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RELIXION NA ESCOLA:
LONGA ~ DISPUTA

EDITORIAL

Relixión na escola
O fenómeno relixioso é universal e engloba variados aspectos da: vida humana, dende a historia ata a
arte, pasando polos costumes dos pobos e a interpretación máis fonda da realidade. Pouco dúbida pode caber
de que a fenomenoloxía da relixión teña que ser obxecto de estudio e de esmerada atención académica. Calquera persoa, atea ou crente, ten dereito a ser informada científicamente sobre o factor relixioso na sociedade.
Outra causa moi distinta é se o tratamento da disciplina académica de Relixión ha ser algo confesional: o
programa dunha determinada lgrexa, por moi maioritaria que sexa, con profesores dispensados da debida
titulación académica e colocados ou removidos ó arbitrio da xerarqu ía eclesiástica.
En definitiva, que non se ve que a escala, nunha
sociedade secularizada e dentro dun Estado non confesional , sexa o ámbito axeitado da catequese. Esta
ten o seu sitio na comunidade cristiá, acaso na familia
de ser homoxénea na súa ideoloxía.
Poderemos lamentar que a xerarquía eclesiástica
non se decate da situación e siga esixindo a disciplina
de relixión por eles promovida, que a moitos cidadáns
só lles parece un intento inútil -como a experiencia de
moitos anos nos aprende-, de evanxelizar, ou un xeito
de manter privilexios para a lgrexa sen decatárense do
cambio social producido neste país.
Pod eremos lamentalo, pero isto non impide ver
que, se non moita razón , á lgrexa católica en España
as ístell e todo o · dereito -é dicir, a legalidade-, para
reclamar que a disciplina de Relixión teña un pasto
semellante ás demais materias escolares. lsto esíxeno
os Acordes Parciais que se asinaron no 1979 entre a
lgrexa e mailo Estado en substitución do Concordato.
Polo demais , esta espiñenta cuestión canta con
factores secundarios que fan difícil a súa resolución;
por unha parte, moitos colexios relixiosos dedicados
dende hai moito á ensinanza, teñen aí un difícil problema a resolver, que remitimos á súa conciencia evanxélica.
Por outra parte está o problema laboral de non
poucas persoas, clérigos ou segrares, que ven complementado o seu minguado salario con esta especie de
sinecura, e que acaso nalgunhas mentes contribúe a
manter posicións que outrora non correspondían ós
seus presupostos ideolóxicos de sec.ularidade.
As nasas páxinas centrais tratan a cuestión. Parécenos que o Estado debería arbitrar unha solución distinta á actual. Para nosoutros non hai outra alternativa
posible á clase de Relixión cá clase de Relixión: unha
disciplina impartida por un titulado na que se estudie o
fenómeno relixioso en xeral , a súa orixe, o seu desenvolv emento histórico , os sectores diversos que a
encarn an, por suposto con atención especial ó cristianismo e ó factor católico, que tanto condicionan a nasa
cu ltura. Solución que constituiría un verdad.airo desafío
para os crentes.

O TRASNO
Daniel López Muñoz

1Oasisados consellos para chegar lonxe,
desde aquí, na carreira eclesiástica
1. Declárese universal.
. Fágase cidadán de ningures, ou
se o prefire, declare que te~
por patria o Estado vaticano.
2. Non se signifique na
angueira esa da inculturaci6n,
das misas en galego, da escolla
do idioma dos humildes e clases traballadoras. Tampouco
na teima contraria: pode contar, no medio das homilías ,
algún chiste en galego. Manteña sempre o equilibrio.
3. Se o critican os de IRIMIA por iso do idioma, diga
que o castelán aquí o entende
todo o mundo. O emperador
Constantino pensaban o
mesmo do Latín.
4. Non se xunte con xente
de esquerda, sindicatos labregos, prostitutas, homosexuais,
sidosos , negros , leprosos ,
publicanos e pecadores en
xeral .. .se ten algún antecedente lave o seu .currículum. Chegado o caso deixe caer: eu só
pasaba por alí ouforon eles os
que jalaron comigo. Lembre: o
sacerdocio, desde moito antes
de Cristo, é para os puros, non·
para os habanos.
S. Sexualice o seu discurso
moral. Amose firmeza afervoada nese tema. Refórcese, aso- ·
ciando sexo a violación, putiferio, pederastia, tebra, violencia.
Use a moral sexual ·para separar años de cabritos, carneiros
de cabróns. Non se apure se

'~'"'"

queda psiquiatricamente descualificado. ¿Cristo e a Magdalena? Céntrese en santo Agostiño, Kempis, Escribá e Wojtyla.
Son catro contra dous.
6. Se no repugnante tema
do punto anterior ten ~lgún
patinazo, agácheo. Se o denuncian recorra a aquelo · de foi
unha debilidade cunha muller.
Non chame á muller polo seu
nome . Tanto ten unha coma
outra. Sonlle todas iguais. Sonlle o demo.
7. Se hai algún conflicto
vasco no nomeamento dun
hispo déixese oír~ nalgún medio
con aquelo · de que a lgrexa
católica é uni~ersal, o Vaticano decide, non ás intolerables
inte1ferencias.
8. Nunca diga que o Opus
Dei é unha secta incrustada no
aparato eclesiástico con apoio
oficial.
9. Traba.lle na oficialidade. Só en asuntos con apelido
católico. Descofíe das Comunidades de base. Non vaia á
Romaxe. Olla coas entidades e
as plataformas civís e pluralistas . Déixeas para os que nqn
queren ascender.
1O. Abortice o seu discurso político. O demais ~borra.
na. Asocie os que queren legaliza-lo aborto cos nazis , éoa ·
corrupción, eoa explotación.
Todo vale. Así a súa carreira
non se abortará.

3~~:

-•

.

FEITOEN
.
PAPEL RECICLADO

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA.
DIRECTORA: Carmen Puente Fernández, 15705 C/ Pombal, 30 (Santiago) Telf.: S85330.
MESA DE REDACCIÓN: Daniel López Muñoz, Xosé Chao Rego , Carmela Capeáns
Leis, Mariano Guizán Sánchez, Luciano Pena Andrade , Manolo Regal Ledo, Beatriz
García Turnes, Manoli Paz Baña, Pedro- Pedrouzo Devesa, Carme Fernández García.
COLABORADORES: Victorino Pérez Prieto, Xosé A. Miguélez, Alfonso Blanco Torrado, Xosé Lois Vilar, Marta Sopeña, Gumersindo Campaña, Tereixa Ledo, Colectivo "A
Rella" (Antonio Fdez. Oca, Eli~eo Miguélez, Constantino Mariño, Tonecho Meixide
Fdez.) Juan Antoriio Pinto Antón , Francisco Carballo, Tintxu , Miguel Anxo Araújq,
Xavier R. Madriñán, Lois Ferradas, Madó Domínguez, Xesús Ferro Ru ibal , Moisés
Lozano Paz, Clodio González Pérez, Mando R. Bermejo.
SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN: Apdo. 980 - Santiago de Compostela.
Telf.: 981 - 59 01 42 (De 3 a 5) . Subscrición Ordinaria: 2.000 pts. Real: 3.000 pts. De
Apoio: 5.000 pts.
CONTA: Caixa Galicia, CC/2091-0349-45-3040005822 - Urbana nº 8 - Santiago
Caixa Postal CC/1302-6000-83-0017905488
DEPÓSITO LEGAL: C-1417-81
IMPRIME: Imprenta Minerva

BOA NOVA

A novena

.Manolo Rega/ Ledo

aManuel María

Silvia (neta): Avoa, mira que
libriño me regalou o Alfonso
, de Guitiriz.
(av~a):

¿O Alfonso de
Guitiri~?, ¿aquel curiña tan
xeitoso que nos veu v·e-lo
outro día?

Toña

Silvia: Si, ese mesmo; vino
antonte na romaría da aldea e
deume este libriño. É moi bo.

Toña: Eu xa non sei se saberei
facer unha novena. Hai ben
anos que non fago ningunha. Silvia: Pois, se que~es, avoa,
ti .e mais eu fac_e mos xuntas
esta novena de Manuel María.
Cada día lemos un pedazo ata
face-los nove días.

' Toña: ¿ Qu~n é moi bo o libriño ou o Alfonso?
Silvia: Avoa, estaste rindo de
min. É moi bo o Alfonso; o
libriño non o sei, que aínda
non o lin. Pero heiño ler de
seguida.

CUESTIÓN DE
SOLIDARIEDADE
Domingo 26 do tempo ordinario
Le 16, 19-31 -, 1 de octubro
Case todos lemos este Evanxeo e pensamos: Isto pásalles a outros, a historia do rico camellón e do pobre Lázaro non é a nosa historia. Pero en realid ade esa é tamén a nosa historia.
Cando nos permitimos ter e consumir
máis do necesario, cando formamos
parte tranquilamente do Primeiro
Mundo farto e abusador, daquela
dámoslle forma histórica ó rico ese do
Evanxeo . . O veredicto de Deus é
dunha seriedade tremenda.

Toña·: Dé_ixamo ver. · Vaime
polos lentes de ler, anda.
Silvia: Toma, e vouchas ter
que limpar que están todas
cochas.
Toña: ¡Anda!: Novena a
Santa Isabel, por un devoto de
Outeiro de Reí. ¡E eu que xa
pensara que isto das novenas
,eran cousa morta ! ¡Mira -para
aí! ¿E queri fixo este libriño,
nena? ¿Foi o Alfonso, ou? .
Silvia: Non, avoa, non foi o
Alfonso; escribiuna Manuel
María, que é un escritor galego moi famoso, que fai poesías moi bonitas. ¿Non te lem. bras daquel libriño tan bonito
que me regalara o padriño
polo meu santo? Titulábase
"Os ·safios na gaiola". E
tamén o escribira Manuel
María. A min gustárame
moit9.

p or un devoto d e Outeiro d e R e i
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Toña: ¿E para que vale esa
novena, neniña?, ¿de que
males cura? ¿Enterách~s~e?
Silvia: Díxome o Alfonso que
curaba do mal ·da soidade, do
mal de esquece-Ia nosa historia, do mal de despreza-lo galego, do mal de non coida-los
nosos pobos, do mal de abusar
da natureza, do mal de non
, pensar nos pobres, do mal...
Toña: Vale, nena, vale; non
me digas máis. Se é así, hox~
mesmo- empezamos esa novena.
Silvia: ¡Ai, que ben, avoa! ·
Heillo dicir ó Tucho, a ver se
-,tamén aquere facer connosco.

O FUNDAMENTO
PONODEUS
Domingo 27 do tempo ordinario
Le 17, 5-10 - 8 de octubro
Xesús dinos que, para levar adiante a
tarefa da vida en irmandade, fainos
falla unha boa dos~ de fe, no senso
máis amplo e fondo posible; fe en
Deus, que é quen garante o cumprimento de realizacións persoais e
comunitarias que poden parecer
soños. Ó mesmo tempo fe en, nós
mesmos, nos demais todos, que todos
levamos dentro semente de Deus. E
sen chulerías parvas, que estragan o
mérito do. servicio fiel.

HOMENAXE

A NORMATIVA DA XUNTA sobre o
ensino no noso idioma pouco vén a mellorala situación. É unha lei de mínimos, sen
ambicións e sen unha intención valente e
decidida a prol da nosa lingua, que segue
estando marxinada nos centros de ensino. A
Xunta non só non vixía que se cumpra o
pouco que esixe pola parte dos profesores,
tampouco abre camiño ó ,emprego do galega.

"O DESENVOL VEMENTO COMUNITARIO LOCAL:
UN , RETO DA
SOCIEDADE
CIVIL" é o tema
•
dunhas Xornadas a
celebrar en Vigo (23Instituto Galego de .
Estudios Comunitarios
25 de novembro)
/ organizadas polo Ins--~~~~~~~~~~~~-tituto Galega de
Estudios Comunitarios que xurdiu da Fundación Penzol e do
Legado Isla Couto. Van estudiarse experi~ncias do noso país e
de fóra ... Para máis información: R~a Polica.fpo.Sanz, 24. 36201
Vigo. Telefono 437106.
·

AS FESTAS
DE
SAN
FROILÁN
EN LUGO
seguen a ter .
un sesgo tradicional, e
hoxe querem0s pe.d ir a
este santo
xi ta qu interceda para que os mandatarios locais esperten
ix n m rre-Ja cidade no abandono que sofre: desde as
ta a at dral. Lug é unha das cidades máis deteriora'lr de e ntar cunha grande riqueza ~rqueolóxica pola.
en ibilidade da últimas autoridades locais.
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PORTUGAL celebra
eleccións ó parlamento de
Lisboa neste primeiro de
outubro. Todo o que afecta ó veciño ~stado repercute en Galicia, sobor de
todo nos acordos económicos e sociais de ambalasdúas marxes do Miño,
por exemplo a través do
Eixo Atlántico. Hai moitas axudas de Bruxelas
que son comúns ás
rexións lindantes de Galicia e Portugal.

Xa están petando á porta.~.
... Os Sábados bíblicos
A porta está na parroquia de
Bastabales, na aldea de. Bemil·,
a uns 300 metros do templo
parroquial, á esquerda. Alí hai
unha casa cun hórreo grande e
non precisar petar ... Estará
aberta con 30 novas . cadeiras
preparadas para sentar e parolar.
O segundo sábado de outubro , día 14, ás 11 en punto -é
dicir, en punto-, da mañá, principia remos a debullar algo do
evanxeo de Marcos.
Farémo-la lectura pública do capítulo 1

de Marcos, pola Biblia galega.
Quen queira, pode ir léndoo, e
mesmo a introducción que a
Biblia galega in.clúe na páxina
1422.
A sesión durará de 11 a 3.
Pero tanto o horario coma o
método de traballo será revisable
e revisado por todos. Os tjue
queiran xantar" alí a propia comida, pódeno'tacer.
Deica o día 14, contigo e con
Marcos. E, ¿qu~ mellor marco cá
campá de Bastabales que nos
convida: ¿E por que non ti? .

XERUSALÉN
vestiuse de gala
para festexa-los
tres mil anos
desde
.que
David a converteu en ca pi tal
dos reinos de
Xu<;lea e Israel;
a data t~n que
axudar a crear
un clima de diálogo e tolerancia entre árabe_s e xudeus, que dividiron a cidade en 1949, pero
Israel na guerra de 1967 impuxo unha falsa unificación baixo o
seu dominio, orixe de morte e violencia cada día.

OS XUÍZOS CON
XURADOS van er
unha realidade desp o is do sorteo e
selección de mái
de cincuenta mil
cidadáns que está a
facerse nestes días
para os dous vindeiro s anos . En cada
vista participarán nove membros e dous suplentes que protagonizan neste caso o dereito que todos temos de participar no
poder xudicial. Pode ser un bo recurso para ter máis en conta o
noso xeito de· ser, a nosa identidade, as leis galegas, unha vez
que acaba de ser aprobado o Dereito -do noso país polo Parlamen~o. Na fotografía un momento do sorteo dos xurados.

OS
BARCOS
SEGUEN AMARRADOS mentres
as familias dos
mariñeiros sofren
as consecuencias
da inoperancia dos
políticos europeos
nas conversas con
Marrocos e que
nestes días vol ven
a xuntarse en c;ompo.s tela coa Bonino en cabeza. Os nosos
mariñeiros están cansos de tanta xuntanza e merenda, mentres
eles pasan necesidade. Sobre sesenta barcos están amarrados en
Galicia rnentres os mandatarios se perden en palabras.

GRUPOS ECOLOXIST AS acaban de
denuncia-la desfeita
que se está a facer no
Río Anllóns, mesmo
pola banda dos cazadores. Mais non
todas son desfeitas, a Asociación Monte Branco publica un
Caderno dando a coñece-la riqueza en tódolas ordes dun dos
máis fermósos recunchos deste país. Ternos que loa-lo labor
deste colectivo que na segunda fin de semana deste mes organiza un encontro sobre Pondal, o poeta que naceu na beira de te
río. Esta será a derradeira actividade que coordine o fundador
desta Asociación, Xosé María Varela, ó que felicitamos por tantos anos de sementeira cultural.

A DESCENTRALIZACIÓN DA ASISTENCIA SANITARIA
co comezo da construcción dos novos hospitai~ do Barbanza e da
Costa da Morte en Ribeira e Cee está moi ben, pero ª·nosa sanidad~ padece males endémicos: listas de espera que aínda enferman
máis ós pacientes e ás súas familias, camas nos corredores, falta
de asistencia para prevención de cancros, saúde mental, toxicomanías, etc. Xunto co hospital do -Salnés contaremos con vintedous
centros, pero urxe tanto unha atención máis efectiva desde a asitencia primaria. Na foto, o Hospital comarcal de Monforte.

A LOITA DAS ASOCIACIÓNS CONTRA A DROGA
están dando o seu froito e o Parlamento de
Madrid ven de lexitima-la adicación dos
bens confiscados ós
na,rcotraficantes para
crear asistencia sanitaria ós .enfermos polas
drogas. Unha reivindicación moi solicitada
por estos colectivos.
l~IHI/\
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HORIZONTE

POEMARIO

Aínda Samuel Ruíz
Pesimistas, na derradeira páxina do nº 464 anunciabamos que o bispo de Chiapas ía ser retirado polo Vaticano, pretextando má saúde dese home que ós 71 anos está
cheo de vítalidade. Entre a presión dos políticos inimigos
de don Samuel e o clamor dun pobo que o proclama profeta e mediador, o Vaticano atopou, na súa inmensa sabedoría diplomática, unha decisión salomónica: poñerlle un
bispo coadxutor con dereito a sucesión.
I to quer dicir que don Samuel está a expensas do
que vaia determinando o Vaticano, que pode ir atribuíndolle poderes ó c'o adxutor limitando as facultades dun
bi spo incómodo por evanxélico. Dende agora monseñor
Raúl Vera López, dominico xa bispo noutra diócese
mexicana, estará ó lado de don Samuel para ben ou para
mal. Ou para regular...a situación.
Do novo bispo falan ben os seus compañeiros dominicos e, e~ especial, o secretario de don Samuel, padre
Gonzalo Ituarte, e o mesmo don Samuel lle tributa loanzas pastarais. Pero ben sabemos da peculiar relación afectiva con Roma do bispo de Chiapas: crítico e radical coa
Igrexa, cando chega o seu caso d:mcreto e a persecución
romana, péchase no silencio ou bótase a falar de xeito
apoloxético desconcertante.
Pri ioneiro do seu propio apelido, monseñor Girolam Prigione, nuncio do Papa en México; nÓn tivo inconv ni nle ningú n en aclarar -"coma sempre, inoportuno",
subli ña padre Ituarte- . que o novo bispo, Vera López
"v n a rrixi -1 rro da dióce e". O que non quita que
l hlas l 'l muña
n c n onte en ratifica-la talla pastoral d i ' P c adxulor.
M nlr tanto, nun Congreso celebrado en Brasil con
x nl d toda América Latina e do mundo enteiro, no
que hai repre entantes 47 nacións, é asinada por máis de
3.500 participante unha carta nestes termos: "Beríquerido irmán, bo pastor desa Igrexa de San Cristóbal de Las
Ca a
digno uce or de freí Bartolomé, o gran defensor
do pobo indíxenas da nosa América".
De pois doutras lindezas, dinlle: "O que coñecemos
do traballo misioneiro que ti estás realizando dende hai
mái de 35 anos en Chiapas e en todo o continente, a túa
mediación para a paz en Chiapas e en todo México e
mailo ufrimento e a persecución ós que estás sometido
coa túa Igrexa, impúlsannos a che expresa-la nosa máis
profunda solidariedade. Apoiamos con todo o corazón a
túa candidatura ó Premio Nobel da Paz 1995 e apoiamos,
, obre todo, a túa dedicación fiel e activa á causa indíxena
e á vanxelización inculturada. Podes contar, irmán querido coa oración e mailo afecto solidario das nosas Igrexas
e do no o pobo ".
E r matan o eu emotivo apoio: "O Espirito do Señor
R u i tado, v ncedor da morte, non che ha faltar, e hate
acompañar mpr a tenrura da Nai de Guadalupe, á que
ti d dicách -la túa Igre a '.
no oulro ó no abe rubricar: Amén, amén,
am n.
e

SALVE MARIÑEIRA
Salve, Estrela destes ·mares
destes mares faro de eterna alegría,
sal ve, fénix de delicia,
nai db di vino amor.
Co teu pobo nas tristuras
es clemente e dás consolo.
Fervoroso chegue ó ceo
ata ti, ata ti o noso clamor.
Salve,

salv~,

estrela destes mares,

salve, estrela destes mares.
Si, fervoroso cbegue ó ceo
ata ti, ata ti o noso clamor.
Salve, salve, estrela destés mares,
estrela destes mares.
Salve, salve, salve, salve.
Traducida por Francisco Lorenzo Mariño.
Párroco de Aguiño.

O TERCEIRO MUNDO

Cadea humana de . ~compañamento
ós refllxiados retornados a Guatemala
INTERMÓN presenta novamente o Programa de acompañamento a refuxiados retornados a Guatemala, destinado a voluntarios, co obxecto de
formar unha -cadea humana composta por quince persoas que, ~n grupos de tres e por quendas, estarán en Guatemala tres meses ata cubri-lo
·total ditn ano.
Obxectivos do programa

* Apoia-lo retomo dos refuxiados guatemaltecos e contribuír á súa seguridade.
* Promove-lo respecto dos dereito_s
humanos e ve~ar polo cumprimento dos

acordos asinados polo Goberno de Guatemala.
e
* Informar e sensibiliza-la sociedade·
galega sobre as causas e a situaciórt
actual da poboación refuxiada e desprazada.

Funcións e tarefas dos acompañantes
En Guatemala:
* Facer un labor de escolta física nos
desprazamentos dos membros da c9mu- .
nidade retomada cando poida haber situación de perigo.
* Actuar coma observador dos dereitos humarios ~ elaborar informes periódicos.
* Participar nas tarefas cotiás da
comunidade.
E á volta:
* Presentar un informe da viaxe a
INTERMÓN.
* Colaborar con INTERMÓN en
accións d.e sensibilización, difusión e
promoción da solidariedade coa poboación de Guatemala.
Requisitos:

* Ter máis de 25 anos.
* Dispor de tres meses entre novembro de 1995 e decembro de 1996.
* Ter experiencia previa de compromiso social· con grupos, asociacións ou
movementos de solidariedade. Presentar
un aval dúnha destas entidades.

* Ofréce~e formació q, apoio técnico
e loxístico nas diferentes fases do programa.
Inscricións e Información:
- Prazo de inscrición: 31 de outubr
INTERMÓN
~alvador de Madariaga 45 baixo.
15008 A Coruña.
Telf: 981-10 54 44. Fax: 10 39 11
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A relixión

DOCUMENTO

este artigo o autor pretende expoñer sucintamente. as formulacións que se fixeron da clase de relixión no ensino, e as razóns con que se defenderon nos últimos 60 anos, desde os organismos oficiales da Igrexa, entendendo por tales a
Conferencia do Episcopado Español (CEE), .especialmente a través da Comisi?n Epis. copal de Ensino e Educación Relixiosa (CEEER) e a Federación Española de Relixiosos do Ensino (FERE). Cando o autor se refire sen máis á Igrexa temas que entender
que nonfala do Pobo de Deus senón das citadas instancias oficiales.

N

l. O Estado confesional e a clase
de relixión.
En aberta oposición ó Estado laico, e
die ir , que "non ten relixión oficial"
segundo proclamou no ano 1933 a Lei de
. Confesións Relixiosas da II República
E pañola, a nova orde xurdida do chamado Movemento Nacional, proclamo use
confesionalmente católica. E no Fuero
dos Españoles (1945) prométe e o amparo gficial á
profe ión e á práctica da
r li xión Católica "que es la
del stado E pañol".
Mái de corenta dispoición s obre o ensino reli-

11. Confesionalidade sociolóxica
e catequese escolar.
Pero nos anos sucesivos a sociedade
española vai abríndose e secularizándose.
Nacen no campo do ensino as chama. das "escalas activas", moitas delas animadas por militantes cristiáns que exercen a
s úa influencia entre moitos mestres e
incluso entre relixiosos adicados ó ensiho.

E para defende-la súa presencia no
ensino non se apoian xa na confesionalidade do Estado, senón na do pobo e estés
son os seus argumentos:
- O sistema escolar debe ser confesional porque os españois son católicos e
bautizados na súa inmensa maioría.
- A relixión ha ser materia ordinaria e
obrigatoria na escala porque practicamente tódolos pais se recoñecen católicos no
feito de bautizar ós seus fillos.
- A maióría ten dereito a fundar e
dirixir escolar a cargo do erario público ..É
un dereito fundamental das persoas e grupos sociais ... Os pais ratifican e~te dereito
co feito de mandar ós seus fillos a estes
colexios eclesiásticos.
É unha ·nova etapa no._!1 tan conformista. A Igrexa ere ter "inim.igos" no Estado
e tamén no ámbito e~colar.
Pero canta con_que ten ó
seu lado a sociedade e que ,
pode apoiarse nela.
III. As alternativas
globais e a coherencia
educativa.

Despois da Lei de Educación do ano 1970, xurde
pacto
o debate. Entran na lide as
ra un
AP AS dun e douti:o signo.
f it :
Atopámonos ante dúas
nf ionalidade e
posicións moi ideoloxizartod xia católica do en i- ·
das: unha insiste na uhidan .
de e neutralidade e admite a
- En ino da relixión
escala confesional mentres
católica coma materia ordinon reciba aportacións do
naria e obrigatoria en tódo- ¿Brancas ou negras? ¿Relixión ou Ética? Xaque mate ¿para quen?
erario público.
lo centro docentes, estaEn fronte, os que defentai ou non, de calquera grao.
Algunhas destas escolas cuestionan o
den a pluralidade: diversos proxectos edu- Amplísima liberdade da Igrexa para
sentido aa clase de relixión e substitúena
cativos plasmados no "ideario" do centro.
e erce-lo eu dereito de organizar e diriA liberdade e a pluralidade son reclapor unha catequese que se superpón ás
xir escola públicas de calquera orde e
madas pola Igrexa, que· defende a coheactividades escolares, pero que deixa de
grao.
ser unha delas.
rencia educativa da escala coa familia, da
A í pois, a relixión queda situada ó
Tamén nos últimos cursos de ensino ·que é unha extensión, é dicir, extensión
m mo nivel cás outra materia escolados pais, que é_a quen corresponde a edumedio, e sobre todo na Universidade, a
r , coa única diferencia de que correscación dos fillos. Desta coherencia educarelixión sofre un proceso de descrédito, e
p nd ó E tado e á Igrexa unha dobre
tiva forma parte principalísima a educaxunto coa educación física e a formación
pot tade que o Concordato delimita e
ción relixiosa.
do espírito nacional, vén a forma-lo grupo
pr La, tanto no que atingue ó nomea-· chamado despectivamente, as tres marías.
Pero de feito a sociedade vai camimento do profesorado, coma ó textos a
ñando cara a un pluralismo, e en conseÓ mesmo tempo, a clase de relixión de
utilizar.
cuencia as opcións básicas que ·dan cohesempre emp~za a ser chamada "educación
ituación ~ pacífica. Nin a ociedarencia ás persoas, e en concreto a opción
da fe no ámbito escolar", é dicir, catequed nin
n inant a ue tionan. A
relixiosa,' vaise convertendo nun punto de
e. Algo que non entra nas competencias
p ar d qu na data do Concordato
chegada máis que 11-Un punto de partida.
do Estado, enón que corre ponde á misión
l 5 ) a praban no paí aire novo .
Recoñécese a escola coma lugar e::::>
, da Igrexa no eu sentido máis forte.

t

na escola
e=:> _idóneó para o diálogo fe-cultura,
diálogo que non interesa soamente á
Igrexa senón tamén á sociedade, que non
pode esquence-la importancia do factor
relixioso na configuración dos pobos e
das ,persoas nin tampouco o peso do catolicismo na literatura, historia ... e vida
actual dos españois. Esta aportación vén
a_enriquece-lo argumento da coherencia
educativa.
Considera o autor ser esta unha cuestión maior para a Igrexa, non para a escala,
que di relación á súa presencia na ·sociedade e debe penetrar toda a súa acción.

IV. O dereito dos pais

/

Despois d~ aprobación da Constitución a Santa Sé e o Goberno españo~
subscriben uns acordos nos que se asegura que os -centros de ensino, BUP e FP
incluirán a relixión en tódolos centros en
cóndjcións equiparables ás ouiras disci-plinas básicas. Pero non terá carácter
obrigatorio para os alumnos por respecto
á liberdade de conciencia.
Aparece a · alternativa ética-relixión.
O profésorado de relixión é nomeado
pola Xerarquía eclesiástica, remunerado
cos_diñeiros públicos, e deben estar provistos dunha acreditación académica moi
peculiar: a Declaración Eclesiástica de
Idoneidade (D El):
A xerarquía pretende ·a mobilización
dos pais católicos, r~cordándolle-lo seu
deber e dereito de esixir clase de relixión

para ós seus fillos. Hai que recoñecer que
os pais non manifestañ, polo xeral, o
mesmo interese que os bispos e as delegaCións diocesanas de ensino.
V. Cultura relixiosa

É este un te:µia que empeza a preocupar ·ás instancias oficiais da Igrexa, así
coma tamén a moitas persoas que se
escandalizan pola ignorancia relixiosa de
nenos e mozos.
Xa no ano 19_74 a FERE e a Delegación Diocesana de Ensfo.anza e Catequese
de Barcelona no seu documento "Los
educadores cristianos y la realidad escolar" estudian o carácter de fonte cultural
da ese-ola ·o feito cultural que supón na
historia da humanidade o fenómeno reli- .
xioso. Intentan que a clase de relixión.
teña coma obxecto ensinar e aspiran a
que a materia de relixión teña unha presencia ó mesmo nivel cás outras disciplinas. Pero esta aspiración morre porque
aínda nas instancias oficiais da Igrexa a
mentalidade e de cátequese máis que de
ensinanza.
O esGándalo actual debería ir acompañado dunha autocrítica d_as posturas
que ata agora se mantiveron. Se se pide
que o ensino relixioso sexa impartido nas
mesmas condicións ca outras materias de
carácter fundamental, esta petición debe
ir acompañada da renuncia da xerarquía a
toda intervención no seu ordenamento e

e

Primeira, truque, matruque, pe pasobóla e ...
¿quen fará goá?

na designación do profesorado, que debe
aportar a titulación académica parella á
que se require para as outras áreas de
carácter fundamental. Pero parece ser que
as causas non van por .ese camiño.
Despois de 60 anos
· - Persiste a posición de fondo: a Igrexa reclama estar presente na e cola -en
tódalas escalas-, a través das clases de
relixión, cunha dirección e ordenamento
que lle corresponde.
- Cambios: pasouse de considerala 1)
coma unha materia mixta concordada cun
Estado belixerantemente confesional, 2) a
presentala coma unha catequese de exclusiva competencia da Igrexa, e 3) finalmente coma cultura relixiosa impartida desde
unha perspectiva de fe. E, para asegurala,
acódese a unha alianza co Estado, unidade
católica da poboación, coherencia educativa e deber e dereito dos país católitos.
- Todo acompañado dunha verdadeira inflación doutrinal ou ideolóxica: proporcionar seguridade e refuxio en tempos
de debilidade real; ser caparazón que
inmuniza fronte a crítica ...
Por último, o autor sinala que desde
ningun~a instancia oficial da Igrexa se
fixo unha revisión seria <lestes case
sesenta anos de clase de relixión. Cousa
, que debe ser feita e publicada.
Josep M. Totosans, teólogo
Revista Éxodo, nº 29, maio-xuño 1995
Resumido e traducido por Carmen Puente.
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DE AVÓS A NENOS

Tempo de vindima
stamos nos días de máis trafego do ano,
anque non por iso deixen de ser tamén os
m.áis fermosos . Xa maduraron as uvas no
Ribeiro, Salnés, ribeiras do Miño e do Sil, o
Condado, Monterrei, ... Ninguén sabe -nin os
mesmos campesiños- se os esforzos e os gastos
serán pagados pola abundancia e pala cualidade
do viña.
Os meus deval).deiros foron todos dp Ribeiro, agás unha bisavoa que veu da "montaña",
que era freguesa dos rnonxes _je Oseira, e que
baixara de criada para as terras do viña. Os
demais, ou eran do cume do Ribeiro, de Cenlle,
ou da ribeira do Miño (Razamonde) ou da do
· Avia (Beade). En Cenlle xúntanse as dúas ver~
tentes ou concas fluviais, de tal xeito que as
augas da estrada que cruza ó longo o pobo van
as dunha beirarrúa para o Avia, e as da outra
para o Miño.
Non se sabe cando chegarían a estas terras
as primeiras cepas, pero o que non se pode
negar é que levan dado moitos millóns de moios
de viña ó lo.µgo dos séculos. Para os que non o
saiban, aclárolles que o moio é a i;nedida tradi-cional, que veñen a ser oito olas, de 16,5 l. cada
unha. Godello, sousón, treixadura, tintafemi a,
ferrol, torrontés, ..: son as castes de cepas máis ·.
tradicionais, trocadas neste século por outras
que dan mái s ·viño, pero de menos cualidade,
como o xerez ou palomino (branco) e a garnacha ou- alicante (tinto). O viño máis tradicional
do Ribeiro debeu de se-lo branco, como amosa
o feito de que a mediados do século XVIII soamente tres labregos pagasen o foro ou renda en
tinto, en toda a parroquia de Cenlle.

E

CUBAS, CULEIROS, PISÓS ...

Cada ano que ·pasa vaise esníorecendo a
vendima tradicional. A trafega empeza ó arrahxar e lava-las cubas: hai que lles botar auga
para que inchen, e logo fregalas ben co vascullo
(vasoira de codeso). Este labor fano os homes
meténdose dentro pola boca da cuba. Logo
aséntase ,sobre a primeira que se vai encher a
moxega, de igual nome cá dos muíños, onde se
bota o gran, porque son de forma s~mellante.
Os máis dos viticultores substituíron ·a moxega
pola estrulladora, manual ou eléctrica.
As mulleres da casa encargábanse de vindimar, axudadas por outras que "baixaban da
montaña". De terras onde non hai viño, ou inoi
pouco, tamén eran os "pisós", os mozos que
pisaban as uvas. Outros dedicábanse a andar ás
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cargas, é dicir, traían as uvas dende as·
viñas ata a adega nos culeiros, ben acugulados de acio-s, .de uvas brancas ou tintas . Os acios córtanse polo gapio coa coiteliña, pequeno coitelo destinado. exclusivamente a este mester. Bótanse nas cestas
- ou nos gueipos, que tódolos anos facían
ou .arraríxaban os cesteiros ambulantes d~
Mondariz. Cómpre apafiar ben os bagos
que caen 110 chan, porque, como dicía
miña avoa:
-Unha vella fixo de bagos unha
cuba de viño.
As p~rsoas maiores contaban- que na
súa nenez había veciños que procuraban
un gaiteiro para que ó son da muiñeira e
da xota animase a colleita. Eran os derradeiros donos dos pazos e das casas grandes, fachendosas todas elas polos seus
brasóns, agora os máis deles abandonados e xa algúns e.sborrallados. Aturuxos,
cántigas, vivas, ... A vedirña era á vez traballo e festa.
'
O xantar tiña que ser bo ·e abundante,
non podendo faltar algunha carne "de
vaca" ou mesmo "de vitela", cando ó
longo do ano a que máis vendía o cortador era de cabra. Verzas, fabas e· patacas,
e viño, porque para tales días sempre se
reservaban algunhas olas, aínda que case
todo o ano_. non se consumise na casa
máis que xoana, un bebedizo -ou resoliofeito a base de bagaño, auga e uns cestos
·culeiros de uvas, que fervían de novo.
Mellor era o. viño, pero, "por onde pasaba, ... refrescaba ... ".
Agora xa non hai gaiteiros, nin tampouco carrexós das cargas, porque as
uvas tráense das viñas en sacos de plástico e en tractores. Tampouco quedan pisós
da "montaña", porque as estrulladoras
eléctricas substituíron ás tradicionais
moxegas, quedando unicamente nas
pequenas adegas.

concello de Cenlle quizais a primeira
prensa que houbo fose a que mercaron os
donos do pazo de Casaldereito, na parroquia de Santa Mariña de Esposende, en
1881. Ata esa data só había lagares, máis
dun en algún pazo. Coma na casa rec~oral
de Santo André de Camporredondo,
agora convertida en museo, que foi
segundo teño entendido do mosteiro
compostelán de San Paio de Antealtares.
Alí, no soto, antes da adega, traballaron
en tempos cinco ou seis lagares xa -xa
hai anos que non entro nela e non lembro
o número exacto-, todos seguidos, en ringleira; que ben merecen ser restaurados
agora o converterse a casa no museo do
viño do Ribeiro.
Outro día de trafego é o da saca do
viño·. Xa se empeza ben cedo: ponse a
. barcaleta debaixo da primeira cuba, e
A SACA, ... O VIÑO NOVO
dándolle c:o mazico ábrese a canilla . O
viñd sae coma se fose dun chafariz, é o
Rematada a vendirna todos son coisangue da terra como din os vellos. En
dados para o viño que está a ferver nas
olas vaise botando noutra cuba, ... e así
cubas : Tódolos -días se revisan, e se fai
ata remata-la colleita. Por último sácase o
falta tamén se calca o bagaño. As adegas
vol ven a recobra-lo seu recendo, o agra- .· bagaño para a prensa, qu.e antes era para
o lagar. Este viño, º· do pé non é bo ,
dable tufo do viño, que durará meies.
moito mellor é o primeiro, a balsa.
Primeiro eran os labregos, pero eu xa
Non falta este día o bo-xantar, a base
non me lembro de ningún, nin tampouco
de carne, máis de cortaduría que d~
meus avós, porqu_e foron trocados dende
porco , porque por este tempo xa non
os últimos anos do século' pasado polas
queda ningunha ou moi pouca na casa.
prensas de ferro, case todas francesas. No

A derradeira operación da vendima é
barrar as cubas, que consiste en poñerlle
o hucho ou tapa e logo ·botarlle masa de
xabre por enriba. Cómpre que queden
ben tapadas, para que non respire o viño.
Este labor adóitase facer a mediados de
novembro, como aconsella o refrán: Polo
San Martiño barra o teu viño.
O día de San Martiño é unha data
moi especial, non xa polos magostos, nin
tampouco por ser cando se barraban as
cubas, senón porque é tamén cando se
proba o vino novo:
- Polo San Martiño, proba o teu
viño.
- Polo San Martiño mara o parco e
proba o.teu viño. ·
- Polo San Martiño, castañas e viño.
Só queda esperar agora polos compradores, antes arrieiros que nos pelellos
repartían o "ribeiro" por toda Galicia, e
mesmo algún antano en pipas cruzaba o
mar cara a Inglaterra. A pregunta que se
escoita por todas partes durante estes
mesés é a de ¿A omo anda o moio?. Xa
hai moitos anos que non quedan arrieiros,
que os ~eus pelellos foron trocados por
bocois, e as bestas ou mulos por camións.
Pero o Ribeiro segue sendo o Ribeiro ... , é con eso abonda.
Clodio Gopzález Pérez
- ¡~IHIA
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O CAMPO

Denominación de orixe: o caso do Ribeiro (e 2)
¿En que consistiu a fraude do
Ribeiro?
A adega da que é propietario
Manuel Vázquez, Arnoia, vendeu
viño en botellas que levaban contraetiq uetas falsas. Está claro que este
empresario tratou de vender viño traído de fóra, facéndoo pasar por auténtico Ribeiro.
E a fraude presunta -en canto non
hai sentencia firme só podemos falar
de presunto delito-, contri buíu a erosionar-la
imaxe do Ribeiro, e
mesmo das Denominacións de Orixe en xeral.
Para algún indu trial ería
cert o chi ·te de Xaquín
Marín: con tal de enriquec rse embotella viño de
cal u ra rix para facelo
pa. ar p r Ribcir . Afortun é
e o
XC

j

V.C.P.R.D., na xerga comunitaria- nen
comete fraude. É certo que polo baixo
nivel de formación do consumidor,
esta situación pode levar a engano, xa
que para algún inxenuo -para moitísimos-, se na etiqueta da marca do viño
ou da Adega figura un nome que se
identifica cunha zona, pÓr exemplo co
Ribeiro, ahonda para pensar que tal
viño é viño Ribeiro. Só é un ribeiro,
en principio, o que vai amparado pola

p-
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¿A única x pción?
x r nte da adega afectada acu ou, c ma mínimo a outra dúas, de teren
m rcado viño na Mancha.
Ef ctivamente así o. recoñ ce alomenos unha, pero
o que debe quedar claro é
que o delicto é vender
viño de fóra coma se fose
Ribeiro, ofrecendo un
producto que, para mellor
enganar ó con umidor,
facía e acompañar dunha
contraetiqueta fal a.
Pola contra a empresa
qu merca viño fóra e o
vende orna viño de mesa
-un iño de me a é un
viño apt p ra o c n um , per que non · é un
viñ d ualidade produid nunha r xión determinada,
dicir un

GARAKTIA DE ORIXE·

contraetiqueta qa Denominación de
Orixe.

)

A imaxe do

~beiro

Eu , particularmente, séntome
máis . confiado ·cando vexo que as insti tucións funcionan . Os sindicato-s
presentes no Consello Regulador
viñan denunciando esa situación así ·
coma o feíto de que a adega afectada
ten sen pagar a estas altura~ uva da
colleita do 94.
No -que toca á imax,e
do -Ribeiro ocórreseme
unha comparanza. A erosión de imaxe que padece
o PSOE non é Janto pola
corrupción dalgún dos
seus. membros - á parte
financiamentos irregul"ares
e consentimento do' terrorismo de Estado-, coma
polo afán que puxeron en
tapalo todo, en dificultar
que saíse .á luz. Algo así
corría o perigo de pasar
no Ribeiro e non queremos supoñer que fose a
vencello político do sr. .
Vázquez co PP o que
retardou máis do razoable
a acción da Administra- · ·
, ción autonómica neste
asunto.
ü día 4 de setembro
as adegas e os sindicatos
chegaron a un marco de
acordo ata o ano 97 de
compra de uva con prezos
que van desde as 65 pesetas prá garnacha ( cas-te
tinta autorizada) ata ás
200 prá treixadura (caste ·
branca preferente). Agardemos que os caldos que
van empezar a ferver estes
días nos presten a todos.
Elíseo Miguélez Díaz

í

A MÁQUINA MARABILLOSA

para a integridade física e moral
dos espectadores.
O vfodeiro mes de decembro
Na mesma época en que arre,haberá cen anos que os irmáris· cia b an estas acusacións, outras
Lumiere fixeron aparecer ante o voces non menos autorizadas loapúblico de París un artefacto da súa ban o_novo medio. Daquela ardente
invención: o cinematógrafo. E con defensa GOnservamos o termo que
iso de que os centenarios son motivo de recordo e de
celebración, propóñolles que neste
espacio, durante os
'vindelios números
de Irimia, vaiamos dando un
repaso -de xeito
ben resumido e a
vista de paxaro- ó
, que foi e segue
, sendo o cine.
Se cadra, ·paga a
pena facelo e botar
a vista atrás neste
centenario, tendo en
conta que o cine é,
polo menos, un dos
elementos que máis
caracteriza á cultura
moderna. Alguén
dixo que o cine é a
.arte do século XX, probablemente acuñou un intelectual italiano
porque, sen o cine, o século XX e cando calificou o cine como "sétima ,
nós, os que o transitamos, seriamos arte". Con esta expresión queríase
diferentes.
dicir que o cine dera reunido nunha
Entre outras cousas, o cine soa manifestación artísticá as virtucompite coa climatoloxía por des das seis Belas Artes existentes
ata entón, nunha simbiose que facía ·
acada-lo primeiro posto na lista de
do cine o instrumento dá modernitemas favoritos para conversas cirdad e, a vía de expresión para o
cunstanciais. Esa é unha boa proba
home novo.
da importancia do cine, pero non a
Probablemente, o eme non
única. Da gran pegada do cine dan
tamén conta as actitudes que º- pri- chegou tan lonxe cpmo se promemeiro se ergueron contra súa. tían aqueles defensores dos priDesde altas instancias (culturais, meiros tempos e, desde logo, deirelixiosas, políticas), acu~ouse ó xou que as tradicionais Belas
cine de frívolo, vulgar, pecamino- Artes s"eguisen o seu camiño, sen
so, alienante e mesmo perigoso facelas desaparecer, aínda que si
Introducción

influíndo notablemente sobre
todas elas.
Pero, dalgún xeito, o cine foi
máis alá. ConectOU$e coa sociedade nun grao que ningunha outra
manifestación artística · acadara
antes. Por unha razón ben sinxela:

por ser netamente industriais o seu
xeito de producción e difusión. A
súa compoñente industrial obrigaba ó cine a chegar e satisfacer a
un público moi amplo, tanto en
sentido horizontal -saltando fronteiras e continentes- coma vertical
-reunido diante dun mesmo espectáculo a tódalas clases ·sociais-.
Esa capacidade do cine fai tan
difícif separar nel o artístico do
industrial e explica que por el se interesasen, -a máis de espíritos creadores, empresarios agresivos e políticos
de toda condición. E tamén nós, os
espectadores que lle damos sentido.
Pepe Coira

ECOLOXÍA

''Pequeno planta~ontes''
ouvos conta-la historia dun
heroe dos que deberían
encher este vello país e no
que vos podedes tranforrnar con ben
pouco esforzo ...
"Chegou o Outono e o pequeno
plantarnontes disponse a reanuda-lo
seu traballo un ano rnáis. Recolle
paseniño as landras, cas t aña s,
sementes das rnáis di versas árbores
autóctonas para alrn ac e nafa s en
pequenos sacos che os de terra ,
follas e serrín; todo iso empapado
en auga a sabiendas de que ás pou
cas emanas, ésta empezarán a xermolar, polo que estarán dispos_tas a
-ser empregadas corna tesouros que
co tempo ervirán para darlle vida
ó m nte .

V
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eu macuto cara ó bo -

galegos, o pequeno plantarnonte·s
que na procura dos_ espacios onde as
vellas árbo res foron forzadas a · remata antes de chega-fa primavera
abandonar ben por culpa das talas,
o seu tiaballo coa certeza de que
dos incendios, da insolidariedade do
honrou a terra na que vive e coa
horne con todo aquelo que lle deu a
seguranza· de que pronto o vento
vida. Con d viaxan as landras, casretomará a escoita-lo son das árbotañas , noces ... que arn<?san unha res cando visita a nosa terra.
pequena raíz que lles servírá para
Ata pronto, pequeno plantarnonagarrarse á terra vi va , onde · xa
tes , o noso heroe favorito que nin .
nunca volverán a saír.
dispara, nin asasina, nin é R_arnbo,
Aló atopa o lugar onde vai
nin Terrninator, rnais ~ galego e
facendo huracos co fin de enterraplanta árbores".
las sementes xa xermoladas e tapa-.
Anx~J Moure Mosquera
las con terra -no caso das landras
Xevale Ecoloxia
sernpre en sentido horizontal corno
Aptdo. 35 Chantada
se fosen a durrnir un longo e rnáxico
· sono do que espertarían convertidas
P/D: Ternos editado ún ano rnáis - ·
en forzudos carballos .
· o "Manual do Plantabosques" ; por
se o .queredes non tedes máis que
Despois de semanas e meses
enchendo de sementes os bosques
solicítalo ó noso enderezo.

O NOSO TABOLEIRO

.Or~~ión
texto- que Francisco Lorenzo
Mariño, párróco de Aguiño,
ideou para a oración vespertina
da Romaxe, foi solicitado por persoas
que non puideron participar nese acto de
pregaria festiva. Reproducímolo aquí:
Señor: a nosa fe en galego, naceuche
na montaña, ,en Irimia.
Dende Irimia: onde Eu renazo galego, fómosche peregrinando por mares ~
montes da terra de Ros alía ·e de Daniel,
que tanto falaban dos galegas e galegas,
tan asoballados, eles e mais elas, nas
sucesivas Españas, e agora polas diferen:.
tes Europas clasistas.
Batidos polo mar aquí en Aguiño, e
coa Cantiga das augas do pai Miño cos
seus fillos Sil e Búbal, fomos Chamados .
na Lagoa para decatarnos de que A fala
é camiño, Señor, para rogarlle ó teu
santo Alberte que ~ntre nós aparezan as
fortes falas de profetas cristiáns e galegas
que, nunha e _outra banda do pai Miño,
porque O Miño non separa, fagan P_render lume novo para poder Fender vellos
xugos coa xustiza e mailo amor de _ser
Filio ~ señor da Terra.

do serán en Aguiño

º

Pobo: Salmo 76, 5-7, 77, 2-4
Ti es resplandedente, poderoso ...
Ergo cara a Deus a miña vo e clamo ...
N osa Señora do Carme, patroa dos
homes e mulleres do mar:
Estas xentes vale'ntes e esforzadas,
estes rexos pescadores das ribeiras do
mar de Galicia, teñen de ir a outros mares
loitando contra os temporais de augas
enfurecidas, que tantas veces os engulipan nas súas tragadeiras.
Zarandeados por un mar que ben
abonda, tamén son abaneados polos intereses dos políticos e dos capitalistas que,
como se non fosen persoas, empréganos
coma moeda de troco.
María do Carme, fálalle ó noso Deus,
Pai e fillo e Nai, para que nos dea azos
. para emprende-los Trinta, ou os que

sexan, anos .de loita, porque xa é chegado o Tempo de seme,ntar. Si, amigas e
amigos, hai que Ancorar no futuro da
nosa terra, donoso mar. ¿.E por que non
ti? ¿Por que-non empezamos xa?
Pobo: salmo 136, 16-25
Guiou ó seu pobo no deserto .. .
Déulle-la súa terra en herdade." ..
Noso Pai Caicoo: Nunha Romaxe na
que Somos pedras vivas non podemos
esquecer ós nosos paisanos da emigra.ción na súa saudade, na súa morriña por
Galicia e nas súas arelas de volveren á
terra.
As inxustizas e mailos abusos caciquís de toda a historia do fogar de Breogán chimpounos fóra, para enguliren eles
a nosa querida terra, e deixar ós emigrantes nun verdadeiro desterro.
Contra tódolos abusos e marxinacións, ternos que berrar ben forte que
caélaquén polo que vemos arredor, cando
Ergo os ·m eus olios. cara a Portugal-Galicia, pois nas Ermitas falabamos de Unha
Terra que medra.

Si; irimego que estás en Aguiño ,

Foro: Relixión e Cultura en Galicia
Crer ou non crer: do enfrontamento ó dialogo
24 e 25 novembro 1995
Colexio La Salle (San Roque 6). Santiago
Organiza: Revista Encrucillada.

Coma un irmán che falo. E na lembranza amiga dos nosos emigrantes, e para
sermos pedras viva de verdade en Cri to, tamén lembrámo-la cantiga dos· israelitas desterrados en Babilonia:

Pobo: Salmo 137, 1-8
Á beira dos ríos de Babel...

CARTA
Acampada da Romaxe
Setembro de 1995
¡¡¡Hola!!!
Sómo-lo grupo da organización da
Acampada do próximo ano (PEDRAS
VIVAS) que nos reunimos eon motivo
de non deixar morrer a semente plantada na primeira Acampada.
Despois destes 4 días reunidos cheg amos á conclusión de que a FE,
GALEGUIDADE e PASALO BEN,

son as inquedanzas que. non unen , así
que estamos dispostos a compartir estes
sentimentos. ¿Anímaste ti tamén a andar
con nós POLO CAMIÑO VERDE?
¡Colega, tranquilo, que xa teredes
máis noticias nosas en próximos IRIMIAS !
Un bico e ata a próxima.
l~IHIA
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

1. Hoxe témo-lo relato
dun tremendo cataclismo
que se produce en Polonia
abrindo pas.o ó abismo.

Ditos do lume (5)
Fogo do ceo
Na relixión galega, entendendo por
tal, o conxunto de ritos de raíz relixiosa,
que, en boa parte, son pervivencia bimilenaria de ritos precristiáns, o lume está ben
presente. E algúns deles chegan a nós en
forma de expresións fixas e inalterables.
Fogo do ceo é o lume celeste, que
tivo para os nasos campesiños maiores
virtudes cás do fago que acende o home.
O culto do fago celeste, di Eladio Rodríguez González, testemúñano as pedras do
raio (suposta reliquia que o raio deixaba
no sitio no que caía) e mailas lendas do
Pico acro, que se invocaba así:
Pico Sagro, Pico Sagro,
que te consagrou o señor Santiago,
cos seus bois e co seu carro,
líbranos deste fago airado.
O P. Sarmiento canta que, senda el
de seis anos, caeu un raio na torre da igrexa de an Domingos de Pontevedra (hoxe
ilu tre pardiñeir9) e que el con outros
r p c s f r n correndo alí para que lles
am as n ' t pedra do raio , é dicir, a reliquia palp't 1 qu
rai d ixara no itio.
lume de an Xoán é outr rito
p pular d salta-1 turne purificador e pro-

O CANTAR DO IRIMEGO

tector no solsticio de verán. "Os lumes de
San Xoán, estivéronche como sempre;
noitas pombiñas de voar baixo , moitas
costureiras, moitos zapateiros ... " . (Lese no
Tío Marcos da Portela de xuño de 1877).
A Queimada, un lume que se bebe, é
un dos ritos máis modernos, misteriosos e
característicos de Galicia. ¿Cando se inventou a queimada? Alonso del Real estudiou
as orixes da queimada nun artigo erudito e,
coma sempre, divertido na revista Grial (35,
1972. 74-82). A queimada, feíta ás escuras
e .con esconxuro, ten tódolos ingredientes
do misterio. Lembrémo-lo refrán Quen non
escorixura a queimada, non escorrenta a.s
malas fadas. Nos anos sesenta a queimada
transformárase nun rito das esquerdas e
lembro ter asistido a esconxuros ·nos que as
malas fadas (as desgracias qu~ acontecen
fatálmente) eran os males que impedían que
o Fogar de Breogán acordase do seu sano.
Sen embargo, a aceptación e práctica deste
1itual por parte de Fraga Iribame fixo que as
esquerdas esquencesen masivamente aquela
práctica renovadora dun 'vello rito, que hÓxe
empeza ·a estar no menú de restaurantes de
luxo en cidades coma Roma, onde lle chaman, curiosamente quemada spagnola.

Pasado
' Presente

2. Un pensaba que a Polonia
non hai demo que a toque
porque o seu catolicismo
ali sempre foi l:Jn bloque.
3. Dende hai xusto mil anos
a Igrexa, sen excepción,
defendeu o territorio
e o dereito a ser nación.
4. Sempre que a fráxil Polonia
tivo cuestións de fronteira
en defende-lo país
a Igrexa foi ·a primeira.
5. Por iso foise formando
a idea nada retórica
que a nación polaca debe
o ser, á Igrexa católica.
6. Neste século as masacres
que cometeu.. o nazismo
só tivo este inimigo:
nacional-catolicismo.
7. E trala guerra, os polaco~ .
viven a experincia nova 1
de ser víctimas tamén ·
·do imperio de Moscova.
8. Mais chega o Papa polaco
e consegue con gran présa
que o seu país se emancipe
da man do obreiro Walesa.
9. Dende os púlpitos se animan
·as folgas: ¡extraordinario!mobilízanse a golpe
de campá e confesionario.
10. Cun ritmo acelerado
fende xa o vello consorcio:
queren vota-los polacos
polo aborto e o divorcio.
11. Tamén se arredan de Roma
coma da trapela o rato;
non queren que se renove
o seu vello Concordato.

12. Pronto hab.erá eleccións
e os bispos xa están nerviosos
porque os fieis non lles son
coma anta.no, obsequiosos. ·
13. E o perigo disque é
que este pobo tan papista
seica intenta volver
ó pasado comunista.

¿E futuro?
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14. O golpe resulta forte
· é verdadeira desfeita
para unha xerarquía
que aposta pala dereita.

