero 

Váz_quez). 1 _ • · 

En efecto, hai relativamente 
pouco, dixo por televisión qu~ el 
falaba galega cando ninguén o facía, 
e agora que todo o mundo o fai, fala . 
castelán. Pero o votante coruñés non 
pode esquecer que no ano 81 fixo 
campa.ña electoral maiormente en 

'. galega. Pouco tempo despois, nunha 
mesa redonda televisada participa
ban catro alcaldes socialistas:. o de 
Vigo, o de Ferrol, o de Santiago e o 
de Coruña. Este foi o único dos 
cinco participantes -incluído o 
moderador- que, sistematicamente, 
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se negou a falar en galego. Actitude 
~ogante, felin.a. 

O se~or alcalde e.stá creando 
unha cidade dentro da cidade, ·de 
xeito que os que queremos seguir 
sendo coruñófilos xa irnos aprenden
do a distinguir entre Coruña da nosa 
estima dende a infancia e .esa Pacópo
lis que está moi lonxe de recibi-lo 
apoio de moitos coruñeses. Sei dal
gúns que se lle opoñen en todo, pero 
hai bastantes que, aplau.dindo a súa 
eficacia de gobernante, non encaixan . 

as citas parciais das que 
bota man para facerlles dicir a 
autores gal~guistas o contrario do 
que queren demostrar? dan que sos
peitar . . "La 'normalización lingüís'
tica', una · anormalidad democráti
ca. El' ·caso gallego", é un longo· 
escrito-·que eu considero delirante.; 
pode diyert.ir·, ·pero a min deume 
moita pena·: Dende o pµ,nto de vista 
científico ·paréceine totalmente 
rebatible. 

Graciano Crµzul 
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BIBLIA POPULA.R .GALE9A (B~G 69) 

O e~pírito entra· en ·Guideón (Xuí 6) 
1Fixeron o mal os tillos de Israel diante de lavé, e 

. púxoos o Señor nas mans de Madián durante sete 
anos; 2caeu con forza a man de Madián sobre Isra
el; e, por mor dos· madianistas, os tillos de · Israel 
tiveron que aproveita-las fendas que hai µas mon-

, tañas, as 'covas e refuxios. ( i) 

· Os madianitas eran trashumantes, como 
anteS o foran o~ hebreos. Non eran nin peo
res nin me llores ca eles, senón que facían o 
que ' adoitan facer pobos nómadas: a pilla
xe: 

Os israelitas eran labregos que non tiñ.an 
exército. No mellor dos casos, -chegada a 
ocasión de pelexaren, podían ter armas 

. 
3E acontecía que, cando Israel · sementaba·, subían 
o's madianitas; e os amalecitas e os orientais subían 
tamén co~tra el. 4Acampaban onda eles e estraga
ban o froito da terra, ata a entrada de Gaza, e non 
deixaban vituallas en Israel: nin ovellas, ni~ bois, 

. coma estas, pero en xera/, o seu arma
mento era aínda máis rudimentario. 

nin xumentos 5(pois subían eles co seo gando e maiias súas tendas, e caían conia nube de 
lagostas, xa que, tanto eles. coma os seos camelos, .era:s;i innumera~les; . e viñan ó país para 
esgotalo ). 6Empobreceµ dabondo Israel por culpa dos madianitas e os tillos de .Israel cl~-
maron polo Señor. (2) · 

O texto delata o medo dos israelitas. O esquema do libro dos xuíces repítese: tras 
dunha tempada de fide.lidade, Israel- peca e lavé castígaó. Implor_a perdón e Deus 
enche a un home do seu espirito para liberar ó pobo, que tras doutra tempada de paz, 
volve a caer na infidelidade. Coma U:_n radicio de c_ulpa e perdón. 

7E, cando os tillos de ·Israel berraron a -lavé por mor dos IJladianitas, 8enviou· o Señor un 
profeta ós tillos de Israel, que lles falou así: "Isto di o Señor, Deus de Israel: Eq. íixenvos . 
subir de Exipto, saqueivos da casa da escq1vitude, 9e salveivos das mans de Exipto e das 
mans de tódolos que vos oprimían, e chimpeinos de dimite de vós, e entreg~éivo-lo · seu 
país .. rnE díxeÜvos: Eu, son o Señor, o voso Deus; non· veneréde-los deuses dos amorreos (os 
da terra onde morades). Pero non escoitáste-la miña voz. (3) · 

Dous mensaxeiros son os que anuncian a Guiqeón a súa ~oc ación: un profeta (7- JO) 
e un anxo (1 !-18). · 

' ). ' 

[ ••• ] 
12E viuno o anx~ do Señor, e díxolle: "¡Que o Señor estea contigo, horµe valente!" 13E 

replic~ulle Guideó11::. ''Escoifu, meu señor: se lavé está connosco, ¿por que nos atopam~s 
con todo isto?; ¿e onde van tódolos seus-milagres que nos contaron nosos pais, dicindo: 
¿Logo nori nos tixo s~bir lavé de Exipto?; e agora .o Señor rexeitounos e pú~onos nas mans 

· dos madjanitas". · · · 

Guideón sabía da_ liberación do p~sado pola tradición, pola narración dos devancei- "' 
ros. Se lavé liberou, ¿por que non agora? lavé promételle -victoria, pero sen que non 
esquez.a que os madianitas son un perigo, pero o inimigo maior non son· 'os beduínos, 
senón un incómodo deus residente: Baal. ( 4) · 

[ ••• ] 
25E ' acontece~ que ·aquela noite lle dixo o Señor: "Colle o xuvenco de touro que ten teu . 

pai e iµailo otro xuveqco -o de sete anos-, e chimpa por terra o altar de Baal de teu pai, e 
corta o cipo que está a carón del, 26e edifi~a un altar ó Señor, o teu Deus, no cume deste 
p~nedo de acordo co establecido; e colle o segundo xuvenco e.ofrece un holocausto con leña 
do cipo· que chimpaches por terra". 

Os cananeos celebraban os s>eus cultos nos chamados ~'lugares altos", e neses outeiros \ 
tiñan cipos, que eran representación das divinidad~s femininas -Axtartés-, d.e madeir~ 
que Guideón empregará para facer lume. Así~ holocausto será completo. 

Xosé Chao Rego 

1 Madián era unha tribo nómada que 
se adicaba ó transporte de mercado
rías con burros de carga. Cando os 
hebreos andaban polo deserto tive
ron boas relacións cos madianitas, e 
Moisés casou cunha das sete filias 
de Xetró, sacerdote de Madián; pero 
agora os israelitas eran de cobiza, 
porque vivían asentados e traballa
ban a terra. Os madianitas tiñan 
unha arma nova: animais veloces, 
camelo e dromedario, domesticados 
definitivamente nesta época, permi
tían esas incursións rápidas que os 
árabes chaman razzias. Po la resis
tencia á sede, permitiron que os 
seminómadas se convertesen en 
nómadas ou beduínos: homes do 
deserto. 

2 . A estratexia dos madianitas era 
moi axeitada: acampaban cando os 
israelitas sementaban agardando 
pola colleita para lles roubaren o 
froito. Estamos nun tempo en que 
Israel vai deixando de ser pobo pas
tor para facerse labrego, e nesa 
situación intermedia, sen fronteiras 
definidas, os clans de labregos e de 
pastores andan moi mesturados. 

3 Resulta interesante a lernbranza da 
liberación da escravitude exipcia, 
porque iso constítúe o Credo de Isra
el. Mesmo a vocación de Guideón se 
describe (6,11) dun xeito semellante 
á de Moisés, que tamén ofreceu 
resistencias por non sentirse a p~rsoa 
indicada._"'Guideón, polo den:iais, 
bótalle en cara a lavé que xa non 

. realiza os milagres de liberación do 
pasado. Recurso literario que non fai 
máis que reforza-lo núcleo da fe 
israelita: o éxodo, a liberación de 
Exipto. 

4 A loita contra os baales e as axtar-
. tés é moi curiosa: os israelitas vanse 
apropiando das formas ~elixiosas 
cananeas, aplicándoas ó culto 
hebreo, pero día a día se lles mani
f es ta lavé coma un deus celoso. 
Difícil equilibrio que se foi resol
vendo dun xeito bastante sincrético: 
incorporando os israelitas bastante·s 
elementos do culto cananeo, per? 
conservando a fe en lavé, que 
daquela aínda non era considerado 
Deus único do universo. 
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A RomaXe non. devece 

ARomaxe de Crentes Galegos, 
sen dúbida ningunha, estase 
reafirmando e, rrialia ó tempo 

que daba choivas por toda Gali~ia, 
non acadou a esmorece-las ilusións 
dos moito~ romeiros que· Con todo 
interese veñen a unha, espera~do xa a 
seguinte. 

U nha calorosa acollida 

Nin a climatoloxía, nin os ultras', 
nin unha institución ancorada nun pre
térito alienante poderán cun xeito de' 
vi vi-lo cristianismo nas raíces dunha · 
t'erra, nas angueiras dun pobo e no 
xeito de conectar en galego con Xesús., 

A Romaxe de Obe-94 no 11}.bnte de 
Santa Cruz engalaiolounos a todos; a 
g~imosa acollida que nos dispensaron 
os de Obe, os agasallos de recibimento 
e a amizade que ofreceron a tódolos 
que chegabamos dende os catro puntos 
cardinais, emburullounos a todos nun 
verdadeiro feitizo de simpatía e de 

Maruchi, ·na acollida, ofrecendo torta de roxóns ql.)e foi acompañada dun vaso de sjdra. Co seu 
home, Suso, de Extensión Agraria, foron a alma da organización,' ~unto con outros . 

c~muñón. Graciñas, Obe. . 
O xuízo da' Romaxe de Obe-94 

ten ben gañada unha no~a moi positi-

.. 
. . . 

va anq~e se botase de menos unha 
maior participación da terra asturian.a 
nunha Ro!llaxe que buscaba da-la 
man ós nosos veciños da-terra de Don 
Pelaio. 

Certamente coidamos que hai 
xente que, en troques de ir de rome,i-

Conchita e Lore.r:zo, de Extensión Agraria de Ribadeo tan entrega do Ramo da Festa a Francisco, éura 
de Aguiño. Así se traspasa a responsabilidade. A próxima Romaxe xa princípiou con este acto. · 
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, ros, van de excursionistas sen que 
amo sen interes·e pola 'celebración da 
E~c_aristía da que se senten afasta
dos. · 

A mocidade 

Camiñando para face-lo xantar, 
, escoitei a algún romeiro que se bota-
1 ba de menos-.a mocidade. Non sei 
onde estarían, por_que na i;:ucari~tía 
en vin e sentín a moitos mozos e 
mozas bailando e cantando coa músi
ca da "Quenlla". Penso que a moci
dade participou ben, e, se algúns se . 
ausenta~on, fÓron ben poucos pdis a 
Eucaristía non sería o que foi sen 
eses rapac~s de fe e de ilusións que 
queren vivir un cristianismo que lies 
dea azos á·súa vida. · 

E noutro eido d~ Romaxe, 'vese 
que a participación da xente vai "in 
crescendo'' e, tanto os habituais coma 
os que estrean a Romaxe, están vivin-

. do nestas xuntanzas unha nova expe
riencia relixiosa -máis ben de· fe, que 
non se ha confundir eón relixión-· que 
os deixa na encrucillada de que ~ 



.r=:> se pode vivi-lo Cristianisrno_ dun 
xeito aperturista e novo que responde á 
realidade do pobo gal~go. · 

Graciñas pola Eucaristía 
"'!"----....._._-

E ·un feito moi positivo foi que fosen 
leigos os que invit~sén á comuñón. Algúns 
cregos sentímonos moi ledos de que fosen 
os nosos fieis -da Igrexa, claro- os que, 
recibíndoa sempre de nós, fosen eles os 
anfitJ;ións .. E por isto non hai ningún !rau
ma. Vese .ben claro que a xente .do pobo 
está máis aberta ó cambio ca nó-los cre
gos. 

E~ ~oitas Rom~xes os partieipantes, 
cando se xuntaban para ·face-lo xantar, 
coma se de clans ·se tratase, reuníap.se por 
grupos aillados por pobos e por coñecidos~ 
en Obe foi diferente: a xente estaba tan ·a 
carón uns dos outros que se convidaban 
eles; e, mesmo par.ecía que non existían 
fronteiras e que algo nos unía a tbdos; o 

. xantar campestre era unha prolongación da 
Eucaristía; · 

Para facer esta crónica que 9 pai das 
Ro4iaxes -Pepe Chao- me pedía,. pregun
tei, ob.serv'ei, e fixen unha reunión con 
xente da Romaxe. 

E penso. que. 0 que lles digo ós lecto
res de Irimia é ·o que eu observei e, sobre 

· .todo, vivín na dezasete -Romaxe que tan 
doadamente nos prepararoii os crentes de 
Obe. 

E, pra rematar, quero dicir que a 
xente de Aguiño, que acollera a Romaxe 
do 79 está toda ilusion.ada tcoa do 95. 
Non o dubido, · com~ párrocq deste ·pobo 
dende haj moitos anos, prometo que os 
romeiros da nosa querida Galicia han ter 
un recibimento tan bo, polo menos, 
coma o que nos ofreceron os de Santa 
Cruz. 

A nosa Romaxe medra e medra. 

Francisco Lorenzo Mariño 
Párroco de Aguiño 

Nota: A organización da Romaxe· correu· 
por canta do equipo de Exten.sión Agraria 
de Ribadeo 

O ramo que Obf}-Ribadeo entrega a Agui_ño é unha fermosa cesta cunha· tarta e un tarro de 
me/. o trabal/o de organización é tan ardua como doce. . -

.. ,, ·' .. ·."·.·· ., . ~,\. 

O Xabier xa regresou de Roma. Évos un vello irimego ó que non lle fai falla come-la liturxia da 
Romaxe, porque x~ a ten ben dixerida. " 

O Xantar foi outra festa. O monte de Santa Cruz, fermosísima paraxe, forneceu espacio para todo. 
Dous colaboradores de lrimia, do colectivo A Re/Ja dan/le ó dente cun grupo· de asturianas. 
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FALANDO CON XEITO 1 

Xesús Ferro Ruib.al 

Ditos da. auga (3) 
Apañar auga na pereira 

Augas son cada un dos planos dun c~o entornostráceo que ':'ive nas augas 
estancadas ~ nada con facilidade a sacu
didas ou saltos. 

1 . 

tellado, polos que esvara a auga cando 
chove. Normalmente as casas teñen <lúas 
augas, son as que están constituídas en 
pincho. Pode habelas a catrc:l augas e de 
fór~ veu a moda de facer no campo casas 
con moitas augas. 

Tomar augas ~- medicarse con· augas 
minerais. 

Estar entre dúas augas é estar dubi- -
doso, non saber que decidir. En cambio, 
Nadar entre dúas augas é non decidirse · 
nun asunto que afecta a oütros que t~ñen 
opostas ou contrarias aspiracións, para 
non quedar a mal co.n ninguén. O xastre, 
nadando entre dúas augas, nin afirmou 
nin negou. 

A flor da auga é a superficie da 
auga. 

Lingua de auga é a ribeira ou' extre
mi dade da terra, que lamba a auga do 
mar, dun río, etc. É tamén a liña horizon
tal á que chega a auga nun corpo que está 
metido ou nadando nesta'. Lingua de 
terra é o pedazo de terra longo e estreito 
que entra no mar, nun río, etc. 

R~mexerse n.a . auga é defenderse 
cori habilid~de dos problemas que se pre
sentan. () contrario é Áfogarse en poucc, 
auga ou nuri vaso de auga, aínda que di 
o refrán que Ning~én se· afoga en pouca 

Pica de auga é o c9rnpartimento dal
gúns botes grandes que serven para achi
ca-la auga. Téñena especia.lmehte os 
botes que se dedican á pesca coa rapeta e 
que son grandes e fortes. 

1 auga. Feryer en pouca auga significa o 
. mesmo pe~o tamén significa preocuparse 
sen .motivo ou dar excesiva unportancia a 
un asunto banal. Pulga da auga é un pequeno c~stá-

. O NOSO TABOLEIRO..., · 

Cristiáns 
e 
galeguistas 
Victorino Pérez Prieto 

Angueira 3 
Facer memoria da nasa iden

t idade galega e cristiá é urxente 
por dous . motivos: o primeiro 
dele~ é porque calquera· avance 
. cara ó futuro ten que lev.ar canta 
da forza da tradición. Bo é que 
saibamos qué, se estamos creando 
ruturo, non estamos inventando, 
sen~n seguindo unha liña .históri
ca, pobre pero fecunda. 

E tal é segundo aspecto: a 
relativa pouquedaqe d¡i. nasa his
toria de galeguismo cristián ou de 
cristianismo inculturapo ou encar
nado en Galicia constitúe un estí
mulo para Irimia. 

Victorino Pérez Priet~, 
cofundador e tantos anos director 
da nasa revista, leva anos teiman
do por levar adiante esta ar.dua, 
pero esperanzada empresa. Un 
anterior libro seu, e outro que está 
a piques de saír dan fe daº súa 
autoridade neste eido. 

Este fermoso libriño consti
l úe unha síntese ben trabal lada e 
dinámica. O lector hase sentir, 
agradecido, no corazón da nasa ._ ____ !!!!!!!!11 ___________ hi toria. 
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· Facer ago'ada é encher eri terra os 
barrís nos que leva a auga 'potable ó 
bateo e poñela na ,pipería da adega. Pero 
Facer auga dise do barco no que entra a 
auga por algún burato. 

Hai dúas manerias de dicir "preten.-· 
.der imposibles" rel~cionados crn(auga. 
Son estes: Facer unha r.aia na auga 
para que non se desfaga e Apañar 'auga 
napeneira. 

E hai outras dúas de dicir realizar un 
esforzo inútil, que nin 'é oportuno nin 
necesario. Son estes: flotar auga ós pitos 
cando· chove, e acudirlle con auga á 
'casa queimada: neste caso porque o 
remedio é serodio. 

- Andar pola a'uga e preguntar· por 
ela é preguntar por algo que se ten á 
vista. 

Botar un xerro de auga fría é dar 
unha mala noticia ou provocarlle a outro 
un inesperado fracaso. 

Angueira 4 
X. Antón Miguélei fai unha 

aposta arriscada. Escolle un xénero 
. literario ousado, propio de místicos 
e profetas: é Deus mesmo o que nos 
rala -escribe- para dar boas novas . . 

Quen máis quen menos 
andamos arrastrando vellos ído
los, imaxes e vivencias do' relixio
so tinguidas de medo e de lei, de 
esforzó sobrehumano ou de culpa
hi lización,. Pero son deuses "que 
sabemos de memoria" e non nos 
aportan novidade. 

A novidade do Deus Xesús é 
a do amor entrañable e gratuíto, da 
acollida e do perdón incondicional . 
e anticipado, do agradecemento. 

Na ()lÍa carta, Deus fáino-la 

Salientamos· especialmente a 
riqueza bíblica do escrito. Non é 
doado atapar narracións tan 
embebidas de citas perfectamente 
cncadrados que axudan non só á 
c motividade dá leciura.senón 
tumén, e sobre todo, á siía funda

......,.~~ ........ ....._~ mentación teolóxica. 

... , 
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