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REVISTA 
QUINCENAL 
DE CRENTES 
GAL EGOS 

ROMAXE E INCULTURACION DA FE 



¿Que Romaxe 
queremos? 

A Romaxe está en crise de medranza -ver cartas ó final 
deste número- e cómpre realizar un debate sereno e profun
do. ¿Que romaxe queremos? ¿Que mínimo irrenunciable 
identifica e dá sentido a este esforzo colectivo? ¿Que rumbo 
tomar? ¿ Quen está disposto a colle-lo remo e vogar? 

Aberto o debate é preciso non ter présa e- non simplifi
car. Os significados que a Romaxe de Crentes Galegos 
veu adquirindo ó longo de case vinte anos de celebración 
ininterrompida son diversos. Os grupos e as sensibilida
des que nos damos cita cada segundo sábado de setem
bro ternos moito en común, pero tamén están aí as afortu
nadas difE?rencias coas que o pluralismo nos agasalla. 

Unha característica da Romaxe é que está influída por 
distintos mediadores. Non só polo feíto evidente de que 
cada ano se realice nun lugar distinto, con organizadores e 
voluntarios distintos, senón porque cambian tamén os inspi
radores e autores da liturxia. O autor da liturxia deste ano é 
distinto có do pasado, que cambia con respecto a quen ela
borou a das Ermidas, que é distinto ó equipo que redactou o 
do Faro, que non ten que ver coa do monte Aloia, que foi 
ben distinta á de Bemposta, etc ... Se cadra non todo o
mundo repara nesta circunstancia, pero a rjqueza de aportar 
distintas orientacións fai que sexa máis difícil o acordo de 
todos sobre cal foi a mellor romaxe. Hai estilos e acentos. 
Hai colores. 

Diversidade nos asistentes, diversidade nos animado
res ... ¿Cal é o substrato común? ¿Haino? Sería importan
te que houbese participación neste debate. Se cadra o 
que a un lle parece evidente que debe se-la Romaxe non 
é o sentir máis estendido. ¿Segue resultando importante 
a teima da fe e da galeguidade ou é unha porfía de vellas 
glorias superada pola realidade? ¿Hai que recrea.:.1a nosa 
linguaxe relixiosa, aínda co risco de dar moitos paos ó 
aire, ou valen as formas de sempre cun retoque de 
~squerda? ¿Acertamos nas nosas formas comunicativas 
ou a liturxia é un soberano fastío que aburre ata ós orga
nizadores? 

Que a directiva de lrimia saiba non hai ninguén con 
pretensión de patrimonializa-la · Romaxe, de facela súa. 
Máis ben ó contrario, desde que Ramón Raña deixou de 
coordinala e de aportar un encomiable traballo de anos 
case de incógnito, estase buscando a alguén que asuma 
con capacidade e continuidade aquel labor. Non se dá 
atopado. Cónstanos que os que están agora na faena, 
tapando buratos e facendo a Romaxe posible, fano con 
tanto esforzo e seriedade coma conciencia de provisiona
lidade, buscando inutilmente unha persoa ou un equipo 
de remprazo. 

As nosas dúas últimas páxinas quedan a partir deste 
número abertas a ese debate. Veñen ben, coma na casa 
as pedras, novas ideas pero, sobre todo; fan falla cantei
ros que se fagan cargo delas, que as traballen e as 
labren, sen prexuízo, permítaseno-la licencia simbólica xa 
que non a ternos eclesiástica, da axudiña que nos preste 
a gran canteira , o Espírito maternal que tan fecunda 
axuda ten prestado a esta Asociación IRIMIA na súa curta 
vida. A Deus gracias. 

Daniel López Muñoz 

Barrato, Barrato, Matute, Matute 
Encántalles esto de ir fóra 

disque a promociona-los pro
ductos supostamente propios, 
a nasa proverbial hospitalida
de, a suavidade deste clima e a 
donosura das no.sas mozas -
mesmo en Brasil, entre gfil.ota 
e mulata, ás agachadas do 
patrón. E non esquecen a 
sabrosura do naso marisco, a 
donda e feminina curvatura 
dos nasos outeiros, a insonda
ble espiritualidade da ruta 
xacobea. Son coma un canto a 
Galicia, ¡ hei ! , pero en persoa. 

E nunca deixan, pregoei
ros do auténtico, de chufa-las 
nasas infraestructuras por fin 
caseuropeas, os no.sos total
mente-homologables establece
mentos hoteleiros, as <lucias de 
auditados, os centos de polide
portivos, os recheos de maris
mas e lagoas, as praias urbani
zadas ata a mesmiña beiramar. 

V elaí o de agricultura, 
consumado bombeiro , de 
lumes políticos, caneador de 
escándalos en forma de fraude 
nas denominacións de orixe do 
Ribeiro, teima que teima, 
espetando unha pica de con
quistador galaico na Alemaña: 
Galicia Cualidade, productos 
galegas na -Feira Internacional 

. da Alimentación, mentres na 
casa se dan etiquetas de 1ibeiro 
a viña dubidoso por dubidosas 
razóns. 

Vite Vite, guten morgen -
achéganse europeos enxebres
oh froilein, moito froilein, pro-

duktos Galisia tu tenerr. Mi 
que!rer matute, froilein guten 
guten, matute marca riberio, 
autentic bodegas Arnoia, matu- . 
te parentes in Fraga politik 
grup, matute vista gorrda con
seliería mi querrer, souvenir de 
Ourens-~urg, biciclistas esca
garrrran, mi pagarrr, mi que
rrer todo matute con rib~iro 
label, mi querer típico Galicia. 

¿U-la millonaria subven
ción a Caves Fin de Século, 
negocio insignia da familia 
empresarial-popular de Ouren
se? Tal se pregunta.n, por 
exemplo, os pais dos nenas en 
escalas públicas de Galicia, 
onde un austero gobemo autó- . 

. nomo afana transporte e pro
fesores substitutos, a custa de 
que os párvulos teñan un hora
rio insufrible· ~ centos de esca
las carezan de garantías para 
funcionar a pleno rendemento 
no curso que acaba de empe
zar. 

A etiqueta é o que canta. 
Matute, moito e ·diverso matu
te. 

PD: Matute: Dise do 
ribeiro que non é ribeiro. Por 
extensión: todo o que disque é 
pero non é e por algo será. 
Pódese aplicar a certo xeito de 
facer política onde nada 
correspo.nde á etiqueta que 
leva, sen que por iso deixe de 
poñerse etiqueta a todo, e sen 
que' haxa xeito de poñerlle ós 
~tiquetadores a etiqueta que 
merecen. 
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BOA NOVA 

De Noite 

O Marcelo rton daba prend~do 
no sono aquela noite. Viraba o seu · 
corpo para un lado e para outr6 
coa mesma frecuencia coa que os 
seus pensamentos ían e viñan pola 
súa imaxinació_n axitada. Tivera 
unha forte discusión coa súa 
muller, que estaba alí, ? lado, qui
zabes tamén aflixida- polo insom
nio. En calquera caso, nin ela nin 
el ousaban sequera ergue-la voz 
para transmitirse o máis mínimo 
sen timen to. 

Discutiran por unha parvada, 
porque, si, era unha parvada o 
asunto aquel do seu fillo 
Tucho, que lles pedira 
para non ir á aldea 
aquela fin de sema
na. Peró o Marcelo 
vía e sentía que 

' detrás daquela par
vada ocasional 
había algo ruáis, 
posiblemente moito 
máis. E iso era o que lle 
quitaba o sono aquela 
noite; iso era o que lle escureda a 
alma, o que deitaba sobre o seu 
corazón u:riha barruzada preocu
pante, fría. 

Nunca Hes pasara íso .nos deza
sete anos de casados. Disentiran, 
reñeran, berraran, pero detrás dos 
seus berros e reñas sempre queda
ba algo mesto e quente que, a 
xeíto de braseiro, avivecía o lume 
do amor e do entendemento ó 

· pouco tempo. 

Aquela noite era diferente; el 
·ben vía que era diferente. E o que 
máis lle doía era que se dec~taba 

de que á súa muller Avelina lle 
estaba a pasar algo s~emellante. 
Seguro que estaría esperta, seguro 
que tamén estaría cavilando, segu
ro que tamén estaría sufrindo. Pero 
ningú_n dos dous tiña a forza sufi
ciente para mover un chisco a man, 
para movela en dirección do com
pañeiro, . para tocalo e abrir así a 
porta dos sorrisos. Ningún dos 
dous. O que outras veces era tan 
doado e proporcio~aba tanta ale
gría e pracer, naquel momento . 
convertíase nunha fazaña insupera
ble para os seus espíritos decaídos. 

V íñaselle á cabeza recorda
los versos de amor que se 

dixeran no élía do _casa
mento. Víñaselle á 

~ cabeza rezar, a el 
que moitas veces 
rezaba mergullando 
no amor de Deus o 

amor que lle tiija á 
súa muller. V íñaselle á 

cabeza o libriño aquel 
que lera sobre os posibles pro

blemas . da parella. Todo chegaba e 
marchaba cun ritmo tolo que o 
mareaba internamente. 

Pensaba que todo estaba ben 
asentado no seu matrimonio, e 
¡cantas cousas quedaban aínda á 

-intemperie! Había temp~ que non. 
falaban tranquilamente de si mes
mos, había tem_po que deixaran de 
comentarse mutuamente os seus 
sentimentos, había tempo que ... 
De súpeto escoitou a voz de Aveli
na que lle soou máis recia do que 

I 

outros días: ¡Veña, Marcelo, 
érguete, que é hora! 

Manolo Rega/ Ledo 

O primeiro, 
agradecer 

Domingo 28 tempo ordinario 
Le 17, 11-19 - 15 de octubro 
Na nos a sociedade nón é 
doado ser agradecidos. Vivi
mos moi illados, cada un ó 
seu, con aparente autosufi
ciencia, sen conciencia de que 
en tqdalas cousas depende
mos dos demais. O Evanxeo 
de hoxe invítanos a ser agra
decidos. Ser agradecidos 
coma condición permanente· 
da nosa persoa. Agradecidos a 
Deus no agradecemento que 
He podemos facer cada día ás 
persoas que nos acompañan 
na vida. É algo básico que 
Xesús pon no corazón da súa 
experiencia de Deus. 

Resistentes e 
constantes 

Domingo 29 tempo ordinario 
Le 18, 1-8 - 22 de octubro 
Non hai que entender este 
Evanxeo como se houbese 
que rezar e rezar para abran
da-lo GOrazón de Deus, como 
se dun xuíz inxusto se tratase. 
O Evanxeo afírmanos que 
Deus está todo afanado por 
nós, con paciencia tolerante. 
Pídenos a nós que esteamos 
nesa mesma actitude, con 
tódalas enerxías do noso ser, 
coa oración, cos feitos, coas 
palabras; ata que de verdade 
podamos gozar de ser e sen
timos irmáns. 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

-

. O PROGRAMA INFORMÁTICO 
"FIESTRAS" ou Windows vai 
poder ser utilizado nos outros idio
mas do Estado, menos no galega, 
como se non nos considerasen clien
tes da informática. Un atentado máis 
ó noso idioma que ten que levamos 
ó rexeitamento dunha mercancía que 
despreza a Galicia con esta discrimi
nación. 

OS MINUSV ALIDOS 
TAMÉN QUEREN TRABA
LLAR, pero case todas son 
barreiras que impiden a súa 
integración laboral e social, 
porque nin as administraciÓns 
nin as empresas están a cum
pri-lo lexislado pola lei da 
abriga de dar traballo a algún 
minusválido. A Confederación 

CONTRA OS EMBARGOS que 
afectan a pobos coma o de Cuba ou 
do Iraq, xa que son os cidadáns, e 
sabor de todo os nenas; as verdadei
ras víctimas destas medidas absur
das. Iraq, afogado pola débeda exter
na, só pode vender petróleo por oito
c en tos millóns de dólares ó ano. 
Desde o comezo do embargo (1990), 
morreron cincocentos vinte mil cida
dáns, dos que case douscentos illil 
foron nenas, e estas martes van en aumento: o pasado ano uns 
cincuenta tres mil pequenos, e nos tres primeiros meses <leste 
ano, xa foron catorce mil trescentos nenas por falla de alimentos 
e de asistencia sanitaria. 

· Galega de Minusválidos ten en 
mente a creación dunhas 
empresas para reciclado e para 

t 1 tra aJI , que empregaría a nove e vinte minusválidos. Os que 
o t ñen moi mal on os minusválidos psíquicos. 

A IRRACIONALIDA
DE POLÍTICA segue a 
reinar nos gabinetes de 
Madrid e de Bruxelas, 
máis preocupados por 
mante -la dictadura de 
Marrocos no seu mercado 
que por soluciona-los 
problemas dos pesqueiros 
europeos, como són os 
palangreiros de Ribeira e 
da Garda, que pescan na 
rexión de Marrocos, ou os 
conxeladores que faena
ban nas ·costas do Sáhara procedentes de Vigo, Cangas ou Marín. 

< -
-w -
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X FORO: ·RELIXIÓN E CULTURA EN GALICIA 
Crer ou non crer: Do enfrontamento ó diálogo 
24 e 25 Novembro 1995 
Colexio La Salle (San Roque 6). Santiago 
Organiza: Revista ENCRUCILLADA 

PROGRAMA 
• Venres 24 

19,00 h. Chegada e acollida 
19 ,30 h. Presentación 
20,00 h. Conferencia 

As razóns da increncia ante as razóns da fe 
Ignacio Sote/o 
Diálogo 

22:00 h. Cea e "A carón da queimada" 

•Sábado 25 
9 ,30 h. Almorzo 
10,00 h. Conferencia 

As razóns da fe ante as razóns da increncia 
Juán Antonio Estrada 
Diálogo 

11,30 h. Descanso 

12,00 h. Conferencia 

Dialogar ante unha tarefa común 

Andrés Torres Queiruga 

Diálogo 

13,30 h. A palabra humana na busca de.Deos 

Celebración ecuménica 

Preparan: 

Xosé Antón Miguélez 

Victorino Pérez Prie,to 

Xeús Portas Ferro 

15,00 h. Xantar 

16,30 h. Exercicio de diálogo 

Juan Antonio Estrada 
Ignacio Sotelo 

Andrés Torres Queiruga 

18,30 h. Despedida 



ESTAMOS 
NA TEM
PADA DA 
IMAXE, no 
·"Out o no 
fotográfico", 
con moitas 
mostras en 
Ourense, 
Chantada, 
Vigo, etc. 
Gracias ós 

reporteiros que montan os seus obxectivos en ristre polos cami
ños do mundo, sabemos dos horrores das guerras, coma nesta 
instantánea de Sebatiao Salgiido que entra nas nosas vidas con 
dous dos seis mil cincocentos refuxiados de Srebrenica. A gue
rra que aflixe o corazón de Europa está a sementar tantos'horro
res que o seu rastro vai producir morte e dor en moitos anos. 

FRANCISCO CARBA
LLO, tf?ólogo e historiador, 
acaba de publica-lo seu 
ensaio de historia: "A Igrexa 
Galega" ; que está a ter un 
grande eco polo seu rigor e 
enfoque; non podía ser dou
tro xeito, pois estamos ante 
un dos grandes historiadores 
do país. Carballo é o artífice 
da Historia de Galicia que 
está a- editar "A Nosa Terra" 
e ten libros decisivos para 
coñece-la inculturación do 
cristianismo enqe nosoutros. 

Este libro zumega en tód~as suas páxinas o compromiso afer
voado do autor con Galicia e con tódalas iniciativas que están a · 
crear unha Igrexa galega. 

MONDOÑEDO CELK
BRA A SAN LUCAS, 
este ano cun aire novo, xa 
que a corporación muni
cipal, integrada polo 
PSOE e BNG, potenciou 
a participación dos veci
ños, elixindo ós alcaldes
pedáneos. cada parroquia, 
-iniciativa que fracasou 
en concellos coma o de 
Xermadé-, e consultando 
ós colectivos veciñais o 
cambio de nomes das 
rúas para sustituí-la 

nomenclatura franquista polos apelidos dos moitos creadores 
que deu á vida Mondoñedo. 

OS COGUMELOS vol
ven a ser unha produc
Ción complementaria dos 
nosos montes que supo
ñen bos ingresos para as 
economías familiares. As 
exportacións chegan a 
acadar máis de dous mil 
millóns de pesetas; por 

1
iso .varias empresas de 
fóra instaláronse aquí 
par~ a conservación e 
comercialización dos 
cogumelos, que en parcelas experimentais en masas de piñeiro 
bravo poden producir ata cincuenta mil pesetas hectárea. Por 
exemplo, na Terra Cha, nestes meses, só un Banco de Vilalba, 
xa ten movido cinco mil millóns de pesetas nas transaccións 
comerciais <lestes productos. 

OS DESAXUSTES 
DA NOSA ECO
NOMÍA seguen a 
prexudicar ós obrei
ros, , pois mentres o 
que ganan só medrou 
a metade dos seus 
compañeiros europe
os, os tributos si que 
aumentaron ata un 
setenta p~r cenw 

, .desde mil novecentos 
oitenta, o que supón 
un atranco para o afo
rro e a inversión. Nes
tes países europeos 
están mellorando as 
economías rebaixando 'os impostos. 

NON HAI RAZÓNS DE 
ESTADO nin de nación para 
xustifica-los ensaios nocleares 
que está a facer Francia, indu
cida polo espellismo dunha . 
falsa "grandeur", coma se 
fosen os gardas de Europa. 
Esta sementeira de morte e 
destrucción que están a facer, 
·con bombas seis veces máis 
mortais cás de Hiroshima, des~ 

trúe ó ser humano , porque 
hoxe existe unha total harmo
nía e dependencia da natureza 
humana e do seu contorno ; mata-lo medio natural é ferir de 
morte ·a humanidade; por iso todo ternos que rebelarnos contra 
tanta desfeita. 



fAR6AD€19P 
GALERIAS DE .ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

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

4~ 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 

4~ Provenza, 274 
08008 BARCELONA 
Teléf. : 93 - 215 01 79 

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

* Habana, 2Ó 
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 

Cinco anos sen muro 

Acábanse de cumpri-los cinco 
anos da reunificación alemana. 
Aínda agora resulta difícil de com
prende-lo Jeito da caída do muro e 
das consecuencias do mesmo na 
política europea e mundial. A reali- Por Tintxu 
dade física do muro era algo interno a Alemaña, ou mesmo 
á cidade de Berlín: as fronteiras 'entre as dúas Europas, no 
interior das dúas Alemañas ou ó longo doutros países, esta
ban bastante claras e Í"!Jlpermeables, non ·en van se Jalaba 
do telón de aceiro que ás separaba. 

Pero a existencia dunha parede duns sesenta quilóme
tros no medio dunha cidade, separando nalgúns sitios a 
marxe dereita da esquerda da mesma rúa, ou o número 20 
do 22 doutra, deixando a cada lado irmáns, fillos, avós, pais, 
etc. viña a proclama-lo absurdo no que rematara a Segunda 
Guerra Mundial, a través da coñecida coma guerra fría. 

A realidade da Europa do leste resúltanos demasiado 
deséoñecida para adentramos ?º proceso emprendido alí 
coma final desá guerra: fría, desde os primeiros pasos que 
fixeron posible a caída do muro ata .ª evolución posterior da 
Unión Soviética cara á actual .Federación Rusa, as dificulta
des da Confederación de Estados Independentes e mailo 
devir dos Estados aliados/vasalos da·URSS no Pacto de 
Varsovia e no COMECON. 

Pero podemos apreciar mellor o sucedido na nova Ale
maña. Nela quedan patentes os éxitos e mailas limitacións 
dun Estado capitalista e liberal, quizais o máis eficaz na súa 
xestión económica Iieste século. O avance logrado no terreo 

. estrictamente económico dentro da antiga RDA é recoñeci
do por todos. É certo que alí seguen éxistindo niveis de ' 
paro moi supet;-iores ó~ da antiga RFA e que a renda per 
cápita é bastante máis baixa. Pero eses índices son xa !llí 
moito mellores cós de España e están máis ou menos na 
media Europea. 

Sen embargo a división segue moi viva nas mentalidades 
e nas actitudes vitais en xeral. A simpatía mutua entre os ale
máns dos dous lados, os anceios de volver a sentiqe irmáns, 
recibiron o choque frío coas r~alidades de tódolos días. Os 
cidadáns do leste descubriron a dureza do traballo nun 
mundo que esixe rendibilidade ante todo, o rostro desagrada
ble do paro, a desaparición do Estado pai que acolle a tódo
los seus fillos pequenos en garderías e colonias de vacacións 
e outros servicios sociais . . 

Os alemáns do oeste descubriron posibilidades de 
negocio para poñer en marcha industrias e servicios que 
non funcionaban. Peró souberon taµién que para iso tiñan 
que pagar máis impostos do seu peto e atopáronse no mer-

. cado laboral con competidores que falan o mesmo idioma. 
E, ó mesmo. tempo, descubriron que o racismo é doado de 
espertar cando hai paro. Tamén tropezaron con duros recor
dos do pasado, ' ó privatiza-las empresas da RDA, moitas 
delas expropiadas antes ós xudeus. 



INTERNACIONAL 

As probas atómicas francesas 

X a se realizaron <lúas explosións 
atómicas francesas nQ Pacífico 
Sur, das oito previstas. A 

grave problemática ambiental que se 
deriva das mesmas xustifica o rexeita-: 
mento de moitos países do .mundó. 
Non hai nada que poi da xustificar este 
chauvinismo francés, ó que se poden 
engadj.r grandes doses de negocio eco
nómico por parte de varias empresas. 

As conmemoracións de 1995 

Tal como poñemos de manifesto . 
noutras revistas anteriores, neste ano 
reflexionamos sobre as grandes conse
cuencias humanas e ambientais da 
bomba atómica, que hai 50 anos -arraso u 
a Hiroshima e Nagasaki. Durante medio 
século vivimos coa ameaza da prolifera
ción de armamento nuclear cada vez 
máis perigoso. Coa desapanción da cha
mada "guerra fría" entre USA e os países 
do Leste, sobre toda da antiga URSS; 
este alarmante perigo parecía desapare
cer. Pero a decisión do gobemo conserva
dor francés de reanuda-las probas no atal , 
de Mururoa, colc;mizado aínda polo país 
"democrático" francés provocoú a ira 
non só en Australia, senón tamén noutras 
partes do mundo, entre elas Xapón. Unha 
certa complicidade da Comunidade Eco
nómica Europea e das Nacións Unidas 

. non deixa de ser escandaloso. 

O Tratado de Non Proliferación de 
Armas Nucleares (TNP) 

En _maio deste ano os países pode
rosos do mundo asinaron un Tratado de 
non Proliferación de armas nudeares , 
para evitctE que xurdan novos Estados 
con capacidade nuclear e eles mesmos 
dar exemplo para posibilitar que todos 
xuntos practicasen a máxima modera
ción nas probas antes de chegar a un 
Tratado de Prohibición Total de Probas 
(TPTP) final. Esta actuación francesa 
rompe con todos estes desexos e 
demostra que os avances ~ulturais ben . 
pouco conséguiron na mente dos gober-

- nantes dos chamados paradoxalmente, 
países democráticos occidentais. 

¿E futuro? ... Futuro nuclear. 

Os argument?s franceses 

Francia tratou de xustifica-lo 
inxustificable aducindo que estas pro
bas f ainas para mante-la credibilidade 

. da disuasión nacional, que é a clave da 
seguridade francesa, e contribuir á non 
proliferación de armas nucleares. Por 
outra parte demagoxicamente tratan de 
rexeita-la comparación entre Hiroshi
ma e Mururoa, ó afirmar qüe Francia 
abandonou en 197 5 a realizáci6n de 
probas na atmosfera e que as de agora 
son probas subterráneas, que non pro
vocan ningún lanzamento á atmosfera _ 
e que non teñen ningún impacto sobre 
a flora, a fauna, sobre o equilibrio dos 
atois afectados e, en xeral, sobre o 
medio ambiente. A hipocrisía acada o 
máximo. cando a.firman que estes 
ensaios supoñen unha grande contribu-

. ción para a paz mundial. 

As consecuencias medioambientais 

Segundo os países do Pacífico Sur, 
encabezados por Australia, se Francia 
quere probar esas armas nucleares, que o 
faga na Francia metropolitana. Este com
p ortamen to francés atenta contra os 

· dereitos dos pequenos países do Pacífico. 

Así, os 16 países do Foro do Pacífico Sur 
acaban de romper relacións con Francia. 

Tal como aparece na prensa france
sa máis prestixiosa, un informe militar 
de 1980 xa denuncia as fendas de 
Mururoa, froito dos cen ensaios reali
zados por Francia ata eses n:iomentos. 
Moitos científicos sinalan uns danos 
ecolóxicos irreversibles. Non é posible 
preve-los perigos a longo prazo, pero 
todo parece indicar que en anos ou 
séculos vindeiros pode producirse unha 
importante catástrofe ecolóxica. 

As armas e a distinta contamina
ción, que a cotío vai en a~mento, 
deben ser obxecto de preocupación por 
parte non só das nosas autoridades 
políticas, senón de cada un de nós indi- · 
vidualmente, que unindo as nosas for
zas estamos na obriga moral de esixir 
un medio· ambiente menos d~teriorado, 
no só egoisticameI)te polas consecuen
cias que estamos a sufrir, serrón tamén 
e sobre todo por solid~riedade coas 
xeracións futuras. Se as nosas concien
cias ecolóxicas permanecen durmidas, 
cando espertemos quizais sexa tarde, 
demasiado tarde. Reaccionemos. 

Moisés Lozano Paz 
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ENTREVISTA En Gua1 . . , 

A carón da mt 

e hámase Puri F ernández Pérez e traballa como coope
rante en Guatemala. Alí desenvolve un labor de promo
ción da muller indíxena en Rabinal-Baixa Verapaz, 

promocionado pola Cáritas Suíza, consistente na organiza
ción de talleres de artesanías que combinan os preciosos teci: 
dos guatemaltecos coa artesanía de coiro que ela domina. Nos 
talleres participan mulleres indíxenas da etnia "acni", que 

viv.elJ. en wnas moi deprimidas e· que sofren as consecuencias 
das masacres dos anos 80. Moitas son viúvas, bastantes perde
ron a grañ parte da súa familia. P~ri marchou a Guatemala 
no 92. Unha forma ben digna, distinta e revolucioaria de cele
bra-lo famoso 5º Centenario. Para iso deixou o seu traballo 
en Aspanais, Pálencia. Agora está, temporalmente s~gundo 
di, de volta. · 

¿Como foi o de ir a Guatemala? 
- Eu andaba a dar clase de maduración 

persoal nun centro de deficientes e un bo día 
Fernando Suazo, un dominico que levaba 
varios anos traballando en Verapaz díxome 
que, coñecendo a miña maneira de ser, podía 
facer moitas cousas boas coa xente indíxena. 
Eu díxenlle está bueno e marchei. O de cou
sas boas referíase ás artesanías de coiro que 
me gustaban moito. 

Así de doado ... e unha vez aló ¿que 
traballo fas? 

- Traballo na capacitación dun grupo de 
muller para elaboraren con coiro cousas 
c ma moedeiros, mochilas, bolso , etc ... nos 

Esas circunstancias duras marcarán a 
súa forma de ser ... 

- Ela on dunha etnia da moitas que 
hai en Guatemala, concretamente a acní. 
Dígocho porque pode er que teñan tr¡;izos 
que outra etnias non teñen. Ben, pois ó prin
cipio son caladiña e tímidas ... pero despois 
vela chi to as, intelixentes ... O que pa a é 
que teñen unha morea de problemas, non 
tiveron oportunidades, teñen medo por todo 
o pa ado. Ademais no taller logramos que 
teñan liberdade, que e sintan cómoda , que 
falen a úa lingua. Tales cou as nunca antes 
llela permitiron. A cou a non é só-aprender 
a traballar, enón tamén estar ben e a gu to. 

¿Que problemas descobres na súa 
familia na súa saúde, na súa alimenta-
., ? 

CIOn •••• 

- Na familia hai moito machi mo. Moití-
imo. Hai mullere á que home piden 

a ar, de poi an e, déi ana preña
non pa a unha ez enón dúa , 

. Haina qu t ñen e cadra cinco 
iron a u home a noite na que 

ti a r la i n qu r matou n embara-
d , p i , p r riba, d apare e e mar-

cha por aí á finca ou á montaña. Estas son as 
cousas que eu escoito ás mulleres no taller. 

Problemas de saúde teñen tódolos que 
queiras a causa da pouca educación da xenté 
e da falta de medios persoais e técnicos. Os 
nenos ou os maiores morren por cousas que 
en España se curarían ria c_asa con coidados 
moi sinxelos: diarreas, problemas de estóma
go, infeccións, gripes ... Tamén problemas de 
hixiene, pero non porque a xente sexa sucia. 
A xente indíxena é moi limpa: báñase e aséa
se. O problema é a auga: non hai auga 
corrente e a pouca que hai non se reparte con 
equidade. En Pacux un pequeno poboado no 

extra.radio de Rabinal onde hai moitas mulle
res no taller, cortan a auga se cadra quince 
días e créanse grandes problemas de hixiene 
e saúde. 

Tamén coa alimentación hai problemas 
d pará ito e de de nutrición. Céase tortilla 
de millo con al, xántase a me ma tortilla con 
feixó e almorza e o mesmo. A dieta é pobre. 

¿S~ntes que incida o teu traballo nos 
seus problema~? 

Algo pode facer. gustaríame facer máis, 
pero te moitos límite . De feíto no taller non 

só se traballa o coiro e as teas . A xente está 
animada e conta os ·seus problemas . Por 
veces un problema grandote para. elas non o é 
tanto para ti e resólvese cun véñase aquí 
comigo e irnos parolar un pouco ou vou jalar 
cos pais. 

Supoño que te sentirás enriquecid~ 
persoalmente polo teu traballo. 

Moitísimo. Levo case tres anos e noto 
un cambio na .miña escala de valores e un 
reforzo nos autentkamente humanos que xa 
tiña. En España non nos preocupamos como , 
eles se preocupan polas persoas que ternos 
cabo nosa. Coma mOito preocupámonos de 
amigos e familia . E aquí ves que hai máis 
preocupación polos demais, ata sentilos 
coma familia aínda que non o sexan. E ti 
contáxiaste desto e. ves que melloras que te 
fas humana. Eles ofrécenche uns valores que 

· te enriquecen moitísimo. 
_A través túa ¿Hai máis xente que se 

animou a ir botar unha man? 
Si . Hai xente novci que veu coñecer e 

axudar. Son do centro de Aspnais onde eu 
traballaba e_ tamén xente que estudia na uni
versidade, medicina ou filoloxía. Foron pasar 
un mes custeando a viaxe. E pasaron o tempo 
axudando no taller ou marchando quince días 
na montaña a estar coa xente e a axudar coa 
escola ou na educación sanitaria ... . Despois 
durante o ano axudan desde aquí. Monfan 
unha rifa para sacar cai-tos que empregamos 
en · bolsas dy estudios das mulleres do taller, 
medicinas ou hospitais que aquí cobran. No 
peor dos casos úsase para mercar de comer, 
millo para facer tortas. Así foi este ano pois 
coa seca perdeuse toda a milpa. 

¿Ten -saídas un taller de artesanías 
coma este? , 

Si, pero máis adiante. Agora a xente está 
aprendendo e capacitándose. Eu penso que 
van ter unha boa saída. Desde España pódese 
axudar a estes talleres', a través das ONGs 
(Organización de solidariedade que non 
dependen dos gobernos) . É o mellor sistema, 
pois se te metes en tendas sempre hai inter
mediarios que son os que se levan o pisto . 
Non irnos deixar que 9os baboseen mentres 
poidamos. 

¿Que cambios notaches nas mulleres 
do taller? 

J 

' 



temala: 
1ller indíxena 

Mir~ Luki, por exemplo, que é a que 
· agora dirixe o taller. Está casada e ten 37 
anos. Traballamos á par. Vai ás aldeas comi
go e, como fala moi ben a lingua acní, é a 
que traduce para que a xente entenda. Antes 
ela traballaba xa en talleres de artesanía e 
estaba moi agobiada. _Traballaba tódolos días 

· da semana. Non saía para nada do traballo e 
así 16 anos . Salarialmente explotábana de 
mala maneira. Agora retibe-o xuto. Somos 
moi amigas e falamos moito dos nosos pro
blemas. Toma o traballo coma algo seu e ás 
veces queda á noite, pero é por gusto, porque 
sabe que o día segúinte as mulleres hai que 
darlles traballo e elas precísano para vivir. 
Por certo está moi ben concienciada cos pro
plemas das mulleres, lévase moi ben con 
elas e a respectan. 

Son procesos ben interesantes ... 
Tamén está aí o caso de Juana, un gran 

cambio, aínda que ó remate deixou o taller: 
os seus pais casárona cun rapaz moito maior 
c~ ela que a levou a vivir a unha aldea . 
Xoana entrou no taller con doce anos e 
medio. Non tiña estudio ningún. Daquela xa 
a querían casar cun rapaz de 26. No taller 
respondeu moi ben,. cosía o coiro con arte e 
era moi responsable no seu traballo. Ade
mais apuntouse é escoliña dominic.al da 
parroquia. Empeza.ba a cambiar de mentali
dade ó saír e ver óutras formas de vida. E 
empezou a levar diñeiro á casa. Son oitÓ 
irmáns é o papá só traballa comprando e tos
tando manises -e apañando leña. De aí lle 
viñan as présas p·ara casala axiña: era un fillo 
menos que manter. Curiosamente cando 

. ' 

empezou a traballar no taller, o seu papá, 
don Euloxio, rifaba con ela porque metía na 
casa tantos cartos coma el. Era demasiado 
para o machismo que hai por acó. Cando á 
noitiña ela cosía coiro na casa o seu papá 
reñíalle e efa dicíalle: ¿ é que a ti che sobra 
para que eu non traballe? De se unha muller 
que con 16 anos podía estar casada e con 
dous fillos pasou a gaña-los seus centavos 
coma calquera traballador, a vivi-la súa vida 
e a non ter présa en casar. Pero xa ves ó final 
o que pasou. Quizais non vai durar moito ese 

matrimonio de Juana. Direiche que aquí as 
mulleres non saben o que é unha relación de 
parella. Non se fala <lestes temas en familia; 
sempre están afastados nenos e nenas. Non 
hai información e mesmo ás veces os mestres 
abusan delas: se queres apro6ar este curso 
xa sabes, vente comigo ... e os papás nada 
din. Que en vísperas do ano 2000 a unha 
patoja cando lle vén o período pense que se 
lle rompeu unha tripa parece cousa de conto 
pero aquí pasa. 

O teu labor, ten logo moito de acom
pañamento ... 

Ben, eu intento sobre todo que camiñen 
soas, que se despeguen de min . Eso non o 
facían noutros talleres de artesanía nos que 
sempre estaban baixo as ordes doutro que 
moitas veces as explotaban de mala manei
ra. Ás veces mesmo xente da Igrexa, n:on
xas con pouca conciencia de que o indíxena 
é unha persoa igual 'ca ti. Agora víñenme e 
van camiñando soas. O proxecto da artesa
nías é o seu proxecto. Teñen que gaña-la 
súa tortilla. O curioso é que e te xeito de 
traballar non o coñecían. Non se fixera ata 
agora. Ás veces dinme que cómo teño tanta 
pac_iencia. Eu métoas en líos coma que 
vaian soíñas a procura-lo material mesmo a 
zonas ben distintas coma as fronteiras de 
México, xa preto de Chiapas. Teñen que 
coller camionetas, durmir nun hotel, comer, 
traballar con bancos, escolle-lo material... 
Na última viaxe que fixeron soas non sei 
como se amañaron pero trouxeron peles 
moito máis baratas que cando ían comigo . 
... O que che dicía antes das monxas coas 
que traballaban, eu non sei se non se lles 
deixa traballar para que non tropecen ou 
porque dirixir é máis cómodo que animar. 
Eu coido que teñen qu~ camiñar e aprender 
a equi vacarse e levantarse. 

¿Volverás a _ Guatemala ou quedarás 
xa por aquí? 

Eu penso que volverei despois de estar 
un tempo aquí. Recordo que antes de casar, 
Juana dicíame: Puri, tes que quedar aquí 
para da-la volta a este mundo. Eu díxenlle 
que non tiña que ser eu, que tiñan que ser 
elas as que o cambiasen. Pero si que pens~ 
que é un labor bonito estar con elas para que 
o consigan. Si, creo que volverei. 

Manolo Sordo 
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HORIZONTE 

Inculturación da fe 
. ~ 

Reflexión de monseñor Teodoro Ubeda, hispo de Mallorca 

Hei de confesar que me reina este 
tema da inculturación da fe 

En primeiro lugar, porque é unha 
cuestión obxectivamente moi importan
te para tódolos crentes e para a lgrexa 
que forman. Crer leva consigo necésa
riamente o esforzo por compartir e 
difundi-la propia fe. A lgre-
xa ha vivir con esixencia a 
súa condición de enviada a 
evanzelizar, se quere ser 
fiel a Xesús. E a correcta 
inculturación da fe é unha 
condición case que esencial 
para a evanxelización per
·oal e rnais eclesial. 

U rxencia evanxélica 

n segundo lugar, por-
qu unha u tión e pe-
· i al 1 nl actu l. Nun 
mund n qu as div rsa 
·ulluras s r e ñecen e rna 
part ínalienabl d ere da 
vida d p bo ', e on cada 
día rnái coñecida e valo
radas a reflexión obre a 
inculturación da fe faise 
urxente e indeclinable para 
a lgrexa. 

E, por último, porque 
toda a miña vida, coma 
bi po, está dedicada a pro
mover e acompaña-l,1 
medranza evanxélica d,1 
miña Igrexa para que poidu 
er verdadeiramente evan

xelizadora do mundo ó que 
é enviada. Non é estraño 
que a inculturación da fe 
ne e mundo estea no centro 
da miñas reflexións. 

humano: espirituais e materiais, inte
lectuais e os costumes prácticos, os 
sentimentos e as conviccións, a historia 
e maila arte nas súas diversas manifes
tacións, a lingua e a literatura presente 
e pasada, as correntes de pensamentó e 
as preocupacións xeneralizadas .. '. 

¿Que é cultura? 
El Pa1s, 24 de setembro de 1995 

Será bo preci ar qué 
entendemos por cultura ó falarmos da 
inculturación da fe. De cultura falamos 
nun entido amplo e comprensivo de 
tód l l mento que caracterizan o 

r rnaila vida dun pobo ou dun grupo 
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A Unesco fornece unha definición 
da cultura dese xeito comprendida que 
paga a pena lembrar pola súa concrete
za e claridade: "A cultura no sentido 
máis amplo pode considerarse hoxe 

coma o conxunto deriscos distintivos -
espirituais e materiais, intel.ectuais e 
afectivos-, que caracterizan unha socie
dad~ º1:1 un grupo social" (Declaración 
de México, 1982). 

Nas raí~es do pobo 

A inmersión da fe 'na 
cultú~a dun pobo e o seu 
esforzo por se facer inteli
xi ble e aceptable, nunca 
deberá supoñer, evidente-

. m~nte,· rebaixa ningunha 
dos contidos fundamentais 
da fe. Non se trata de axeí
ta -lo contido da fe ás · esi
xencias intelectuais, éticas 
ou prácticas da cultura que 
se pretende evanxelizar. En 
definitiva, haberá que subli
ña-lo contraste dos valores · 
do Evanxeo con aqueles 
que lle foren contrarios. 

Trátasé, por un lado, de 
saber desprender da fe aque-
l es engadidos accidentais 
que proveñen doutras cultu
ras, para procurar fórmulas 
culturais do pobo ó que 
chega, coma vehículo axei
tacío para a expresión da ·fe 
sincera. E, por outro lado, 
de descubrir aqueles valores 
autóctonos da cultura en 
cuestión r que sexap coheren
tes coa fe, para iluminalos e 
po~encialos coma unha · 
forma orixinal de compren
der e viví-la boa noticia da 

! salvación de Xesús Cristo. 

· Un proceso de encarnación _ 

Este dobre movemento 
de penetración da fe nas 
fornías culturais e de asun

ción dos valores coherentes con ela de 
cada pobo, describiuno maxistralmente -
o papa Xoán Pal;llo II nunhá curta e 
lúcida definición do que é a incultura
ción da fe: "A inculturación é encarna-



ción do Evanxeo nas culturas autócto
nas e, á vez, a introducción destas na 
vida da· lgrexa" ( Slavorum Apostoli, 
21). 

Aquí queda suxerida a semellanza 
do proceso de inculturación da fe coa 
encarnación de Xesús Cristo Pillo de 
Deus: deuse_ enteiro á humanidade e 
asumiu toda a huma_pidade, f0ra do 
pecado. 

Non podo alongar máis este artigo. 
Paréceme, con todo, imprescindible 
dicir que para que a Igrexa poida incul
t,ura-la fe nas diversas sociedades do 
noso mundo -tamén as nosas-, ha cum
prir tres· requisitos: 

No nome do Evanxeo 

- ·En primeiro lugar, ser unha lgrexa 
verdadeiramente fiel ó evanxeo. Soa
mente asL poderá transmitir toda a 
auténtica mensaxe salvadora de Xesús 
e- o qu_e así mesmo é importante-, só o 
que constitúe esa mensaxe. Sen rebai
xas nin ~ngadidos culturais innecesa
rios que poden dificultar gravemente a 

. verdadeira. e urxente inculturación da fe 
no noso mundo. 

A semente do Verbo 

En segundo lugar, ser unha_ Igrexa 

)) 

encarnada na cultura que quere evan
xelizar. Sentíndose responsable e prota
gonista da mesma. Dende dentro e non 
dende fóra dela. Procurando descubrir 
nela as sémina Verbi [semente do 
Verbo Encarn.ado], a presencia de Deus 
ó longo e ó ancho da súa realidade, ó 
tempo que exerce un continuo discemi
mento evanxélico para denunciar todo 
no que nela .é antievanxélico. E distan
ciándose de actitudes condenatorias 
xeneralizadas que nin son realistas nin 
evanxélicas. 

A saúde do pobo 

En terceiro lugar, ser unha Igrexa 
que loita ·para mellora-lo contexto da 
cultura na que quere inserirse o texto 
da fe, xuntamente con tódalas persoas 
de boa vontade, sexan ou non crentes. 
Nun dobre traballo lúcido e integrado 
de pre-evanxelización e de evanx~liza-

. ción ó tempo, ámbolos dous moi váli
dos para a construcción do Reino. 

(Traducido do Catalán) 
.Tomado de SAÓ, revista mensual 



A l\1ÁQUINA MARABILLOSA 

A lgúns dos que, o 28 de 
decembro de 1895, asis
tiron en París á presenta

ción mundial daquel invento de 
nome tan sonoro e sofisticado 
-"cinematógrafo"-, decatáronse 
de que co descubrimento dos 
irmáns Lumiere se chegaba a 
unha meta buscada por investiga
dores e teóricos desde séculos 
atrás. Esa meta acadada polos 
Lumiere consistía en dar ó home 
a capacidade de representar e 
"almacenar" a realidade. 

A fotografía, descuberta na 
primeira metade do século XIX, 
significara un gran pa o nesa 
dir ci n, c n guindo capta-lo 
sp t da ou a con ervalo 

r unha up r.ficie plana. Por 
utra part , comprobárase que o 

movem nto podía er fragmenta
do nunha suce ión de imaxes 
e tática e que estas podían amo-
ar e de xeito que recreasen a 

ilusión de movemento. 

O mérito dos Lumiere (e dou
tros colegas que na· mesma época 
chegaban a conclusións moi 
semellantes), foi que souberon 
reunir ambos principios -o ·de 
capta-lo a pecto das cousas e o 
de capta-lo seu movemento-, . 
combinándoos no cinematógrafo. 

Para amosa-las posibilidades 
do seu invento, os Lumiere fixe
ron unha erie de películas moi 
breve e inxela , que tan só con-
i tían n amosar en plano fixo 

algunha vi ta da realidade: a 
aída do obreiro da úa fábrica, 

a ch gada dun tren un bebé 
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O invento 

comendo, as ondas do mar baten-: 
do no peirao, ... 

O éxito do s· Lumiere con 
aquelas películas tan sinxelas foi 
grande. O público acolleu mara
billado o seu invento , aquelas 

' Ac~ , 
Pepe Coira · 

·¡ 
-? 
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XUNTA DE GALICIA 

Había tempo que andabamos á procura dalgún 
entendido en cine e televisión. Por fortuna, 
batemos con Pepe Coira, que xa escribiu a 
semana pasada. Director do CE GAL ·(Centro 
Galega de Artes da lm,axe), este organismo 
vén senda a Filmoteca Galega, dependente da 
Consellería de Cultura. Este debuxo corres
ponde ó delicioso libro, realmente pedagóxico, 
de Pepe Coira. 

1maxes . Non é de estrañar; se 
tentamos imaxina-las virtudes 
que para os primeiros espectado
res tiña o cinematógrafo, vemos 
que o obxecto da súa fascinación 
non eran tanto as películas, senón 
a máquina que as facía posibles . 

Aquela máquina tomaba ima
xes da realidade tal como se nos 
aparece e devolvíaas sobre unha 
pantalla, unha e outra vez. Aque
la máquina marabillosa amosaba 
sobre a pantalla o que nela non 
había. Tap.to tiña que fosen cou
sas grandes ou pequenas, tan 
aparatosas coma unha locomoto
ra ou tan sinxelas como un cati
vo; o cinematógrafo era quen de 
captar todo exactamente igual 
que na realidade , pero sen s~r 
realidade~ Esa contradicción, na 
que hoxe estamos plenamente 
instalados coma espectadores 
profesionais que somos, foi o 
principal atractivo do cinemató- _ 
grafo cando a súa presentación. 

Desde outro punto de vista, o 
cinematógrafo foi un paso máis 
naquela ~~cimonónica paixón do . 
home por domina-lo mundo que 
o rodeaba. Expedicións, mapas e 
exércitos serviran para conquis
ta-lo planeta; laboratorios e talle
res procuraran o control sobre a 
natureza; o cinematógrafo daba 
o poder sobre as imaxes, antes 
fuxidías e inaprensibles e agora 
en mans do home. 

Un cronista da sesión inaugu
ral dos Lumiere, se cadra excesi
vamente entusiasmado cando viu ~ 
aparecer na pantalla a imaxe de 
persoas de carne e óso , deixou 
escrito: "desde hoxe, a morte xa 
non é tan definitiva" . 

Pepe Coira 



CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS 

Na Romaxe, Francisco Lorenzo Mariño, párroco de Aguiño, deu lectura a esta lenda mariñeira que el mesmo reco/leu dos seus fregueses. Titulaba : 
Nesta costa tamén haí pedras vivas. 

O HOME DE SAGRES 
Chámase Co1:1so a esta punta 

que entra no már e que ten a proa 
para o mar aí no Perico. Ó poñente · 
do Perico está o Falcoeiro, e ó sur, 
camiño de Sálvor~, está Sagres 
onde vive unha pedra que chama
mos Home de Sagres. 

Alí, en Sagres, vivía unha fami
lia,_ un matrimonio moi ben levado., 
que vos eran o Home de Sagres e a 
súa dona a Forcadiña. 

Ti_ñan un veciño co que se leva
ban moi ben, o Falcoeiro. A este 

· Falcoeiro, a Forcadiña, poñíao toli
ño, e os ollos íanselle detrás dela, 
porque din que estaba pero que 
moi ben. 

Un día o home dela, amigo cor
dial do Falcoeiro, dille a este ¿Por 
que non facemos unha viaxe polo 
mar adiante e coñecemos outros 
mundos sen estar sempre no 
mesmo sitio?. 

Nesta proposta o Falcoeiro vía 
que se lle presentaba a gran oca-

sión -e exculpous e para que o 
Home de Sagres se fose só. E este 
foise . 

E na ausencia do amigo, empe
zou a facerlle ás beiras á For·cadi
ña. 

O Home de Sagres navegou e 
navegou, e ó cabo duns anos, coma 
galego · que era, sentiu morriña e 
recalou outra vez en Sagres, xa que 
tiña moita gana de ve-la súa dona, . 
o seu poi;co, o galo, etc. . 

E o que viu foiche a Fotcadiña 
co Falcoeiro e un neno que n.on 
había cando el se fora, neno que 
vive de:qde entón co seu Pai Falco
eiro, outro con [farallón, rocha que 
emerxe no mar] un pouco máis 
pequeno có pai, pero aínda está a 
medrar. 

Cando o Home de Sagres ollou 
a cornamenta que lle puxeran a 
Forcadiña e Falcoeiro, arreoulle á 
muller tal puñazo, que · quedou 
patas arriba. O eus dentes salta-

ron mar afora onde hoxe aínda lles 

chamámo-los Canteiros, sitio de 

bos peixes e luras para bos dentes. 
En canto ás moas, guindoullas 

de alí ó Carreito, fronte ó porte de 
Aguiño. A lingua quedou lañada 
en sete talladas; aí as tedes ·detrás 

<lestes penedos, as Sete Linguas. 
A queixada quedou polo sur do 

Falcoeiro, onde por certo se dan os 
mellares percebes dos arredores. O 
galo voou ata a _illa Vionta, xunta a 
de S ál vora, e o porco quedou a 
apastar no mesmo Sagres. 

Cando Falcoeiro ollou todo o 
que Sagres fixera, retirouse a onde 
aínda hoxe se atopa, facendo parti

llas cada un co seu territorio: o 
Home de -Sagres para o sur, e Fal
coeiro para o Norte. Quedaron a 

mal e Falco~iro e o Home están a 

, botar-se temporais un ó outro por 
sempre. 
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CARTAS 

Interesándose por cristiáns polo socialismo 
Coma resultado do intercambio de 

publicidade co periódico semanal 
galego "A Nosa Terra ", recibimos 
máis de vinte cartas solicitando o envío 
de Irimia dentro da nosa campaña de 
difusión. Concretamente o asingnante 
desta carta pide ademais inf ormación 
sobre o movemento que el pensa desa
parecido "Cristiáns polo socialismo". 
Sabemos que desaparee.ido non está no 
conxunto do Estado español. Descoñe
c emos con exactitude as súas cone
xións en Galicia. Calquera que teña 
información que llapase a Xoán Fon
taina 51, 3º dta., 15404 FERROL. 

R rnariz, 16 etembr 1995 
M i qu rid amig e compañei

r s d amiñ : 
ra i ñas p Ja R maxe ! A tódolos 

qu van (im ) a la bu cando e rega
Jand apertas, apoio, festa, fe comparti
da. A tódolo que a organizaron desta 
volta tamén. 

Vaia por <liante que o que me anima 
a e cribir es~a liña é o cariño pola 
Romaxe, cariño que ano trás ano me vai 
medrando. O irme decatando tamén de 
que a Romaxe se está volvendo un ver
dadeiro acontecemento dentro da Igrexa 
Galega. 

Vaia por <liante tamén (¡por supos
to!) o re pecto e aprecio polas persoas 
que, tamén ano tras ano, van facendo 
po ible tal acontecemento. 

Tamén a min me gustaría contribuír 
a que as nosa Romaxes vaian a mellor: 
que e vaian facendo empre algo máis 
viva , algo mái do pobo, algo máis 
galega , algo mái da Igrexa e de Deus. 

V laquí logo, con e te talante, 
algunha propo ta , p r e a e timade 
d utilidade para o futuro. 

c ' ntran e fundamentalmente no 
til da Cel braci ' n Litúrxica e reco-

11 n ntire no 6 d te ano nin 6 
n ' n tam ' n dalgunha xente coa 
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Ferrol, 25 de Setembro do 1995 

Estimados amigos: 
De acordo co anuncio publicado 

en A Nosa Terra, desexaría recibir a 
vosa revista gratuitamente polo 
tempo que vexades conveniente. 

Por outra banda, teño-vos que 
escrever que estou interesado en con
seguir información sobre do movi
mento , xa desaparecido, Cristianos 
por el Socialismo. Coñezo alguns 
títulos en canto bibliografía que sai
ron por Verbo Divino e Sígueme; se 
vós sabedes dalgúns máis, dalgunha 

Sobre a Romaxe 
que ocasionalmente tratei o tema en 
diversas Romaxes. 

1 º P roposta: Unha celebración 
máis curta. 

É difícil manter certa "tensión cele-
brativa" ó longo de case dúas horas 
(tempo que durou a celebración <leste 
ano); sobre todo cando a participación 
vén prefixada e se reduce á lectura dun 
folleto. Sería diferente se atoparamos a 
maneira de favorecer un estilo de parti
cipación ináis persoal e creativa; pero 
seguramente este non pode se-lo 
marco , tendo en conta o número de 
persoas. 

2º: Unha celebración menos com-
plexa na súa ~structura. . 

A <leste ano tén 4 partes: na primei
ra parte vanse insertando 2 cancións e 
un pedazo de Evanxeo; na segunda apa
recen 4 cancións; na terceira aparte hai 
un poema de C.E. Ferreiro e uns versos 
de Rosalía, 3 pedazos de Evanxeo e un 
dun Salmo e máis unha canción; e final
mente na 4º parte: un pedazo de A.T. , 
un da Apoc~lipse e un d~ Xoán, ade
mais de 2 cancións. Todo isto antes de 
empezar coa homilía, un bautizo, <lúas 
primeira comuñóns ... 

De pois dunha lectura na casa, lec
tura pau ada e con interese analítico, 

editorial con material publicado ao 
respeito, ou simplement,e confirma
des as rniñas escasas pistas, desexaría 
mo fixesedes saber, se está na vosa 
man. En calquer caso, agardo non 
vos limitedes ao ·envio da revista e 
teñades a amabilidade de ofrecerme 
algunha resposta nesta cuestión. 

Un saudo 

Xoan Fontaina, 51 - 3 Drta. 
15404 Ferrol 

A Coruña. 

aínda resulta difícil ir levando o fío da 
celebración, entender a conexión de 
todo o con:xunto. Van aparecendo dema
siados elementos, moitos deles novos, 
que se van sumando uns ós outros, e 
que a un lle custa ir entenderido, rela-
cionando, integrando. .. -

~º: Unha celebración que non ten 
por que ser sempre en forma de diálogo 
de personaxes. 

Non por isto resulta máis viva 
(pode selo se os diálogos se entenden 
ben e responden ó sentir e vivir da 
xente; senón pode resultar ata teatral, 
no peor dos casos). 

En cambio, unha celebración sen · 
diálogos de personaxes pode resultar 
moi viva se se consegue a participación: 
palabra, xestos e símbolos sinxelos, ... 

. 49: Unha celebración menos barro
ca, cun estilo literario máis sinxelo. 

A gran beleza dos textos e o acerto 
dos contidos (algúns, de tódolos xeitos, 
de debate) non evitan o ser pouco apro
piados para unha Romaxe. Hai dema
siadas palabras ( 16 páxinas de comezo 
de celebración) e demasiada Palabra 
(Pedro, Xoán, Paulo, Mateo, 2º Reis, e 
de novo Xoán). 

Toda a celebración é un conxunto 
de alegorías, comparanzas, imaxes, sím-



bolos, por párrafos e capítulos, no que 
cómpre ir facendo un esforzo de enten
demento e interpretación imposible para 
a maioría e que dificulta ·a vivencia cele
brativa para outros. 

Priineiro a Virxe do Carme, señora ~ 
do mar, é pedra viva para edificar; des
pois aparece o Miño e Irimia, un mou
cho, Rosalía:, unha bruxa que quere ape
drexar ós frades, un reino de moucho e 
curuxa, e o moucho é a Igrexa, e a curu
xa é Galicia e hai imha noite de pedra e 
celebramos unha liorta que ó final é 
unha voda, e a meiga é Galicia e o frade 
a Igrexa ¡Uf! Isto na primeira páxina .. ·. 

Na segunda páxina aparyce Rosalía, 
cunha casiña, e unha musa de Padrón e 
a carta 1 º de Pedro falando dunha pedra 
vivificadora, de pedras vivas, dun tem
plo espiritual, e de novo a Serra de 
Meira e Irimia, e un pedregal e auga e 
un nacemento e un fundamento e ... : 2º 
páxina ... e así ata a 16. 

{ 

5º: Unha celebración menos recar.: 
gada de explicacións e contidos históri
co-sociolóxico-teolóxico-s .. . 

Dous exemplos: - Na páxina 4· 
~ásenos unha expli~ación sobre os sím
bolos e o seu significado, ata chegar ó 
"centro onfálico irimego" (!); explica
ción _que remata na páxina 13 cun ache
g amen to á historia de Israel e á súa 
vivencia do monte como símbolo. 

- Na páxina 7, aproveitase para 
introducir ó Espírito coma N ai, prose- . 
guindo na_páxina 9 e na 11 _con explica-
ción etimolócia incluída. 

Parece que queremos metelo todo, 
dicilo todo, ·nunha celebración : fe e. 
galeguidade, teoloxías máis recentes 
sobre o Espírito, concepcións teolóxicas 

. feministas, opcións eclesiolóxicas, .. . 
¡Non habería que repensa-lo senti

do do celebrativo? Anque as celebra
cións non han de estar baleiras de inteli
xencia, ¿son o momento máis apropiado 
para moitos razo~.mentos e fundamenta
cións? Parece maís axeitado buscar ou 
crear outros espacios nos que desenvol
ver e contrastar con outros esa inteli
xencia necesaria dt;inha fe que quere ser 
vivida en galego. 

6º: Unha celebración menos carga
da de referencias á literatura, á mitolo
xía, ás tradicións de Israel e de Galicia,. 

e máis achegada á nasa realidade e cul
tura actual. 

O que se pretende é un esforzo de 
recuperar raices e de inculturación; que 
todos, paréceme, buscamos e valora
mo$. 

¿Pero a . única vía é a acumulacióp 
de textos, citas, versos, cancións, nomes 
... que a moitos nos resultan difíciles de 
situar e entender?. 

Somos (a maioría) demasiado igno
rantes da nosa cultura e da cultura bíbli
ca; e iso .é unha eiva que teremos que ir 
reclediando. Pero a celebración litúrxi
ca tampouco non é o lugar máis apro
piado para esta formación necesaria. 

Esta inculturación ¿non se podería 
facer, por exemplo, coma desta volta, 
cunlía pequeniña procesión (tan do no so 
pobo) ou con outros elementos máis 
propios da nosa vivencia relixiosa tradi
cional ou donoso xeito de vivir?. 

A un tempo esta simplificación per
mitiría facer referencias máis numero
sas e directas a situacións actuais polas 
que estamos pasando e que todos coñe
cemos; ben -porque as estamos vivindo~ 
ben porque son de actuaµdade (sen caer 
na típica celebración "reivindicativa", 
que tampouco non-é do caso) . 

7º: Unha celebración con menos 
pretensións de crear novas signos e 
símbolos. 

É unha axuda grande, para viví-la 
nosa fe, ir creando novos signos e sím

, bolos, actualizados, novos. 
O complexo é acertar cos verdadei

ramente significativos: signos e sfmbo
los que sexan de verdade expresión da 
nosa fe, recoñecidos poÍa "maioría iri:
mega" coma algo propio. 

Ocórrenseme .4 guías para esta 
"const:ruccións social" da nosa simbolo
xía: 

· 1- Ir introducindo signos e símbolos 
novos moi pouco a pouco, en número 
reducido, explicando ben o seu signifi
cado (ano trás ano, se fai falla). Cómpre 
entendelos ben, facelos nosos, re-coñe
celos, e finalmente que a maioría os 
vaiamos aceptando .. :' e isto non se fai 
sen tempo (anos) nin medida (pouca 
cantidade). 

¿Non corrémo-lo risco, se nón, de 
estar re-créando unha liturxia anque 

"innovadora" e de gran beleza formal 
("nova" na forma), baleira de significa
do coma as que criticamos tantas veces 
(e polo tanto tamén "vella" no fondo)?. . 

2- Non introducir signos e símbolos 
novos en oposición ós actuais; como 
sucedeu este ano co xeito novo de santi
guarnos que nos aprendeu a Meiga. 

Por cariño e respecto ás xeracións 
que nos precederon. Por cariño e respec
to tamén ós que hoxe Hes atopan signifi
cado e os viven con devoción (a min 
persoalmente resultoume fóra de lugar 
todo o discurso sobre o xeito de santi
guarse tradicional, signo tan diario e xa 
tan persoal e xa tan querido e de tanto 
significado; innecesario para descubrir
nos unha nova maneira tamén ben signi
ficativa nos seus contidos). 

3- Non crear signos .e símbolos 
demasiado complicados e construidos 
artificial.mente desde a cabeza (que moi
tas veces funciona coma superestructura 
en nós, "que non tén en conta· outros 
furados"). 

. 4- Estar máis ben atentos para aco
ller e expresa-la carga simbólica que a 
propia vida e os seus acontecemento 
diarios e extraordinarios teñen de por si. 

Así s_eran símbolos máis creados 
por todos, máis intelixibles por todos, 
máis expresión da vida de todos. 

Estas propostas (e outras máis que 
poderiamos ir elaborando entre todos e 
todas) poderían ir levándonos cara a 
unha Romaxe onde a xente máis sinxela 
entendese mellor e puidese participar 
máis (algunha Xente da miña aldea non 
entende ben moitas das cousas que se 
fan, nin moito do que se di, ... ). 

Tamén axudarían a que a xent~ 
menos próxima á Romaxe , ou que 
empeza a aproximarse a ela, ou que un 
invita para que vaia vendo ... acoller
. sen máis facilmente a nos a "fe galega", 
se non per~ciben elementos máis de 
segunda orde que lles custa máis com
partir. 

Sería unha boa ocasión igualmente 
para que a xente "máis entendida en fe e 
galeguidade" se convertese unha migui
ña máis ó pobo galego sinxelo e á sÓa 
maneira de vivir e expresa-la fe. 

"Somos pedras vivias". Graciñas. 

Teresa Ledo 



FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Ditos do lume 6 
Lumenovo 

Se na relixión galega está presen~ 
te o lume polos seus compoñentes 
precristiáns aínda vivos , tamén o está 
pola presencia que el ten na relixión 
cristiá, un dos formantes da relixiosi
dade galega. O lume é tamén un sím
bolo litúrxico e, entre católicos, 
empeza por ser símbolo da presencia 
eucarística (lámpada do Santísimo). 

Lingua de lume é cada unha das 
chamas en figura de lingua que baixa
ron sobre a cabeza dos discípulos de 
Xesú no día de Pentecostes (( F eitos 
2, 1-3). 

Lume novo é o lume que a nasa 
x nte fai queimando na lareira toxo 
u leña miúda, que acenden co tizón 
u a bra a d lume que e hendí o 
ábad nt n adro da igrexa. 

Fogo novo. rim nia qu cele-
l ra a Igr xa ató l ica no Sábado 

O novo nuncio en España, Lajos 
Kada, húngaro. 

Home de confianza do papa 
Montini (Paulo VI), o rapaz xa ten o 
eu 70 ano . Parece un home di cre

to, é dicir, con cualidades dun verda
d iro diplomático. Ata o de agora foi 
nuncio en A l maña, nos últimos 
ano , e parece que lidou ben o touro 
da r unificación da dúas metades 
alemana . 

O touro pañol ten corno , e as 
dúa m tade e pañola agardan 

la erai política . 

Subvencionado por: 
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Santo bendicindo o lume novo que· se 

obtén con pedernal e serve para acen

der inmediatamente as brasas do 

incensario e as lámpadas do templo. 

Gót ico flamíxero é un e sti lo 

artístico da fin do século XV e princi

pios do XVI, carac terizado polo 

emprego de formas semellantes ás 

lapas do lume: ~cos conopiais, mixti

líneos, etc. e que constitúe un dos 

últi~os movementos do Gótico. 

E non debemos esquencer que as 

nasas igrexas, os petos de ánimas e, 

por veces, as na sas propias casas 

están cbeas de esculturas nas que se 

representan as ánimas do Purgatorio, 

case sempre simbolizadas por mulle

res e homes, todos meio carpo en coi

ros, ardendo en chamas vivas. 

UNTA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E 
·~ ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

DE GALICIA 1gy 

8 Dirección Xeral de Política Lingüística - - --

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. Co novo Nuncio en España 
parécen?s oportuno 

falar dese personaxe 
que vén sendo Tres en_ Uno. 

2. Tal moi estraña trindade 
é un .asunto grave e serio: 
máis cuestión de poderío 
ca esixencia do misterio. 

3. Porque o Papa évos tres cousas: 
disque é o bispo de Roma, 

xefe é da cristiandade 
e de Estado: ¡non é broma!. 

4. Bispo de Roma serao 
mais resultá algo feo 

que os romanos nada saiban 
dun ausente pastoreo. 

5. Cómelle o tempo ser xefe 
monarca da cristiandade. 

Abuso histórico é este. 
¿U-la colexialidade? 

6. Ser Estado o Vaticano 
é un medieval abuso: 

fai do sucesor de Pedro 
na política intruso. 

7. Xa dixera Marañón 
que é moi sabida· desgr~cia : 

cando triunfe a verdade 
sobrará a diplomacia. 

8. A Santa Sé polo mundo 
manda os seus embaixadores: 

con mentireiros sorrisos 
fachendosos monseñores . 

9. Nuncios chámanse, ¿que anuncian? 
¿ Tivo embaixadores Cristo? 

O pobre Crucificado 
ten imperio, polo visto. 

10. Os papas mandan ós nuncios 
_pra trataren co Estado, 
pero de feíto manexan 

a cápricho o episcopado. 

11. Pouca sorte ten España; 
foi bo o nuncio Dadaglio;

chegou o papa Wojtyla 
e mandárono ó caraglio. 

12. O húngaro Lajos Kada 
¡a ver como aquí manobra! 

O que se-vai, Taglia~erri, 
abondo estaba de sobra. 




