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Mancho Valcarce e Manuel Beiras, dous significados nacionalistas cristiáns nunha 
manifestación a pral dos labregos galegas 
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25 de· xullo: 
fe e nacionalismo aquí e agora· 

Da fe no se tiran receitas políticas concretas: nin do 
tipo democracia-cristiá -partido popo/are-, tal como se fixo 
no modelo italiano que agora trata de reconstrúír Manuel 
Fraga desde as alturas simbólicas do· Monte Faro, nin de 
tipo esquerdista ou nacionalista como se acusa a sectores 
da chamada lgrexa de Base entre os que está esta revista. 

lso de non deducir. da fe unha receita concreta, unha 
fórmula perfecta á que dar apoio incondicional, non quere 
dicir que a fe non teña nada que inspirar .ó cristián á hora 
de tomar partido e mancharse politicamente. 

A fe aporta polo menos dous importantes elementos '. 
Primeiro : é unha gran matriz creadora de pensamento 
utópico, inspiradora de soños de xustiia e- igualdade para 
o futuro, que se concretan en proxectos de sociedade· e 

. medidas que fan supera-las limitacións, as inxustizas e 
indignidades do presente. A fe nunca po_de inspirar pro
xectos conservadores dun presente inxusto. Cando 
menos a fe cristiá, que é aposta polo proxecto de humani
dade nova dun Deus crucificado polos poderes estableci
dos. 

En segundo lugar, a fe é unha fonte interior de crite
rios para a crítica e o discernimento. Duriha parte é fonte 
de criterios para analizala realidade, aínda que non sexa 
a única fq~te . E ademais é fonte de criterios para analizá
las formas e as estratexias que os partidos empregan 
para transformar esa realidade: n_on vale calquera medio, 
calquera talante. 

Por suposto que non todo nacionalismo é aceptable. , 
Hitler fou un nacionalista alemán, ¿quen dubida do nacio
nalismo español de Franco? E a masacre ·do pobo bosnio 
está liderada polo nacionalismo expansivo e racista do 
serbio Karazic. Pero fronte a Hitler naceron as resisten
cias dos nacionalismos europeos, fronte a Franco afirmá
ronse os nacionalismos periféricos, fronte a Karazic a dig·
nidade nacional bosnia. É a defensa colectiva do pequeno 
fronte á senrazón do poderoso. 

Hai un nacionalismo necesario e urx~nte na ~Galicia 
actual. O nacionalismo dun pobo que emerxe desde unha 
historia que o condenou a negarse a si mesmo. O· nacio
nalismo que cura as feridas da propia dignidad€ para 
poderse dar ós demais en condicións de fraternidade. O 
que reclama a maioria de idade de tódolos pobos e de 
súa capacidade par administra-los _seus propios recursos. 

O que non resulta indiferente son os métodos que se 
empregan, pero aí entrarase nun debate no que o crente 
estará en pé de igualdade con calquera e a carón d~ moi
tos outros nacionalistas para expresa-la súa crítica. E as 
posibles desviacións do noso nacionalismo están claras e 
non son novas: o desprezo do distinto, que se chama sec
tarismo; a cerrazón ós outros, que se chama endogamia 
política; o uso de calquera medio sen importar para nada 
a persoa, que se chama maquiavelismo. 

Pero a razón nacionalista segue aquí e q.gora perfec
tamente viva ¿De que outra maneira se pode en Galicia 
defini r un proxecto actual diso que no evanxeo se chama 
liberación dos pobres? 

Daniel López Muñoz 

O sexo pendente 

Ben polo Papa, que reco
ñece a responsabilidade histó
.rica da Igrexa no desprezo da 
dignidade da m1:1-ller, das súas 
prerrogativas, na súa marxi-
nacü;5n e mesmo na súa escra

vitude. 
É o primeiro paso. O 

segundo, agora que .a muller, e 
non sen resistencias da propia 
Igrexa, salu desa situación en 
moitos eidos, sería dar un paso 
cara á igualdade, dignidade e 
dernais no único ten-eo no que 
a súa Santidade ten competen
cias: o acceso da muller ó 
sacerdocio. Pero aí para. Que 
igualen 9s outros. 

Xa ninguén ere o das 
razóns evanxélicas. Nin seque
ra a maioría ilustrada que des
coñece o evanxeo e ignora o 
papel decisivo e revoluciona
rio das mulleres no grupo de 
Xesús, na experiencia aa resu
n-ección, nas prim.eiras comu
nidades: 

O motivo ten que ser máis 
inconsciente. Rastrexando a 
carta de Xan Paulo II ás 
mulleres, na que urxe ós esta
dos a respectaren a súa digni
dade , vese o entusiasmo co 
que comeza· dando gracias 
pola níuller-nai, a muller
esposa, a muller-filla, a 
muller-irmá, a muller-traba
lladora, a muller-consagrada. 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

Pero a materia pende~te 
. do Vaticano e da teoloxía ofi
cial, non é ningunha desas 
muller guión algo, nin as que 
Wojtyla di nin, por seguir · 
citando, a múller-barbuda, a 
muller-fatal, a ·muller-da vida, 
ainda que neste último caso 
sería unha ousadía evanxélica 
de moito calado, que as putas 
nos precederán. 

A materia penden.te e ben 
pendurante é a muller sen 
máis, diferente ó home, preci
samente no . que é diferente ó 
home, no seu sexo -¡ hon-or xa 
saíu !- contrario ou comple
mentario, como se queira, que 
non é igual pero é Ó mesmo. 

O gran perdón por pedir é 
o da castración sexual sistemá
tica , recollida en rnanuais 
casuísticos para confesores, o 
da represión de toda posibili
dade de vivencia gozosa .e des
culpabilizada do propio carpo, 
condición indispensable para 
tódolos dernais papeis coma 
muller enteira, feliz e dadora 
de felícidade .. 

N un.ha carta diiixida ás 
mulleres, as referencias que se 
fan ó sexo son ligadas á vio
lencia, á violación,, á cousifi
cación da mu~ler. ¿Que sinistra 
experiencia sexual terán os 
redactores des tes documentos? 
¿Que tenebr"oso inconsciente 
os inspirará? 
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BOA NOVA 

Onde hai am()r, alí está Deos 

AVELINA (muller): Marcelo, 
Marcelo ¿ dormes? 
MARCELO (home): Non durmo, 
·Muller, non; ¿que queres? 
A.VELIN A: 
¿·F ac émo-1 o 
amor? Teño 
ganas. 
MAR CELO: 
Vaia, muller, 
vaia, tamén 
parece que tes 
gana sempre. 
AVELINA: 
Sempre, non, 
ben o sabes. E 
a ti ben que 
che gusta. 
MAR CELO: 
¡XaoraL, ¿a quen lle amarga un 
doce? ¿ Oes?, máis dunha v~z teño 
pensado por que Deus poñería 
tanto gusto e tanto pracer niso de 
f~ce-1.o amor; P?rque iso é cousa 
de Deus, ¿non? 
AVELINA: Pois claro que ten que 
ser cousa de Deus; anque os curas 
sempre nos tomaron ben diso, e os 
curas están para ensinámo-las cou
sas :boas de Deus; pero neste asun
to coido que non acertaron moito 
co querer de Det;ts. ~ 

MARCELO: ¡Boh, faille ti caso 
ó.s curas nis o! Eu tamén penso o 
mesmo. Deus fíxonos así, de carne 
e óso, de espírito e de corpo; e 
cando Deus rematou de nos . facer, 
púxose moi contento, e púxose a 
cantar porque estabamos moi ben 
feitos. 
AVELINA: Desde logo é ben 
bonito face-lo amor. Xúntanse os 
corpos, hai pracer, xúntanse as 

vidas, facémo"nos un; parece como 
se voasemos ás fontes do ser e da 
vida. 
MARCELO: Pois as fontes do ser 

e da vida están 
en Deus; iso 
eremos nós, 
que eremos en 
Deus. 
AVELINA: 
Claro, home, e 
por 1so, se o 
pensas ben, 
face-lo amor é 
un dos 
momentos nos 
que a xente 
nos achegamos 
máis a· Deus; 
écoma unha 

comuñón con Deus no corpo e no 
espírito da -persoa que amas. 
MARCELO: Non sei se non nos 
estaremos -pasando un pouco. ¿Ti 
pe ns as que a cousa dá para tanto? 
AVELIN~: Pois eu penso que 
non nos pasamos nada. ¿Non se le 
na Misa que Deus é amor? Pois, se 
Deus é amor, cando facémo-Jo 
amor, dalgún xeito Deus estase 
recreando nas nosas vidas. 
MARCELO: Pero o amor é moito 
máis ca deitarse xuntos un anaco. 

. AVELINA: ¡Home, claro!, de 
pouco vale face- lo amor, se des
pois non vives no amor que fixe
ches. Ademais ... 
MARCELO: Avelina, pero ti 
¿para que me chamaches?, ¿para 
face-lo amor ou para estarmos 
aquí filosofando? 
AVELINA: Todo cómpre, meu 
amor, todo cómpre. 

Manolo Regal Ledo 

Pedir, buscar, petar 

Domingo 17 do tempo 

ordinario 

Le 11,1-13 - 30 de xullo 

Deus Pai quérenos en actitude 

sempre aberta a el mesmo, ós 

que conviven connosco na 

casa, na comunidade; quére

nos abertos con todos. 

Rezaré iso; rezaré recoñecer 

que non estamos ben feitos de 

todo, que non nos bastamos a 

nós mesmos para darnos feito; 

rezar é abrimos ós demais, á 

vida, a Deus. Rezar é pedir, 

buscar, petar. Os satisfeitos 

non poden, non saben rezar. 

Ser rico para Deos 

Domingo 18 do tempo 

ordinario 

Le 12, 13-21 - 6 de agosto 

A felicidade da vida non está 

en acumular senón en com

partir; non está en defende-la 

propia casa, senón en deixala 

aberta para que nela entren os 

pobres, que nos farán irmáns. 

O Primeiro Mundo, ó que per

tencemos, é hoxe o rico da 

parábola que morre de 

enchenta e de insatisfacción, 

mentres millóns de persoas 

pasan fame. 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

A NASA ou "Náve O POETA MANUEL 
de Servicios A(tís
ticos", con sede en 
San Lourenzo, en 
Compostela, é . 
unha das salas 
alternativas do 
noso país, que 
ofrece a miúdo 
actividades artísti

cas moi amplas. Agora mesmo estiveron ofrecendo toda 
unha programación dedicada a Portugal co título de "Novas 
expresións artísticas portuguesas'': poesía, teatro, música, 
etc. Botamos de menos actividades <leste tipo .nun verán 
onde hai sempre máis tempo para o ocio. 

16REM I · 

<:.!::> • 
INSTITUTO GALEGO DAS 

ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS · 

IR Ó TEATRO NO VERÁN tampouco é perde-lo 
tempo, obor de todo se é ó aire libre no vello c~miterio 
de B naval á once da noite ... Estamos a talar da repre-

ntación de "Viaxe e fin de don Frontán" polo Centro 
Dramático Galega. Alí, naquel espacio rehabilitado, de 
erena e~i tencia, podemos ve-la obra de Rafael Dieste. 

Para pedir bonos témo-lo teléfono: 981-581572 de dez a 
catorce horas. 

MARÍA fixo unha novena a 
Santa Sabela, que se venera 
.nunha Capela a carón do Río 
Miño na súa vila natal de 
Outeiro de Rei; nunha lin
guaxe actual e moi .fermosa 
vai cantando as loanzas da 
santa, empeñada na recupera
d.ón do contorno e na lingua 
da mellar relixiosidade popu
lar. A novena acaba de ser 
publicada pola Asociación 
Xermolos, de Guitiriz. 

AS XORNADAS 
DO ENSINO van 
ter lugar no mes 
de setembro por 
toda a xeo grafía 

' do país: en Vigo a 
partir do dezaoito; 
en Verín a II 
Sémana Pedagó
xica dende o vin
tecinco, o mesmo 
que en Ribeira. 
Os IV Encontros Pedagóxicos son en Santiago e Ourense a 
partir do dezaoito, o mesmo ca no FerroL En Lugo, os III 
Encontros pedagóxicos comezan o día once ... 

-A ROMAXE EN AGUINO 

< -
Celebrarase o sábado, 9 de setembro, a partir das 12 da mañá ata 

as 7 da tarde. 

Convén que os autobuses leven a inscrición . do lugar par~ deixar 
memoria da Romaxe palas estradas galegas. 

-w -
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Os que queiran medallóns ou folletos- da liturxia poden ir adquirin
doos. 

Na páxina 15 deste número recóllense os números dos folletos "Angueira"-.: 

que se poderán adquirir na Romaxe ó prezo de 300 ptas. 



m Museo do Pobo Galego ~ · 

· UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
sobre o medio mariño desenvolverase durante o verán no 
Museo do Pobo Galega de luns a venres, de dez a d~za
nove horas , e hai que solicitalo con quince -días de ap.tela
ción. Son visitas dunha hora, especialmente recomenda
das para colectivos, aínda que poden facerse dun xeito 
individual. Hai varios apartados: tipos de em~arc~cións, 
tipos de artes , o aproveitamento dos recursos mariños, 
p'ropostas de traballo. Museo do Pobo Galego/DEAC. 
15704 Santiago. Telf. 583620 

O XVI FESTIVAL DE 
PARDIÑAS, os días 5 e 
6 de agosto, volve a ofre
cémo-la música de varios 
pobos; ademais de gru
pos galegas podemos 

'desfrutar de músicos de 
Cuba, Portugal, Euskadi, 

.Navarra ... 0 Festival con
tará co pregón a cargo de 
Xosé Manuel Carballo. É 
rnoi importante a Mostra 
de Instrumentos Tradi
cionais , que ocupa un 
dos espacios do festival e 
que é única no seu xéne-

ro e na que participan artesáns de Galicia, Catalunya, 
Euskadi, a Rioxa, etc. 

TEMPO 
DE CINE, 
neste ano 
que estamos 
a celebra
los seus pri
meiros cen 
anos. ' Hai 

1 dúas pelícu-
1 as que 
están a 
e s trear s e 

nestes días e que convidan á solidaiiedade: "La Hija del 
Puma" un filme en pro dos proxectos de Intermón a favor 
dos refuxiados de Ruanda, Guatemala, fyiozambique ... , e 
"Los baúles de retomo", de María Miró, apoiada polos 
pobos saharm;ti e canario e que é un repaso ós últimos 
vinte anos da nación do Sáhara. 

A FORMACIÓN PERMANEN
TE DOS CREGOS tamén ten o 
seu tempo no verán. Así a "Espiri
tualidade na vida dos cregos" é o 

_tema dun encontro que ten lugar en 
Poio, do once ó catorce de setem
bro , coa participación de Miguel 
Araújo, Antonio Bravo, Gamarra, 
Miguélez, Xosé Anxo Ubieta, etc . 
Coordina Bruno Fuentes (Praza do 
Sagrado Corazón, 5. Ourense. Tf. 
253094). Tamén os tres primeiros 
días de agosto en Mondoñedo hai 
unhas xornadas sacerdotais, con 
temas coma: "A saúde do crego" 
(Mariano Galve) ou "Humaniza-la 
vellez do naso clero" (Xaquín Campo) . 

NESTE ANO DE ARRE
PIANTES CONMEMO
RA CIÓNS tamén ternos 
que lembra-los cincuenta 
anos . das bombas atómicas 
sobre Hiroshima e N agasa
ki no Xapón, os dias seis e 
nove de agosto. A primeira 
bomba sobre Hiroshima 
rematou coa vida de máis 
decento dez mil persoas, e 
quedou só un panorama de 
destrucción e m a rte . O 
artilleiro dei xou escrito 
este berro , anos despois, 
con e sa hipocrisía dos 
arrenpentimentos tardíos que pouco ou nada amañan: 
"Meu Deus ... ¿que fixemos?" 

VAN DEZ ANOS DO ASASINATO DE EZEQUIEL 
RAMIN, misioneiro comboniano no Brasil, o vintecatro 
de xullo de 1985, despois de apostar polos pobres e aso
ballados. A súa semente segue a dar froito e así naceu o 
"Proxecto" que leva o seu nome, que acada sectores coma 
a medicina, a alfabetización, a producción agrícola, etc. 
Só un dos pistoleiros foi detido, mentres cos incitadore e 
autores do crime seguen a facer das súa . 

'""IA -5 
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GALE~IAS. DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

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

* O CASTRO 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 - 215 01 79 

* Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 - 310 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 
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POLÍTICA 

Reconversión 111 

Nisto da reconversión tamén se 
cumpre o refrán de que non hai dúas 
sen tres, aínda que, ben miradas as 
causas resulta, que non hai unha, 
nin dúas, nin tres. Do. proceso .de 
supresión de actividades non rendi . Por Tintxu 

bles e creac;ión das · alternativas pertinentes en Galicia 
· témo-la experiencia de tirar miles de millóns para suprimir 

empregos, sobre todo no sector naval, pero non se viran 
por ningures o_s pastos de traballo alternativos e os Fondos 
de Promoción de Emprego, Zonas de Preferente Industriali
zación e outras iniciativas similares foron outros tantos 
pozas sen f ando para enterrar diñeiro sen resultados noto
rios. 
Os grandes proxectos , da Unión Europea non se paran nes
tes detalles. Para eles ·segue sendo evidente que os estalei
ros non acadan en España os niveis mínimos de rendibilida
de. O mesmo sucede en xeral coas empresas públicas: son 
ruinosas na súa inmensa maioría. E vén logo o Ministerio 
de Industria ou o de Economía e din que hai que reduci-lo 
déficit público pechando empresas ou vendéndoas a prezo 
de saldo, logo de facer fortes investimentos para facelas 
apetecibles polo cliente de tumo. 
Pero tamén nisto ternos experiencias moi dolorosas, _ coma 
as sucesivas vendas do Grupo Párámo (RUMASA, PRO
PECSA, etc.) oú de FRIGSA (SAPROCARNE, etc.) ou do 
Grupo de Empresas Álvarez ou de PICUSA, etc. Todo isto 
sábeno moi ben en ASTANO e Barreras, estaleiros que 
pasaron por procesos similares de "reconversión" e cam
bios de accionariado, que non resolveron nada e enterraron 
a cada paso cen.tos de millóns. 
Se tales antecedentes valen máis cás 45 .000 millóns de 
razóns das . que fala o ministro de Industria (aludindo ó 
volume de perdas des tas empresas) o razoamento refórzase 
á vista do porvir que se deseña para o que foi o INI. Cando 
se botan contas tan_ negativas non se teñen en contaos fabu
losos beneficios de empresas enerxéticas e de alto influxo 
contaminante, como é ENDES A ( ou, xa no sector privado, 
Lignitos de Meirama). E neste caso chégase mesmo ó cinis
mo de distinguir entre a mina de lignito, próxima á fin das 
súas actividades, sen porvir económico, e maila central que 
pode seguir xerando beneficios (e producindo con menos 
contaminación). 
Resulta triste, ó tempo que des·graciado, que un gobemo 
socialista chegue ó remate dunha longa xestión sen ter bus
cado outra alternativa a problemas tan vellos coma os aquí 
citados. A súa política indusqial e enerxética deixou podre
cer unha situación e botou por terra unha capacidade pro
ductiva lograda con moitos esforzos por un amplo conxunto 
de traballadores da industria en xeral (e do sector naval en 
particular) dignos de mellor causa. 
Por todo isto o herdo que deixan os socialistas é ben cativo 
para a nosa industria: hai que comprende-la protesta deste 
sector. 



IN MEMORIAM 

Lembrando a ''Campañó'' 

O pasado 8- qe x__uño faleceu o 
párroco de Campañó, Antonio 
Rodriguez Fraiz~ e. pasamos con 
el unha páxina da historia de 
Galicia. Foi parte do galeguismo · 
histórico no exilio, pioneiro na 
introducción do galego na litur
xia, escritor e ensaísta, fundador· 
do padroado do Museo do Pobo 
Galego, ... Recollfmos aquí parte 
da entrevista que lle realizamos 
en 1988 con ocasión do· estudio 
"01dioma d..a Igrexa en Galicia", 
financiado polo Consello da Cul
tura galega. 

¿En que medida está intro
ducido o galego na litu:rxia ·e 
vida parroquial? 
- - En tódalas fu~cións litÓrxi

cas: misas, sacramentos, funcións 
fúnebres, ' etc. 

.' ¿Por que fixo esa opción? 
- Dende ben mociño entendín 

que a nosa nación galega había 
que defendela das agresións exter~ 
nas, cultivando o que foi e o que é 
o fundamento da súa razón de ser: 
lingua, arte, tradicións e tódalas 

· inanifestacións do noso pobo. 
(Influíume) a obra, vida e morte 
dos patriotas galegos ó servicio do 
p_obo, vivindo con. el e vestindo 
coma el, sentindo os seus proble
mas e axudando nas ·súas anguei
ras, namentres· este non podía 
xuntarse máis ca na taberna e iso 
non para falar 9os seus problemas 
senón para emborracharse. 

¿Como foi o cambio ó gale
go? 

- Non empreguei ningunha 
estratexia. Dende 1950, ó facerme 
cargo desta freguesía, a predica

. ción, xuntanzas, anuncios, _comu
nicacións coa x·ente foi toda en 
galego, tanto no templo coma fóra 

del. Non houbo oposición ningun
ha: un pouco de sorpresa porque 
todo o ambiente político era aba
fantemente pro:-castelanista en 
tódolos eidos. Os fregueses fala
ban e falan todos o galego e co 
cura trataban de falar castelán 
aínda que eu tamén lles dixese que 
entendía ben o g~lego e que o fala
ba coma eles .-, Claro que nunha 
parroquia de 3.000 habitantes na 
periferia de Pontevedra sempre 
había algúns que se consideraban 

Pero non pasei de aí. 
A remates dos anos 60 partici

pei na Gran Misión de Buenos 
Aires. Levei cartas de presenta
ción de don Ramón Otero Pedrayo . 
para Rodolfo Prada, albacea e pro
tector de Castelao, don Ramón 
Suárez Picallo, dr. Ramón Bal
tar, ... Alí, na Gal_icia emigrada, en 
relación con estes exiliados que 
vivían o desterro e choraban a 
morte de Castelao e que tiñan a 
lingua e o amor a patria como o 
que os unía, alí a miña decisión de 
emprega-la lingua galega en toda a 

. liturxia foi definitiva. 
.O 25 de xullo celebrei no 

cemiterio de Chacarita a misa en 
galego, a primeira que se celebrou 
na nosa lingua en tódolos tempos, 
e foi polo acougo eterno do inmo
rrente Castelao ... Os textos litúrxi
cos variables quixo traducilos Suá
rez Picallo para demostrar que non 
era ningún herexe, como aquí dicí
an. 

¡Como reaccionou a ~ente 
desta pa~roquia? 

- Moi ben. A xente participa na 
litürxia galega como endexamais o 
fixo nesta parroquia. Na X.ente non 

... houbo atrancos. Moi poucos dos 
máis c_ós demais porque tiñan un que se tiñan por máis entendidos e 
emprego mellor e algúns cartiños . con algún diñeiro, sobre todo nos 
·e porque falaba:q e falan, moi mal, c¡;tsamentos dos familiares, que 
o castelán ... Es tes coido que mati- fosen en castelán... o demais todo 
naban ou aínda pe:qsan que o crego sen problemas. 
é un pailán da montaña. Teño que engadir que ó rema-

Logo cando a Igrexa pe~mitiu tarse o libro das partidas dos 
o empr~go do castelán nas partes defuntos nº X, mandei impriori-las 
variable~ da liturxia da misa, polo partes fixas dos asentos en lingua 
ano 1960, eu empecei a facelo galega, estampándose nest~ libro 
tamén os domingos en lingua gale- XI, partidas desde o ano 197 6. 
ga, dado que tamén o facían os -Coido que será qn caso único . 
cataláns e mailos vascos; se estes 
¿por que non tamén os galegos? Daniel López Muñoz 
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Primeiro aviso ós posibles lectores deste traballiño: dis
pénsome de face_-lo perfil humano, ·intelectual e cristián 
do entrevistado. Moito menos da súa xa longa traxecto
ria de crego, forJ,dmaente comprometido co Evanxeo dos 
pobres. Aínda que Francisco Lorenza Mariño sexa meu 
padriño e puidera "varrer para casa", xamais sería-
capaz de reflectir minimamente toda a fe e galeguidade 
que o seu corazón alberga. 
É moito home, como dicimos en Aguiño. -

Francisco -Lo1 
I 

párroco d 

Tantos anos de crego, son caldo de 
cultivo ideal para moitísimos episo
dios curiosos. Aquí van dous, con
tados polo propio, sen que· nunca a 
figura do cura estea desconectada 
coa do home: 
- Recordo que, ó principio de che
gar a Aguiño, un rapaz moi traveso, 
buliceiro a máis non poder, tíñame 
tolo. Non paraba de enredar. Díxen
lle, botando para fóra a miña condi
ción de . acerdote: "¡Quieto!. Aí, de 
x onllos!" . 

A Virxe do Carme, acompañada por varias em/Jarcaqións, vat bendici-lo mar. 
A parroquia de Aguiño é mariñeira non só na xente senón tamén na configu~ 
ración arquitectónica do templo e a súa decoración con símbolos mariñeiros 

Salvador, así se chamaba o cativo 
daquela, hoxe un home feito e 
dereito, emigrante (outro ruáis) na 
Am6rica do Norte, sen pestanexar, 
"aconselloume": 
- Vaia para a casa e poña vostede ós 
seus fillos de xeonllos ! 
Lembro, tamén, que un día fun pes
car robalizas cun mariñeiro que 
sabía máis de pesca que un médico 
de anatomía. Pero, aínda que estaba 
un cura na dorniña, da tal pesca 
milagreira dos Evanxeos, nada de 
nada. Ata que, despois de longas 
horas, o anzol do meu compañeiro 
de faena, atrapou un fermoso exem
plar. Ledo, con todo o coidado, fixo 
tentativa de subilo á barca pero, 
cando xa estaba case nas súas mans, 
a robaliza despistada logrou escapar 
do .amocelo fatal e desapareceu nas 
augas do mar. 
Incrédulo, cheo de rabia, o home só 
atinou a vociferar: 
-Me cago en ... 
Mais lixeiro, mirándome ós ollos, 
·u tificou e de contado: 
-¡D. Franci co, non o dixen, pero 
mere er, meresíao ¡Ben sabe Deus 
qu i!. 

Poi ordenado sacerdote case cando -
escomenzaba a primavera de 1956, no 

·día 18 de Marzo. 
-Si, data importante na miña vida. 
Despois, marchei para Roma a conti
nua-los meu·s estudios. Un ano che9 de 
experiencias interesantes, moi d~nso, 
marabilloso .. Regresei a Galicia, para 
estar dous anos de coadxuto'r na parro
quia de Sada. Unha especie de prepara
ción para afront~ novos horizontes. 

~E chegas a Aguiño ... 
-Era· o ano 59. Un día 30 de outubro. 
Na miña b.agaxe só había ilusión, 
esquemas e programas almacenados 
durante o tempo de seminarista. Pero a. 
realidade era outra, ben distinta. Cando 
cheguei, faltaba de todo, ata luz polas 
noites. O local da Igrexa era insuficien
te para atender ós servicios mínimos do 
pobo. Eu, acostumado ávida de cidade, 
sentíame incapaz de loitar contra tantos 
atrancos. Pensei seriamente en renun
ciar. Quería máis comodidades ... 

• 
-Vaia, pero ... 
- ... pero, o cariño da xente de Aguiño 
freou os meus impulsos. ~ 

Desde os comezos, sentinme sempre aga
sallado. Tiña que. colaborar con eles, xa 
qu enotaba da súa parte total disposición. 
Hoxe non cambio esta vila por nada do 
mundo. 

No ano 1961, empezouse _a construí-lo. 
novo local parroquial. Como os cartos 
eran poucos, a actual Casa Grande do 
Pobo de Deus só se inaugurou no día 14 
de xullo de 1967. ¡Que alegría! 

-E ¡que bonitiña é a_ nosa igrexa! 
-Ben, tentamos facela acolledora, iso 
si, en consonancia cun pobo mariñei
ro. Aguiño vive do mar e, por tanto, o 
seu formato recolle esencialmente esa 
circunstancia. A súa decoración está 
feita ---a base de motivos familiares á 
nosa xente que vive para a pesca e da 
pesca. 

-Fatas moito da xente. Non é preciso 
pl'eguntar da súa importancia na túa 
vida de cura. 
---;-Pois non. O diálogo con todos, fosen 
practicantes ou· pouco relixiosos, levou
me polo vieiro de buscar a Cristo con
tando sempre . cos meus fregueses. Os 
homes e mailas mulleres son o único 
importante. I_nfelizmente os cregos 
rexen as parroquias case en exclusivi
dade arredor do' culto divino. 

-E ti non. 
-Iso procuro. 

___:_Déixame dicir que bastantes mágo
as che custou... · e) 



renzo Mariño 

- Cando cheguei a Aguiño, no ano 59, faltaba de todo, ata a luz. Pensei seriamente renunciar. Hoxe, non cambio esta vila por 
nada do mundo. · 

,...-- O diálogo coa xente, practj_camente ou pouco relixiosa, levoume polo vieiro de buscar a Cristo, contando sempre con eles. 
- Os cregos rexen as parroquias case en esclusividade arredor do culto divino. Polo meu tafante, claro que teño problemas 

con algúns compañeiros. 
- Síntome cada vez máis lonxe da Igrexa oficial. 
- A nova teoloxía ten que ser liberadora e non lexislativa. 
- ¿U-la Igrexa galega? Non _é galega, está castelanizada. 
- Que o próximo bispo de Santiago sexa iso mes}llo: pastor. Bo pastor e, a ser posible, galega. 
- Cohsidérome nacionalista. A política en Galicia, ,sempre ou case sempre, serviu par~ afundi-la máis. 
- A próxima Romaxe será un éxito. Non se trata de que Agu_iño sexa mellor ca ninguén, só queremos acoller agarimosamen-

te, como merecen, ós milleiros de romeiros unidos pala fe e galeguidade. 

-E sigo pagando alto prezo polo meu . 
talante. 

- Seica algúns fan acusacións de que 
a nosa Parroquia está construída á 

. túa imaxe. ¿É certo? 
-Non. Aprendín moito de xentes bas
tante máis preparadas ca min. Procurei 

· sempre levar adia~te proxectos innova
dores e liberadores. Claro que por iso 
teño problemas con alguns compañeiros. 

· .- E dóeche, claro.~. 
- Si, per9 négome a ser funcionario de 
Deus. Todo o que segue unha liña coma 
esta ten tropezos, sobre todo cando se 
aparta da ~inagoga ou do "oficial"·. 
Estou tranquilo, mais cada vez máis 

, lonxe da lgrexa Oficial. 

-Parece que o dis con tristura. 
---:-Con tristura e con esperanza. A nova 
teoloxía ten de. ser liberadora, non 
lexislativa. 
- A Igrexa Oficial, a xerarquía para 
entendernos, non está polo labor ... 
-Onde mellor está representada a 
Igrexa de Cristo é, penso eu, nos que 
coma ~amuel Ruíz, Ellacuría,· Pedro 
Casaldálig~. para citar só ·algúns con
temporáneos e sen nunca esquece-los 
anónimos misioneiros, dan ª cara polos 
pobos asoballados. Esa é. a verdadeira 
Igrexa de Xesús. 

- ¿Non remas contra marea?· 
- Remo, remo. Pero a fe en Cristo, a 
confianza na súa mensaxe, non a dá o 
templo, senón a ·misión. 

-Vale. ¿E se pregunto, para cambiar 
de tema, cal é a túa opinión sobre o 
celibato imposto ós sacerdotes? 
-Dígoche, convencido, que debía ser 
unha decisión de cadaquén. Casar, for
mar familia, ter fillos ou quedar soltei
ro, non é xusto impoñelo así dese xeito. 

-Aposto que apoias, tamén, a posi
bilidade de mulleres sacerdote, ¿non 
si? 
-Totalmente. Entraría, estou certo, un 
aire máis maternal do que, a cotío, ado
ece a lgrexa. Deus · é Pai e N ai. As 
mulleres no altar, con tódolos dereitos, 
non sería malo, ben o contrario. 

-E os laicos ¿que me dis do seu 
papel? 
-Son a esmagadora maioría do ,con
xunto de crentes; por iso é necesario 
oílos, telos en conta e meterse nos seus 
problemas laborais e familiares. Hoxe, 
pouco se conta con eles e non é xusto. 

-Irnos embalados, padriño. Fale
rnos, agora, da lgrexa galega. ¿Que 
me dis dela? 
-Que non é galega. 

-¿Como? 
-Está castelanizada e despreza o seu 
propio idioma. É a institución menos 
galeguizante. Dá a impresión de que a 
nosa lingua só se usa para berrar ou 
increpar ó pobo, pero a Deus hai que 
falarlle en castelán. 
En moitísimas parroquia , a liturxia é 
feita total~ente en castelán, mesmo e) 
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Procesión coa Virxe do Carme, patrona.de Aguiño, o 16 de xullo, camiño do peirao para embarcar. 
A liturxia en Aguiño e viva e popular, rrÍoi participativa 

nos lugares máis rurais, case contra a 
natureza, agás nunhas cantas en que· o 
cura celebra unha misiña semanal en 
gaJego, testemuñal, a xeito de esmola, 
para así, digamos, quedar ben con 
todo . 
- Estou a lembrarme q·ue, axiña, 
será nomeado o novo arcebispo de 
Santiago ... 
-Só desexo que sexa iso mesmo: pas
tor. Bo pastor, a ser posible, galego. 
Oxalá sexa un home dialogante, aberto, 
que queira traballar polo pobo a favor 
dos máis humildes, que respecte as 
nosas tradicións, o noso idioma e que 
veña a servir e non a servirse. 
Xa sería dabondo. 

-Ser hispo tamén é un cargo políti
co. Isto digoo eu, pero falando da 
outra política, a de Galicia, ¿como a 
analizas? 
-A política na nosa Terra, sempre ou 
case s~mpre, serviu para afundila máis. 
O verdadeiros profetas da política 

galeg-a coma Castelao ou Alexandre 
Bóveda, por exemplo, foron desterra
dos, masacrados, igual ca Cristo. 

-
-Pero nacionalista, si que es. 
-Síntome nacionalista e prime-iro ca 
nada galego. Gustaríame de ver un 
nacionalismo forte, sen exluír nunca un 
federalismo de boas relacións coas 
outras comuhidades espa~olas, artellado 
na cooperación e o respecto recíprocos. 
¿Algo máis, preguntoniña? 

-Sería impensable non fahir da pró
~ima Romaxe, ¿como van os prepa
ratorios? 
__:_Ben, van ben. Sabemos que os ollos 
de moita xente están postos en nós -
sabemos, tamén, dos atrancos e dificul
tades para orgai:iizar un evento de 
semellante envergadura. Pero, coido 
que a_ pró~ima Romaxe, nas terras do 
Couso, será un éxito. 
Despois da Semana Santa, xa ternos, 
outra vez, reunións periódicas de pre-

Subvencionado por: YIJNTA CONSELLERÍA DE CULTURA 

~---

paración. Non se trata de que Aguiño 
sexa mellor ca ninguén, só queremos 
acoller agarimosamente, como mere
cen, ós milleiros de romeiros unidos 
pola fe e galeguidade para que, en 
setembro poidamos dicir xuntos e ben 
forte "SOMOS PEDRAS VIVAS". 

Segundo e derradeiro aviso ós posibles 
lectores deste traballiño: lamentp 
defraudar . a tódolos que buscaban nas 
anteriores liñas o espello dunha con
versa chea de frases eruditas e cargada 
de citacións famosas para impresiona
la clientela. ·O entrevistado é unha per
soa sinxela. Tan sinxela coma impar. 
Confeso que nunca aprendín grandes 
cousas dos que · se xulgan (ou xulga
mos nós) importante e sabios. Por iso, 
bo sería que houbese moitos Pacos, 
tan sinxelos, valentes e comprometi
dos, 'denfro da nosa querida Igrexa 
Galega. Canto gañariamos todos. 
Canto ... 

Confeso que teño unha especial 
debilidade por Pitigrilli, escritor 
italiano que fixo pensar e sorrir a 
moitos adolescentes da década dos 
50. Dicía el que todo home nace 
incendiario e morre bombeiro, 
feliz imaxe para expresar que o ser 
humano perde folgos e ansias de 
loitar polos ideais da xuventude, 
na proporción inversa dos anos de 
vida. Cantas máis enrugas, cabe
los brancos e colesterol se teña, 
máis conformismo e conservadu
ri.smo existen. Confeso, tamén, 
que dabondo, para picalo, lembro 
ó meu padriño esa historia dos 
incendiarios e mailos bombeiros. 
Durante a nosa conversa, claro, 
non podía falta-la famosa cita 
pero, como vedes, o cura de A~ui
ño non está nin estará ~amais dis
posto acolle-la mangueira. Excep
ción que confirma a regra. 

María dos Santos Contreras 



Encontro cunha 
muller moi 
falangueira 

Hai uns días atopeime nun hospital desta provincia, que 
non vou dicir cal foi, porque podía ser calquera, cunha señora, 
moi falangueira ela, que agora vive.en Lloret de Mar, pero que 
foi de por aquí. 

Tampouco vou dicir exactamente de onde foi, porque 
puido ser de calquera sitio. 

Hai uns trinta anos tivo que emigrar a Suíza igual ca moi-
tas máis mulleres e homes de tantos sitios. 

Cando se foi de onde era, saíu falando en galego; pero aló 
no estranxeiro debéronlle cambiar a trapeliña do idioma; por
que ós seis meses xa viña falando unha mestura de ambas lin
guas, que nunca máis apeou. 

-Sospéitase que o cambio foi debido a que non se sabe ben 
por que razóns identificaba galego con incultura e pobreza, e 
castelán con cultura e riqueza. E claro, conio ós seis meses xa 
tiña algúns cartiños nunha libreta de aforras, pensaría que 
había que demostrar que promocionara tamén en cultura. 

Pero isto son conxecturas de catro nacionalistas desacou
J 

gados. 
O caso foi que despois de recoñecernos mutuamente, 

explicoume: 
· -·· Pues vinimos hacer una turné para echar un 'ojo a los 

viejos y hubo que ingresar de urguencia a mi marido por mor 
de una dolencia en salva sea la parte. Y tuvimos muchism9 
suerte; porque nada mas ingresar por urguencias ya le baja
ron al micrófano y le estriparon la próspera, que se le descu
briera así se súpeto. _Y estamos muy ledos, porque ni siquiera 
le trabaja para nada la anastasia nel posoperatorio. 

Yo al principio tuve miedo a que por aí se le estuviese des
cubriendo el tetos, porque también se chantara en una punta 
enf errujida. Agora, el miedo que tengo es que me vaya a que
dar esméril, como le pasó a un conocido nuestro de allá que le 
dió por andar con pendangas y lo ingresaron filatélico perdi

do. 
Pero supongo que no haberá caso, porque lo intervinió un 

cirugano que dicen que es de lo mejorcito, que hasta opera de 

hernias fiscales y todo. 
Bien deitamos de que mi marido ya estaba de baja, que si 

no, a lo mejor perdía el choio y agora no se puede andar con 
coñas con los puestos de trabajo. Así que madia llevamos a 

estar bien contentos. 
Esquecíaseme dicir que esta coñecida miña fora escolari

zada en castelán nos anos en que na escola só se podía fala-lo 
idioma máis patrio, ou exclusivamente patrio. 

Xosé Manuel Carballo 

. , 
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DE AVOS A NETOS 

A rapa das bestas 

Coa chegada de xuño empezan os ·primeiros 
curros ou rapa das bestas en Galicia. Neste mes celé
branse, entre outros de menos importancia: o de 
Toroña -primeiro domingo- en Mougás -segundo 
domingo- nos montes qa Graba, concellos de Baio- _ 
na e Oia; o de Morgadáns-Peitieiros -o terceiro 
domingo-, en Gondomar, e o último domingo, o da 

Capelada, nas terras coruñesas· d? Cedeira. Lago 
ségu_enlle os de xullo: Sabuéedo, Can4_aoso (Viveiro ), 
Amil (Maraña), a Curota (Pobra do Caramiñal), .. . E 
en agosto, o de Laviote (O frixo ), ... Estes son os máis · 
importantes, os máis concorridos, os que acadaron 
máis sana nos últimos anos. 

Descrición 

Coido que xa non cómpre 
explicar no que consiste esta 
manifestación popular vencellada 
coa gandería, pero, por se acaso 
queda alguén que non o saiba, vou 
dar un~a pequena explicación: 
consiste en xuntar unha vez ó ano 
as bestas que andan 
cej ba no monte e 
met la no curros, . 
para logo alí raparlle
la crinas, aparta-los 
poldros e marcalos, 
escoller algúns dos ani
mais grandes para ven
der, ... 

Os curros adoitan 
estar situados nos mon
tes, lonxe das casas. 
Pero non sempre é así, 
pois ternos o caso do 
de Sabucedo (no con
cello da Estrada), que 
se atopa de par da igrexa parro
quial. 

A "rapa das bestas" perde as 
súas raíces na antigüidade máis 
remota , cando as nosas fragas 
estaban poboadas de animais bra
vos: cabalas e vacas. Así, por 
exemplo, en Sabucedo consérvan-
e varios petroglifos (é dicir ," 

e culturas nas rochas), nos que os 
devanceiro representaron a doma 
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de animais, de xeito semellante a· 
como se veu facendo ata agora. 
Tanta era a sona que tiñan os 
nosos cabalas, que o escritor 
romano Plinio "o Vello" (23-79 
d.C.) fala defes, salientándose 
xunto cos astures, dos que di que 
non eran moi grandes. 

Bestas bravas 

A igrexa -e sobre" todo os 
mosteiros- favorecéu: durante 
séculas o que houbese animais en 
estado sal vaxe; e, nalgunhas bis
barras aínda que agora xa non que
den, rexístranse documentalmente. 
Unha comparanza: no ano 1607 
varias das· igrexas parroquiais do 
actual concello de Rois -lindeiro 

co de Padrón-, posuían cabezas 
de gando bravo: as de Augasantas 
e Rois contaban cada unha coa 
metade de corenta ego as; as de 
Buxán, A Costa e Ermedelo, tiñan 
varias cabezas - sen especificar, 
pero coidamos que fose vacún-, 
e a de Rois, algunhas vacas. 

Actualmente os 
sitios onde quedan 
máis animais e, polo 
mesmo, onde se cele
bran os curros ou rapa 
das bestas máis impor- -
tantes, son: o xa nome
ado de Sabucedci, o de 
Amil, o Barbanza, a 
Capelada, Cova da 
Serpe, Domaio, a Fala
doira, Faro, a Gañidoi
ra, a Groba, o Mondi
go, Morgadáns, Para
danta; serras do Quin
xo e Xurés, o Seixo, o 

S uído, o Xistral, etc, etc. A come
zos da década dos anos setenta, a · 
nosa cabana de cabalas bravos 
pasaba das 21.000 cabezas, repar
tidas como segue por provincias. 

A Corufja 

Lugo 

Ourense 

Pontevedra 

1.950 

14.800 

. 160 

4.780 



Onde máis había era na de 
Lugo -e con moita diferencia-, 
e a menos a de Óurense. Actual
mente non sabémo-lo número ' 
pero coi damos -que siga sendo 
semellante. 

UN DÍA DE FESTA 

Pola mañá ben cedo empezan 
os homes a xunta-los animais cei
bos. Andan dacabalo e pouco a 
pouco vanos levando ata ' que 
entran no curro. Logo, os máis 
decididos métense dentro: montan 
nas bestas, -córtanlle-las crinas, 
botan fóra os poldros para marca
los cun ferro candente ou darlles 
un corte nunha das orellas, ... 

Entre as primerias marcas, as 
máis correntes son as que levan 
algunha letra ou número, anque 
tampouto faltan debuxos ( estre
las, triángulos, círculos, ... ); das 
segundas, as · máis usuais son a de 
facerlles unha fenda na orella un ' 
bouquelo (un forado), un cambei-
ro (un corte curvo), ... Por estas 
marcas sábese que é o dono do 
animal. · 

f:ada ·ano son máis os especta
dores que se acercan a admirar 
esta lide un tarito desigual, pois 

· sempre remata por trunfa-lo home 
sobre a besta. Que aumente o seu 
número débese a que agora .os 
co_ches ·chegan a todas partes, polo 
que poden asistir novos e vellos, e 

non coma antes, que só estaba 
reservado para a mocidade. 

Feítos tódolos labores e os ani
mais xa listos, empeza a festa, na 
que o xantar sempre é abundante, 
aco~pañado de bo viño, café e 
licores. Tampouco adoita faltar 
algunha charanga que anime a 
sobremesa, para botar un baile. 

Non deixedes de acudir a 
algúns dos nosos curros. De segu
ro que vos g1:!stará admira-la bra
vura e a gallardla dos cabalos que 
andan ceibos polos montes, que 
chegaron -case por milagre- ata 
os nosos días, e que esperamos 
que sigan· por moitos anos máis. . 

Clodio González Pérez 
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ECOLOXÍA 

Bicicletas e seguridade-

Xa entrada a primavera en 
toda Galicia, as bicicletas que 
estiveran boa parte do inverno 
entumecidas no trasteiro da casa 
queren ver agora de novo a pai
saxe do seu contorno. Aqueles 
que empregamos a bici como 
unha ferramenta de traballo e que 
non no's puidemos . despedir dela 
en todo o ano, agradecémo-los 
días longos, e un pouquiño de 
.calor para retomar 
con máis forza a 
nosa paixón ciclista 
fóra da competitivi
dade, entendendo a 
bicicleta como un 
elemento en plena 
harmonía co contor
no, que sen dúbida 
faría moito por 
humanizar un pouco 
máis as nosas vilas e 
cidades. 

Mais un tremor 
percorre o noso 
corpo cada vez que · 
nos ternos que 
enfrontar á estrada 
ateigada de vehículos 
a motor, camións 
xigantescos que 
impoñen o suficiente 
respecto como para 
moitas veces non 
desfrutar coa viaxe. 

Se a isto lle 
sumámo-las recentes 
e continuas mortes 
de ciclistas na estra
da, o panorama non é 
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en exceso apropi':ldo para semen
tar nos máis novos a paixón por 
emprega-la súa bicicleta coma 
ese elemento que pode .achegar a 
natureza, ó seu contorno, e que a 
través desa paixón cicloturista 
aprenda a descubrir todo aquelo 
que lles rolde coma primeiro 
paso para aprender a protexelo, o 
que nós entendemos como bici
ecoloxismo. 

É necesario (sen dubida que o 
pensamos os que dende nenos 
descubrímo-lo mundo en. bici), 
unha serie de medidas encamiña
das a crear unha nova cultura da 
bicicleta e tamén do peón,. recu~ 
pera-lo noso espacio. nas rúa~_ e 
estradas, non conform·arnos cos 
"días .da bicicleta" e os poucos 
metros de '.'carril bici" que máis 
parecen actuacións cara á galería 

do político municipal 
de tumo. 

Hai que investir 
para garanti-lo derei
to do ciclousuario a 
circular con segurida-

. de, a preserva-lo seu 
espacio. 

Deberase reedu
car no respecto ó 
automobilista para 
que se vaia borrando 
pouco a pouco aquela 
triste frase dun afa-

- mado político ¡a rúa 
é miña ! trocándoa 
polo da cidade. 

A vila ou a estra
da son de todos, 
automobilistas, 
peóns, carriño~ de 
nenos, patinadores e, 
claro, tamén dos 
ciclistas. 

Anxo Moure 
(Xe.vale Bice-Ecoloxía) 



CARTAS 

Compostela, 11 de xullo do 95 

Estimados señores: 

Desexaría matizar algúns aspectos relati
vos ó aborto citado- na carta aparecida no 
pasado número 461. 

Unha estratexia equivocada 
En priÍneiro lugar, parece que a estratexia 
seguida polos defensores da despenaliza
ción da interrupción voluntar.ia do émba
razo, consistente en formulalo coma unha 

1 solución para que as mulleres que abor
ten non vaían ó catcere, en lugar de 
entrar de cheo no tema · de se é ou non é 

· lexítimo abortar, parece mais dirixida a 
evitar posibles enfrontamentos cos secto
res reacios á despenalización ca intentar 
convencer con razóns. 

Centra-lo problema 
Cómpre recordar que a diferencia funda-

. mental entre despenalizadores e antiabor
tistas non consiste e.n que uns estean a 
favor dun presunto asasinafo . e outros en 
contra. A diferencia real· é que uns consi
deran que non se trata de ningún xeito 
dun asasinato, mentres outros si o eren. 

O NOSO TABOLEIRO 

Camiñando _.._ __ ª 
~ Compostela 
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~ a lgrexa? 
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Non se trata de legalizar un delicto senón 
de se o delicto mesmo existe. 

únha concepción máxica 
Para os antiabortistas hai dous estados 
claros: antes da fecundación, onde non 
hai ser humano, e despois da fecunda
ción, onde xa está o ser humano comple
to. A fecundación é vista así coma un 
momento máxico no que aparece un ser 
humano instantaneamente. Para os despe
µalizadores o que se da é un proceso no 
que algo que non é un ser humano se vai 
convertendo pouco ·a pouco ~n persoa: 
non hai ningunha fronteira arbitraria a 
partir de onde xa se pode dicir que o feto 
é un ser humano c.omp~eto serrón un pro
ceso de maduración continuo. 

Lei natural frente a dereito positivo 
Hai que recordar, por outra parte, que os 
enunciados antiabortistas adoecen dun 
defecto de orixe: consideran que os seres 
humanos teñen dereitos de por sí en virtu
de dunha lei relixiosa ou natural cando, 
hoxe en día, só se acepta a lei positiva: a 
que se elabora no~ parlamentos. Non se 
trata de investigar (¿onde?), qué dereitos 
teñen as persoas senón de decidir qué 
dereitos queremos darnos a nós mesmos. 

AS VENTAS DE IRIMIA 

Escoller en conciencia o mal menor 
Hai que subliñar que a despenalización e 
formula coma un derei to ' e non coma 
unha obriga para ninguén, sendo ó un 
problema de conciencia persoal. Permíte
se, así, recorrer ó mal menor oando e 
crea un conflicto de intereses lexítimos 
entre a mullere o feto. 

Incoherencia da igrexa 
A actitude. da igrexa resulta de tódolos 
xeitos moi chocante xa que, se ben consi
dera inaceptable o aborto, non rechaza, 
como debería por coherencia, o recurso á 
guerra ou á pena de morte. 

Debates de salón 
O auténtico veredicto non .vai saír destes 
debates de salón senón que as mulleres xa 
o deron coa actual realidade social das 
interrupcións ilegais do embarazo. E non 
se trata de que se legalice algo só porque 
exista: tr'átase de que a maioría da poboa
ción respalda esta lexítima despenaliza-
ción. 

Sen máis, recibide un cordial aúdo. 

Alltll/EIRA 

Luí Manuel Ledo Regal. 

Alltll/EIRA 
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Adquire na ROMAXE de Aguiño estas publicadóns 

XORNADAS DE CONVIVENCIA E RETIRÚ 

No verán deste ano IRIMIA convoca de novo a uns días de retiro comunitario. O lugar é a casa de encontros que a parro
quia do Cristo da Victoria de Coia-Vigo ten no concello de Pomelos de Montes. -

Comezaría o venres 11 de agosto, para remata-lo 16. Terán o mesmo estilo que xa vai facendo tradición: autoxestionado 
e ~utofinanciado; con espacios e tempos para a oración, a celebración e o intercambio; admitindose xentes de tódalas idades; ... 
Estarán animadas por Xosé A. Miguélez. 
Reservar praza nos teléfonos (Anotarse antes do 5 de agosto): 

Polas mañás: 981 - 10 54 44 (Jesús) 
Polas noites: 982 - 16 89 43 (Tereixa) 

•. 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Ditos do lume 3 
Ser coma lume de palla 

Os ditas populares galegas teñen 
ás veces observacións preciosas, coma 
o que hoxe encabeza esta nota." 'O 
lume de palla fai lumeirada e apaga 
lago. Aplícase, polo tanto, o dita a 
tódolos que empezan un traballo con 
moito fogo pero que axiña cansan. 
Dise, coma tal, dos que empezan . 
gañando as primerias mans. dunha par
tida de cartas e despois non fan .máis 
baza; dise dos entusiasmos repentinos 
e efémeros, que se apagan lago. 

Gústame poñervos un exemplo. 
Galeguista non se nace, hai que facer
se. Para ser galeguista hai que pensar 
cal é a historia que hai detrás do naso 
inocente fala-lo castelán, hai que 
pensa-lo que progresou Galicia nestes 
séculas que leva intentando progresar 
en castelán, ·hai que pensa-la inxusta 
rnarxinación do que falaban o galega. 

Todo i to pode leva-la xente de 
b c razón a optar pala lingua gale
ga. O entu ia mo é moito o principio, 
coma e un levase dentro un lume. O 
problema empeza cando un esixe á 
soc iedade o mesmo cambfo radical 
que un acaba de facer, xa que os 
hábitos asentados en tres millóns de 

almas durante séculas son malos de 
cambiar en po~co tempo, s.on unha · 
inercia que pon a meta da nasa loita 
máis aló da nasa propia marte. 

Para iso cómprenos ser lume de 
brasa. Os que quixeran ser un .reme:... . 
dio instantáneo, coma auga que 
apaga o lume, entran en crise cando 
van caendo. os meses e mailos anos e 
Galicia non aparece xa transformada 
conforme os seus desexos, cando ven 
que os outros non fixeron aínda a 
descoberta e maila o ppción que eles 
fixeron. Éntralle-la tentación do pesi
mismo perden a perspectiva e xa 
tanto Bes ten unha dor de moas coma 
un cancro para se sentiren ás ·portas 
d'\ marte. Pois iso é ser coma lume_ 
de palla:.fai lumeirada e apélga logo. 

Irimegos, vós non podedes con
fundi-la dor de moas cun cancro irre
versible. O galega t~n achaques 
coma todo ser vivo pero está lonxe 
de ter probl~mas de supervivencia, 

· aínda que· lle conste consolida-los 
avances nos medios de comunica
ción, no . ensino, nas ·empresas e nos 
tribunais de xustiza. Sede, máis ben, 
lume de brasa. 

Dqus que $eica marchan. O nuncio, Mario 
Tagliaferri vai para a nunciatura de París. Non 
parece un claro ascenso pois, segundo o cos
tume, corresponde ir de Madrid o ceo de 
Roma, a presidir un dicasterio e agardar polo 
cardealado. 
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Non han ser moitos os cristiáns comprome
tidos co Evanxeo dos pobres que choren este 
adeus. Nin resulta doado que veña outro nun
cio que o faga bo: é difícil superar en dureza a 
monseñor ''taUa-ferros", aínda que todo lle é 
posible, a diplomacia Vaticana. · 

Don Felipe teno máis fácil. Estase indo a 
cachos, bótano. Deixa un pq.ís cheo de frustra
dóns. No horizonte, o mouro presaxio dunha 
dereita á que xa se lle coñece o estilo. El' ,si 
que poderá dicfr: "Detrás de mi vendrá quien 
bueno me hará".·;; 

. / 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Hdxe quere o irimego 
falar de rapazas guapas 

refírome a esas indias 
zapatistas que hai en C~apas. 

2. Guapas non sei se n~ cara 
beleza que pouco dura: 

a entrega polo seu pobo, 
iso si que é fermosura. 

3·. Elas, revolucionarias, 
pero tendo sempre á vista 

a urxencia de faceren 
revolución feminista. 

4. Foi a mediados de xuño: 
nun encontro en Barcelona 

piden solidariedade 
coa comandante Ramona. 

5. A campaf.ía solidaria 
pra que a revolución siga 
leva un lema de urxencia: 

que pide: Ramoná viva. 

6. Con saúde moi precaria 
coma outras indias, Ramona 

loita coma comandante 
na selva de Lacandona. 

7. Ramona refuga a axu_da 
que o Gobemo quer prestar 

a ela, non a outras indias, 
e iso-non é de fiar. 

8. Pensa ademais que o Gobemo 
se é que pretende curala 

- non ~ por humanidade 
senón para instrumentala. 

9. Pra Ramo na e outras mulleres 
a condición máis atroz 

e impediren ás indíxenas · 
expresarse coa súa voz. 

10. Polo que as mulleres indias 
de toda esa inmensa zona 

fan campaña na que din 
que Todas somos Ramona. 

11: As guerrilleiras esixen 
nin Ramona nin Ramón: 

que o sistema sanitario 
mellore prá poboación. 

12. Mais o Estado mexicano 
dictador, non ten na lista 

nin xustiza para os indios 
nin a causa feminista. 




