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Novena a SOnta Isabel
por un devoto de Outeiro de Rei

EDITORIAL

Un singular ·novenario
Non fai falla ser moi ilustrado para dar co nome do .
poeta máis fecundo actualmente na nosa terra. Abonda con dicir Manuel María e todo o mundo recoñecerá
a ese nacionalista de Outeiro de Rei, afincado en Monforte, onde, temperado pola rexa e cordial personalidade de Saleta, a súa muller, pasea a súa proverbial bondade, froito dunha rica humanidade.
A poesía de Manuel María é socialme11te comprometi-·
da. Acaso o que moitos non esperaban del é que se
dedicase a redactar unha novena a Santa Sabela, que foi
devoción dos seus anos de neno e mozo. Descoñecemos cal é o actual horizonte espiritual de Manuel María,
pero o que del sabemos é que sempre que tratou o tema
relixi~so fíxoo con moito respecto e non pouca dignidade.
Agora a Asociación Xermolos, de Guitiriz, que
anima o nosó colaborador Alfonso Blanco Torrado
edita esa novena de Manuel María, ilustrada con debu~
xos dese home sabio, bo e xeneroso que é Felipe
Senén. Acadamos de Manuel María e Alfonso o permiso para reproducirmos este singular novenario.
Pouco cabería esperar dunha devoción tan tradicional tan pouco cultivada como é unha novena, pero
Manuel María realiza a faena de facer un discurso relixioso mesturado de nacionalismo. Exactamente o que
pretende lrimia: que a fe e maila galeguidade camiñen
collidas da man, máis ca unidas, xunguidas, fusionadas . Por iso botamos man desta novena, que nos
parece paradigmática.
En efecto, carecemos con demasiada frecuencia de
modelos ou paradigmas para realizar esa inculturación
da fe que ~oxe parece un inesquecible reclamo, un sinal
dos tempos que divide o mundo pastoral en dúas partes
ben distanciadas: os que lle dan á manivela perpetuando fórmulas pietistas desencarnadas, e os que optan por
unha creatividade ben entrañada na propia cultura.
Non se trataría de que cada grupo cristián copiase,
sen máis, este novenario. O texto, que habemos ir
publicando en 1O sesións -a introducción e os 9 días
regulamentarios-, constitúe un desafío e unha suxestión. ¿Que se pode ir facendo para obtermos unha
pastoral que convoque á conversión dos valores do reinado de Deus que, polo mesmo, han ser unha invitación á transformación da nosa sociedade?
Bendicímo-lo día e maila hora en que Sabela visitou ,
a María e loámo-lo feito de que do~ seos maternos das
dúas Señoras nacesen un profeta precursor e un
Home que abriu os camiños da liberación. Pero tamén
lle estamos agradecidos a Manuel María porque, nun
libriño certamente inspirado, nos abre unha nova pista
e revalida unha devoción tradicional, indicando que
non é necesario destruír, pois que se pode reconstruír.
Aconsellamos, vivamente, que o devoto lector desta
novena remate a súa devoción cunha peregrinación ó
ruinoso santuario da devoción de Manuel María, un
lamentable pardiñeiro. A paraxe -unha fascinante carballeira ó pé do río Miño-, paga moito a pena.
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O TRASNO

Daniel López Muñoz

¿A que vén tanto nerviosismo?
Os defensores da monarquía din que a figura do rei e
o fervor popular que deita son
a mellor maneira de canalizar
esa parte que todos ternos de
irracionalidade, de paixón.
Así, a necesidade de mitos da
condición humana serve para
enfortece-lo Estado: veneran- ·
do ó reí, os parados son máis
gobernables.
A secularización do poder
está a medio construir. Unha
parte de Estado seica non é
deste mundo. Mesmo na
constitución do 78 houbo_
tapta preocupación por preparar un monarca inmune~ intocable, inviolable, ... que non se
preveu o caso posible de que
o rei saia ladrón, manirroto ou
asaltador de camiños. É o que
os expertos en dereito constitucional chaman o caso do reí
delincuente ó que non se
atopa doada solución e que dá
lugar a longas discusións.
¿Aproveitouse o rei da
Guerra do golfo para face-lo
ídem? ¿Deixouse untar por un
tal De la Rosa, J.R., para formar parte do hipócrita coro
internacional que santificou
ós gobernos tiránicos de
Kuwait e Arabia Saudí, monicreques de Occidente?
Probablemente non. En
principio non o precisa gran
cousa, parece bo rapaz e, adernais, para este Estado face-lo
hipócrita nas relacións inter-

nacionais non lle cómpren
incentivos suplementarios.
O caso que en canto se
mencionou o rei houbo un
nerviosismo tremento, rp.il
voluntarios para defende-la
honra luxada e poñerse da
parte ofendida. Cando o reí
coma calquera, debe, se é o
caso, ser investigado.
Este mito dos nosos tempos, non deixa de ter amigos·
concretos, de moverse en certos medios,. .. O rei intocable
é re! nesta ·sociedade debruzada ante o diñeiro, e os seus
nobres son triunfadores canonizados da relixión do mercado. Ós labregos e ó patriarca
xitano do Pozo do Tío Raim undo, este rei simpático
pode saüdalos un día. memorable. Pero, Conde, De la
Rosa e Prado eran os seus
amigos, ·ou cando menos,
parecíano. As clases son as
clases.
Hai mitos onde escoller.
Tamén os hebreos esperaban
un rei poderosos e mesiánico,
triunfador. E os nenos d.e
agora miran ó ceo agardando
a supermán vestido de barras
e estrelas. A algúns· cáenos
mellor o mito este do anti-rei,
deitadiño nunhas pallas, aleitado por unba traballadóra,
acompañado .por un la brego
que a Belén f oi e mentres ado- 1;
raba o neno comeulle o sombreiro o boi, tachín, tachán.
-
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

Reconciliación traballada
AVELINA: Marcelo, hai ben tempo
que non desfrutaba tanto coma hoxe.
Ternos que facer máis veces isto :
coller' todo o día libre para nós, e talar
e escoitarnos, e lembrar e ...

entre ti e min, porque non o dabamos
identificado ata hoxe.
AVELINA: Quizabes, non o sei. A
min tamén me gustou moito cando
talamos da n.e cesidade que os dous
tiñamos de nos amosar cariño, de nos
medir máis nas palabras acedas que
por veces nos dicimos; antes eramos
máis delicados un co outro, e á sombra desa delicadeza medraban en nós
sentimentos moí bos e constructivos;
despois fómonos deixando, Bon ~oi
dámo-la tenrura dun para o outro, e
así nos estaba indo.
MARCELO: E ¡que bonito foi cando
ti me empezaches a dici-las cousas
que non ·che gustaban de min, e eu
che díxen as que non me gustaban de
ti! E'cando despois nos pedimos perdón un ó outro ...

MA~CELO: A min tamén me pasa o

mesmo. Eu logo non recordo cando
foi a última vez que estiveramos sós;
fora no verán, hai xa catro ou cinco
anos, aquel día que foramos a Muxía.
Quedaramos en facelo unha ou dúas
veces ó ano polo menos, e ata hoxe.
AVELINA: Pois fainos bolla falla
repetilo con frecuencia. Eu non sei
como me Ja sentindo diante de ti; .algo
rara, non sei ben como dicilo. Había
algo que se interpoñí~ entre ti e min,
e que cos días ía medrando. Hoxe
paréceme que o tirei por terra.
MARCELO: A min o que máis me
gustou de hoxe foi cando estivemos
falando dos intereses que cada un
tiñamos cara á vida, cara ás cousas,
cara ós fillos, cara ós cartos, cara a
todo. Gustoume ver que había cousas
nas que coincidíamos, pero que tamén
había cousas nas que pensa_bamos
algo diferente. Quizabes ese "algo
diferente" era o que ía entremetendo

Tempo de Advento
O domingo día 3 de decembro empeza o que na liturxia
católica chamamos Tempo de
Advento. É un tempo de catro
semanas destinado a preparala festividade e o misterio do
Nadal: Deus solidarizado con
todos nosoutros no nacemento
de Xesús.
É tempo para traballar especialmente a esperanza. Potenciamos todo aquelo que
garante un futuro máis fraterno, e afincámo-lo noso esforzo na pedra firme que é o
Deus solidario no que eremos.

AVELINA: Si, foi ben bonito .
¡Nunca mellor confesión fixen.!
MARCELO: Pois eu creo que estas
reconciliacións son as que deberían
estar na base das que logo de vez en
cando tacemos na comunidade cando
celebrámo-lo perdón.
AVELINA: Pois claro que si, se non,
¿d~ que vale o perdón? .

Domingo 1 de Advento
Mt 24, 37-44 - 3 de decembro
Pasaron os tempos nos que
este Evanxeo valía para meter
medo nas predicacións. Xesús
nel invítanos á vixilancia. Hai
moitas cousas boas de Deus
para todos nós, que nos poden
pasar por diante dos ollos, das
mans, da vida, sen nos decatarmos sequera: Sería unha
pena que as desaproveitasemos. ¡Nós mesmos seriámolos primeiros en quedar minguados ! E Deus quérenos
completos e competentes.
Deus quérenos alegres.
l~IHIA
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

NA ENTREGA DOS PREMIOS
NOBEL deste ano, que vai ter lugar
dentro dunh as datas , queremos
facer ho xe homenaxe a moitas
mulleres e homes de ciencia que
gastaron a súa existencia para
mellara-la calidade de vida dos
seus semellantes, e lembramos ó
primeiro premio Novel de Física,
Roentgen, que hai agora cen anos
descubriu os Raios X, un oito de
novembro. Gracias a investigación deste profesor alemán
moitas vidas puideron ser recuperadas.
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O ASA~INATO DA PAZ na persoa do primeiro ministro israelí
Isaac Rabín, foi outro intento desde
que o trece de setembro do noventa
e tres este mandatario e Arafat
decidiron cunha aperta camiñar
xuntos. Detrás dos qt;te apretaron o
gatillo hai varios grupos de fanáticos, moitos deles que se eren relixiosos e que, coma nos tempos de
ú , n n qu rene coitalos sinais "de que os tempos son
gad ' . Na t to grafía a cantiga en prol da paz que estaa ant, r Rabín, coreada por milleiros de mozas e
z s, agora enchoupada co sangue do seu testemoño.

CAMILO NOGUEIRA estudia a súa
presentación nas vindeiras eleccións ó
Parlamento de Madrid nas filas do
BNG. Despois dunha longa traxectoria política desde que se escindiu da
UPG formando o Partido Obreiro
Galego e formou parte da Unidade
Galega que tantos votos colleitou nas
primeiras eleccións municipais despois da dictadura, e despois de selo
primeiro deputado de Esquerda Galega no Parlamento, agora quere agasarllarnos a todos con
este xesto xeneroso coque to.da Galicia sae gañando.
URXI-LO USO DO NOSO IDIOMA na Igrexa foi o obxectivo
dunh~ xuntanza convocada polo
Consello da Cultura galega da man .
do noso compañeiro Xesús Ferro
Ruibal e coa presidencia de Don
Xosé Filgueira Valverde; queren
nomear unha comisión-ponencia na
que se compromet~ tódolos. sectores e administracións que teñen
algo que ver con esta teima do noso
pobo.

RECURSOS ECONÓMICOS DE IRIMIA
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No número pasado informábamos
que a nosa revista ten un défi-cit
anual de 604.500 pesetas. Esquecemos dicir que, á parte disto, hai un
gasto de administración que inclúe:
selos, reembolsos, etiquetas, impostas, apartados de correos, comisións do Banco, e outros gastos que
suman 187 .558 pesetas.
Non se inclúen gastos de teléfono,
transportes e outros ós que .fan frente os diversos membros da Mesa de
Redacción.

lemas, así un défi~it real neste ano
de 792.058 ptas. ¿Como o cubrimos? ·
A causa amanase así: por medio
dun convenio coa Consellería de
Cultura obtivemos 300.009 ptas, e
por medio dunha subvención de
política lingüística, obtivemos
378.000 ptas. E, por fin, a publicida. de inserida de Sargadelos permítenos ingresar 216.000 ptas. (¡ollo ó
dato!: case tanto como calquera das
subvencións oficiais).

A SUBA DOS IMPOSTOS EN VIGO está a crear desacougo na poboación, xa que as-taxas que aprobou o concello son
un pao para as economías máis febles xa asfixiadas por tanto
paro e inflación, na fotografía os representantes da Federación·
de Asociacións de Veciños estudian a situación creada, e mentras tanto no clima preelectoral que se está a vivir os lidere~ do
_PP de Madrid segue~ a vender que van ~ baixalas taxas.

A FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS CULTURAIS
GALEGAS e outros colectivos acaban ·de facer unha
publicación eventual coruñesa para dar a coñecer "o
pulo dunha cultura que
non só se resiste a desa- ·
parecer, que tamén
quere converterse en
forza, unida a outras
forzas" . É o mesmo
que está a urxir
neste intre esta
Federación, pois
necesita que
todos a empue
x em os,
para
iso
acaban de convocar para xaneiro unha xuntanza de axentes culturais.

SEGUEN A MEDRALOS PENSIONISTAS, PERO TAMÉN
OS PARADOS, polo
que a poboación está
disposta a manifestars·e, xa que soben de
. douscentos. mil os
desempregados en Galicia. E dos que traballan un trinta e
oito por cento teñen un contrato eventual e inestable total.
Despois da mobilización do día vinteoinco agárdanse
novas medidas de presión ante -os oídos xordos das administracións.

CON ESTES FIEITOS
DUN OUTONO QUE
SE NOS VAI queremos_
agradece- lo esforzo que
está a facer a Aula do
Castelo de Santa Cruz de
Oleiros para formarnos na
sensibilidade ambiental
necesaria entre nosoutros,
e despois de clausura-lo Seminario sobre "A enerxía que
nos move", comenza outro sobre "O bosque en Galicia e
as Fragas do Eume", os dous primeiros días de N adal
(Tel. 981-184587).

MENTRES ALGÚNS
BARCOS REGRESAN
ÓS C~LADOIROS da
rexión preto de Marrocos, .a moitos mariñeiros
tamén lles chegou a
mala nova da súa baixa
"' .
na empresa; son m01tas
as fa~as que están no
fío da desesperación
ante un acordo que só
favorece ós intereses do
capital, da Europa dos mercadores que tanto mal está a
facer no noso país. Máis de setenta e seis barcos e setecentos pescadores están a deriva xunto coas súas familias.

RAMÓN VALCÁRCEL, Presidente
do Centro Galegas de Xubilados de
Buep.os Aires e Rafael Mouzo, alcalde de Corcubión, puxéronse ó fronte
da iniciativa de esixi-lo 0,7% da renda
para remedia-la crítica situación que
están atravesa-los galegas que emigraron a América e que agora non teñen nin para vivir nin
para pagar a asistencia sanitaria na súa vellez, todo isto é
máis urxente cando sabemos que 'as cantidades que o Estado
español dedica ós países en desenvolvemento non están a
chegar Ós máis necesitados, rematan en nacións coas que
España ten algún interese de clientela. Na fotografía o actor
brasileiro Roberto Cordovani, afincado en Mondoñedo, e
que nestes días estrea en Buenos Aires a obra Eva Perón.

.COR UNA

POLÍTICA

ECOLOXÍA

Cataluña

Cazadores do lixo
Tempo é de caza, ata o mes de Xaneiro miles de escopetas
invaden os montes e bosques galegos, mais non é desa c~za
da que me gustaría Jalar neste anaco ecolóxico. Fronte á
cativa riqueza cinexética que queda nos nosos montes,
cada día estes vense invadidos por outras especies que non·
están en perigo de extinción, falo do lixo que enche montes, ríos, bosques, cumios, ladeiras, vales, castros e praias
de todo o país galego.

O noso entorno natural é xa un inmenso vertedeiro no
que se trocaron os paxaros por latas, os raposos por botellas·
e incluso algún que outro xabarín por unha lavadora enferruxada. Non quedan troitas, mais nos ríos son centos as
bolsas de plástico que fican estapalladas polo seu leito.
Tan só unha afección, un deporte, unha actividade que
encha o tempo de lecer pode ser a solución. Os "cazadores
do lixo" trocarán as escopetas por guantes, os zurróns por
bol a recollendo nas súas viaxes, nos seus _paseos ó bosque, ó rf ou á praia todo aquilo que non ten orixinalmente
eu hábitat ne es lugares.
As "ca crí
d

do lixo" e maila responsabilidade de

á h ra de n n vérmo-lo no o entorno coma o verte-

d ir mái próximo pode ser a derradeira esperanza para
que, cara ó ano 2000, Galicia non sexa o paraíso do lixo, o
lugar onde ninguén quere viaxar, o rincón negro de Europa.
Anímovos a que vos poñades en marcha, que

org~ce

de a vo a propia "cacería do lixo", sen dúbida e seguro
con maior rendibilidade que calquera batida dos cazadores
de escopeta, tal vez aínda máis lúdica e

garan~ida

con

maior efectivicadade.
Non seréde-los únicos , acaba de desenvolver unha
campaña internacional de limpeza do Mediterráneo con
mile de toneladas recollidas, o Río Missisipi foi limpado
por cento de miles de norteamericanos, os "caza-lixo" de
Xevale recolleron máis de mil quilos de lixo do Río Selmo
no Courel, lavadoras, neveiras, estufas e cociñas do Río
A ma en Chantada, cazaron máis dunha tonelada de residuo do Ca tro de Santo Amaro e da Serra do Faro.

Anxo Moure
Xevale Ecoloxía
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Unha vez máis os resultados electorais de Cataluña poden facer
soñar a tódolos que compartimos
fondos sentimentos de galeguidade: tamén nesta ocasión os partidos nacionc;ilistas superan amplaPor Tintxu
mente o 50% dos votos e dos esca- ~
nos. Algúns desexariamos que ese nacionalismo tivese un
carácter máis progresista, pero todo o mundo r.ecoñece
que os cataláns sabén defender politicamente o seu, máis
aló dos que lles atribúen móbiles exclusivamente de rapina
económica.
Aparentemente o electorado catalán entendeu mesmo a
colaboración prestada por CiU ó goberno de Madrid,
facendo pagar en exclusiva ós socialistas os escándalos e
outros desacertos de goberno. O forte retroceso electoral
<lestes contribuíu á redistribución do voto non nacionalista,
en proporción bastante semellante entre o PP e re. Di.pase
que re recuperou votantes socialistas de esquerdas e que o
pp captou ós conservadores non catalanistas.
Na perspectiva das eleccións de marzo e con tódalas
reservas debidas á diferencia entre as actitudes dos votantes dunhas eleccións autonómicas e xerais, isto levaríanos a
prever un Parlamento con preto de 20 deputados de CiU,
sobre 25 de ru preto de 15 entre o PNV e outros partidos
nacionalistas (HB, canarios, por de pronto, e quizais galegas).
De tal situación quedarían por repartir entre PP e
PSOE uns 290 escanos. Ou sexa que unha maioría absoluta
do PP supoñería que os socliastas quedftsen en menos de
115, a 60 dÓs conservadores (no 93 os socialistas tiveron
18 escanos de vantaxe, 159 pot 141, con 4% de diferencia
de votos).
Así de claro está o reto para un PP que nunca poderá
contar cun pacto c9n ru para gobernar e que leva anos
marcando tales diferencias cos-nacionalistas que fan apa- recer moderado e dialogante a Manuel Fraga. Os seus
resultados das municipais non marcaban máis ca un 4% de
vantaxe fronte ós socialistas E'. pouco poderá mellorar en
comunidades coma Cataluña, Euskadi ou Andalucía (que
lle son desfavorables) ou Ca_stela-León, Galicia, Baleares,
Valencia ou Madrid, onde chegou previsiblemente_ó seu
teito.
Todo indica, pois , que terán o PP que gobernar en
minoría, se por un milagreo PSOE non consegue reducila súa diferencia a menos de 20 escanos e logra pactar
cos nacionalistas ou con ru. Pero os conservadores levan
meses metidos nunha difícil dfaléctica de terra queimada,
aproveitando calquera escándalo · para .?enigrar a todo o
mundo: o único con quen non se meten é co sinistro xefe
de rntxaurrondo. Mentres tanto prometen todo, como
baixa-los impostas e aumenta-los servicios do Estado . ·
Acabamos de ver en Francia en qué para iso, en aumento de impostas e recorte do gasto social (e iso que os
conservadores xa gobernab'!-n e sabían como estaban as
· cousas).
'
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ECONOMÍA

Non nos privemos do público (e 2): As pensións
Otitra das frontes na q-ue o
pensamento único está a traballar
de xeito seguido é na, segundo
eles, urxente necesidade de privatizalas pensións. Dúas son as maneiras de financialas.
* Sistema de reparto: Polo que
cos ingresos que se perciben da
cotización de cada ano dos traballadores, se financia o pago das
pensións dese mesmo ano. Actualmente é o que ternos no naso Estado.
* Sistema de capitalización:
polo que unha empresa privada se
encarga de investi-los cartas que·
recibe dos seus afiliados, e cos rendemen tos que consegue deles,
fináncianse as pensións.
Privatiza-las_pensións

Vexámo-las razóns dos que
defenden a postura de privatiza-las
pensións:
1a a libertade que debe te-la
xente para elixi-lo xeito de asegu- ·
ra-lo seu futuro: sexa nun fondo de
pensións privado óu público.
Pensións públicas ou privadas.
2ª a bancarrota na que se mer- País ... ¿que queres que che diga?
gulla o sistema actual _de pensións,
vo envellecemento da poboación, por
cuns gastos por riba dos ingresos que
recibe, agravada co -continuo envellecevarios motivos:
mento da poboación, 'que fará que haxa
Como di Miren Etxezarreta (catedrámenos xente para traballar, e máis para
tica de Economla Aplicada da Universicobra-la pensión.
dade Autónoma de Barcelon_a); as posibi::.'
lidades
futuras de cubri-las pensións non
¿Que hai de certo en todo isto?
consisten no número da xente que traba1º Cómpre matinar un pouco sobre
lla, senón no que producen: o qúe en
o que é vivir en sociedade, decatarnos
1964 pro.dudan cinco traballadores, Jaise
dos privilexios que ternos gracias ó sechoxe soamente con dous. De al concluitor' público. Hai toda unha serie de sermos que un número inferior de cotizantes
vicios que se teñen é'. que son vitais para
· pode financi~ un número igual ou supeo desenvolverriento harfaonioso da
. rior de pensionistas.
comunidade: educación, sanidade, parNón se pode ademais falar de que
ques, pavillóns_,... que non serían posi,.non haxa xente para manter a tanto penbles de non contar coa aportación ecosionista, cando alnda ternos un número
nómica de todos., A liberdade vai semtan ·excesivo de parados; é máis, xente
pre da man da responsabilidade de vivir
para traballar sempre hai, de aqul ou de
nunha sociedade na que a moitos nos
fóra,
que crearía a riqueza para mante-lo
tocou en sorte unha posición máis solsistema de reparto.
vente ca a outros.
Xunto a iso lembranos Ramón L.
2º Sobre esa posible bancarrota virá
Suevos (catedrático de Economla Aplicaben lembrar ql?-e tampouco é certa a
da da Uriiversidade de Santiago) que
razón d~mográfica, que postula o excesi-

tanto gasto público crea un pensionista coma todo aquel que aínda
non está en idade de traballar: é
gasto escala ó mesmo que residencia_de terceira idade.
3º Consideramos tamén que é
un erro grande que, polo simple
motivo de existir ui:iha mala xestión dos cartas por parte do ente
público, debamos· concluír que un
ente privado o faría mellar. Cómpre recordar que non se pode compara-la seguridade que ofrece en
·cuestión de fondos económicos un
Estado (tódolos anos teñen ingresos seguros ó traves dos impostas e
demais taxas), coa que ofrece unha
empresa privada que require do
mercado financeiro para obte-los
rendementos con que paga-las pensións. Lembremo-las recentes e
sonadas crises que arruinaron ó
Banco Barrings ou ás cooperativas
de credito xaponesas.
A linguaxe económica

¿Por que á RENFE lle teñen
que cadra-las cantas e nembargantes a construcción de estradas sae
directamente dos orzamentos?;
¿Por que á Seguridade Social lle pasa o
mésmo ca á RENFE, e ós gastos militares
igual ca ás estradas? Preguntámonos.
¿Quen dixo que a Seguridade Social
se teña que autofinanciar e o seu orzamento teña que ser equilibrado? ¿Onde se
equilibran os gastos de defensa? - Pregúntase M. Etxezarreta, e continúa: ¿esta. mos seguros de que a sociedade española
prefire sacrifica-las pensións mentres se
manteñen certos gastos en armamento?; e
anque asfi fose, estamos <liante dunha
decisión política, social e ideolóxica, non
económica.
Lembremonos do pensamento único.
á mantenta recordemos que o Estado
acaba de mercar vintecatro avións de
combate F-18 de segunda man por valor
de ... 54.616 millóns de pesetas; por
certo, a súa vida operativa é de quince
anos (La Voz, 28 de setembro de 1995).
Pedro F. Pedrouzo Devesa

A desacongante ase

DOCUMENTO

abido é que o actual hispo de Roma ten 'unha
concepción do cristianismo coma cristiandad~, é
dicir, coma forza social e política que procura a
confesionalidade do Estado (nacional-catolicismo), e
o dominio do f actor católico na sociedade, tal como
vén sucedendo en Polonia -agora en crise de secularización-, mesmo ata pensar nunha nova evanxelización; unha recatolización desa Europa - "Sé ti

S

Así nacen a Obra
Fundada en Madrid en 1928 por un
xove crego, José María Escrivá de Balaguer , es ta Obra de Deus lembra, nos
seus obxectivos (santifica-lo traballo de
cada día), os mov emento s de Acción
Católica que xorden nese período. Nado
nos anos que precederon a guerra civil
española, o Opus queda fortemente marcado por e te contex to , e isto explica
tre causas : a úa adhesión total ó aparato ecl e iá tico preconciliár, o seu. anticomuni smo vi ceral e o gusto pola clandcs tinidade.
crivá pre umiu que desMail qu
ubrira prin i pi da antifi cación da
vidn liá, lal id a é vcJJ a orn a o Evanx . Axiña a in pira i n inicial ,do Opus
fo i d sv ia ·a pola p r onalidade do seu

mesma", dixo en Compos!ela- , que debe a súa orixe
e configuraCión 6 cristianismo. E, para tal fazaña,
utiliza movementos relixiosos conservadores e mesmo
reaccionarios,_entre eles o Opus Dei, -que penetra no
poder da Igrexa e así mesmo no mu_ndo polí~ico.
Pacemos un resum_o do artigo que Franfois Normand
publico~ e~ Le Monde Diplomatique en setembro de
19,95.
_,,

fundador, un pequeno burgués ambicioso,
colérico e vaidoso. O segredo ,do seu
éxito está no talante exaltado e no caris,..
ma persoal que seducía a quen se achegaba a Monseñor.
Laicos clericalizados

A primeira desviación foi a clericalización da Obra. Ela segue pretendendo
ser laica, pero son os sacerdotes os que
teñen o verdadeiro poder e ocupan tódo1os pastos de mando. Os laicos, que
representan o 98 por 100 dos asociados,
son presentados coma "xente común que
vive no mundo " , pero, en realidade ª§emélla.Iise, polos seus votos (rebautizados
coma. vínculos contractuais), de pobreza,
castidade e obediencia, esta máis ós cregos que ós segrares.
Moito máis pre9cupados polo dereitos canónico ca
pola teoloxía.
Escrivá e os seus
pupilos manobraron sempre para
que o Opus Dei
fose recoñecido
co estatuto xurídico máis conveniente. Sendo instituto .secular en
194 7, acadaron
<leste papa , que
lles é máis favora:ble do que Xoán
XXIII e Paulo VI,
o estatuto de pre- '
latura persoal,
que os pon- ó abrigo da dependencia dos bispos
diocesanos ,
gozando eles de
bispo prel ado propio.
verdadeiro seductor, con carisma

o

O beato Josemaria tiña fama de ser un
entre as xentes dispostas a ser/le fieis.
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Modernos, pero integristas
O anticomunismo de Escrivá levouno
a ser indulxente co nazismo. Isto conduciuno a un bo entendeme'uto co xeneral
Franco, que tiña as súas dúbidas sobre _a
' Obra. Para saír da crise económica que
estala en 1956, Franco vaise.rodeandó de
ministros membros do Opus. Cando decide restablece-la mÓnarquía, o Ópus insiste na candidatunr de Juan Carlos, que está
en máns, dun ,p_receptor da Obra, Angel _
López Amo. Franco proclárnao herdeiro ó
trono en 1969 e meses ruáis tarde o triunfo da Obra vai _ser total: de 19 ministros,
-12 son membros do Opus.
A gran trampa do Opus non é política, senÓ'n teolóxica. O feito de atender
exclusivamente á santificáción a tra-vés
do traballo" favorece o culto ó éxito
material e ó imperio do capitalismo liberal. O seu modernisrp.o tecnolóxico nort .
impediu que caesen na.trapela do integris- mo, ,tal como denunci<?u ·xa en 1963 o teó- ,
lago conservador Hans Urs von Balthasar,
nomeado cardeal por este Papa, e que
calificou á Obra coµia "a máis forte concentración integrista da Igrexa". Engadía
o gran teólogo: "O integrismo procura
ante todo asegura-lo poder político e
social da Igrexa, recorrendo a t6doJos instrumentos, visibles e ocultos, públicos e
secretos dos que pode dispoñer" .
Monseñor, megalómano e
apocalíptico.
Ademais de que non é transparente; o
integrismo ten a pretensión de posuí-la
verdade. A r~vista interna do Opus, Crónica, describe a Obra coma "o qr,.te quecj,a
de santo, inmaculado, a verqadeira Igrexa" , disque fundado para salva-la Igrexa e
mailo papado. Esta é a. súa apocalípti~a
visión sobre o resultado do Concilio, ós
catro anos da súa clausura: "O mal vén de
dentro das alturas. Unha verdadeira e)

~ensión

do Opus Dei
Sáenz Lacalle, indig1:1ou a tódolos que
tañen na memoria que esta Sé foi ocupada
por Óscar Romero.
Situación do Opus no mundo

Á parte de Italia, as rexións de maior
éxito para o Opus son España e América
Latina. En España, aínda que forzado a
permanecer na sombra no terreo político
trala chegada dos socialistas ó poder, o
Opus agarda a súa hora. ~o máis ca probable triunfo da dereita do Partido Popular de José María Aznar, amigo do Opus,
a Obra vai ter catro ou cinco ministros,
entre eles os deputados Juan Trillo, Loyola de Palacio e Isabel Tocino. Ademais de
que varios membros numerarios do Opus
están no cume do exércitb.
A pesar de que a Obra bateu con
maiores resistencias nos países non latinos, sobre todo nos anglosaxóns, vai
medrando nos Estados Unidos, onde xa
conta con máis de 3.000 membros, divididos en 64 centros, sobre todo na veciñanza das universidades. Algúns capeláns
lamentan os seus métodos clandestinos e
mailo seu comportamento sectario.
Na Gran Bretaña, o Opus goza de
escaso prestixio talas revelacións, en
19~ 1, de John Roche, ex.-director do
movemento, que o denunciou coma
"Igrexa dentro da Igrexa" afirmando que
Hai un tipo de apostolado de masas no que, irremediablemente, vaise impoñendo o culto á persoa
constitúe unha organización ''psicoloxicado líder relixioso. O libro do Opus, Camiño, afirma no seu número 61:· "Cuando un seglar se erige
mente perigosa para os seus propios
en maestro de moral se eql.!_ivoca frecuentemente: los seglares sólo pueden ser discípulos".
membros". Acúsao de mesianismo, citando esta frase da revista interna xa referie) corrupcwn: actualmente o Corpo acolleu os testemuños positivos. Cando da, Crónzca: "A Igrexa católica distanmístico de Cristo semella un cadáver en
era bispo de Cracovia, Karol Wojtyla
ciouse do seu camiño inicial e constitúe
descomposición,
que desprena:e
hospedouse, no ano 1973, na casa do
unha angueira do Opus Dei o irse estencheirume".
Opu~ en Roma. A Obra sempre se amodendo polo mundo p~r tódolos medios
sou xeneroso co papa polaco, por exemposibles. Non existe outra vía de salvaMáis lle valería a Monseñor ocuparse
p lo financiando o sindicato católico
ción". (Lembramos tamén que o cardeal
, das súas ovellas negras, desa alcumada
polaco
Solidarnosc.
Basil
Hume, arcebispo de Westminster,
sañta mafia, como a· alcuman os seus
O
cardeal
Wojtyla
era
o
candidato
do
tivo
que
intervir criticando· o proselitismo
detractores. Porque trala ficci,ón dunha
Opus·
para
a
elección
pontificia.
Actualirrespectuoso
da Obra).
asociación exclusivamente espiritual,
mente
está
estreitamente
·rodeado
de
En Francia, o éxito do Opus é máis
''familia pobre, rica soamente dos seús
membros da Obra. Nas congregacións
modesto. Malia as simpatías de diversos
propios fillos", agáchase unha nebulosa
romanas (ministerios da Santa Sé) hai · políticos, a Obra non deu atopado un parde sociedades, bancos e fundaci'óns diriopusdeístas a moreas e o mesmo Papa
tido que a apoiase plenamente, .anque
xidas por anónimos membros do Opus,
nomeou para a América Latina, coma
rrianteña vencellos con numerosos centros
non exentos de escándalos financeiros.
bispos, a numerosos membros do Opus
e asociacións.
O favor do papa Wojtyla
Dei: 7 en Perú, 4 en Chile, 2 no Ecuador,
Novos horizontes
1 en Colombia, 1 en Venezuela, 1 en
Hoxé, en Roma, o Opus é omnipoA nova estratexia da Obra é a de se
Arxentina e 1 no Brasil. O recente nometente. A súa ascensión viuse cornada
infiltrar
nas organizacións intemacionais
amento coma arcebispo de San Salvador
pola beatificación de Escrivá de Balaas
Nacións Unidas, a Unesco ou a
coma
do bispo ·capelán do Exercito salvadoreguer en 1992, só 17 anos trala súa morte,
Ocse. A súa estratexia clandestina e)
e 'despois dun proceso urxente que s6
ño, o navarro nacionalizado Fernande

ESTRATEXIA DO OPUS
ENGALICIA
Corría o ano 86 e a entón chamada Consellería de Cultura e Benestar Social -en mans daquel extinto PDP que se
definía democratacri tián-, era o departamento encargado
de facer de portelo en Galicia para dar entrada ás solicitudes de proxectos que aspiraban a financiarse con cargo ó
programa de Loita contra a Pobreza ·das recén estreadas
institucións comunitarias.
.
Cando faltaban cinco días para o remate do prazo, o
secretismo era total e na multitude de grupos organizados,
colectivos e mesmo servicios sociai's públicos con experiencia nestas materias non se sabía nada. Só unha enigmática entidade, descoñecida ata entón ·nos ambientes do traballo social galego, estaba ben informada e co correspondente proxecto preparado. Era o rimbombante Instituto de
Desarrollo Comunitario -daquela aínda rotulado en castelán- , do que axiña se soubo que era o novo rostro do Opus
Dei en Galicia para a captación de recursos comunitarios
con vocación de exclusividade.
A pe ar daquel secretismo, a cousa saltou gracias á teimosía duns pouc,os e á colaboración dalgún funcionario
hone to. En tan exiguo prazo presentáronse varios proxecl . . O oncello de Fene concretamente elaboran un magnííico deseño de acción ocial integrada con apoio público
nunha marca en plena reconversión industrial e evidente
proc so de mp br cem n~ . Este deseño gañou a primeira
batalla l'oi pr posto a Bruxela. de de Madrid. Sen embargo a s >rt s ica staba botada na democrática Europa e ó
r 't at , por art de maxia, Bruxela deu o seu apoio á organización d Opu ·.
D sde entón o in igne Instituto non fixo máis que
m drar baixo a ombra protectora de Romay e outros coneJleiro , e altos cargos afíns á Obra. Mesmo na época do
gobemo tripartito, co socialistas na Consellería de Traba11 o e benestar acial soubo mover habilmente as súas
influencia alén dos Pirineos e seguiu practicamente monopolizando o programas Pobreza II, III etc. Na actualidade
é unha auténtica administración paralela, que nos seus servicios centrais en Campo tela, conta cun cadro de persoal
de máis de 70 empregados. Foi diversificando as súas fonte de financia.mento eco padriñado de varios departamento autonómicos administra fondos da iniciativa Leader
Pe ca, e varia mái . ·
'
Pero a penetración do Opus é máis ampla. Non só é o
protagoni ta principal dunha administración na sombra
incontrolada que, non o esquezamos, xestiona centos de
millón de carta público . Domina pastos estratéxicos de
diver a con ellería e organismo de enorme importancia
coma a E cola Galega da Administración Pública.
S n embargo re ulta falso identificar Xunta do P.P: co
Opu Dei. Dentro da administración autonómica teñen
imp rtant inimig . O mar de fondo pode virar en calquera
n abert temporal. A loitas pala captación de
n enorme : no horizonte unha liorta sucesoria
tratan d toma-las mellaras po icións. ' ·
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"¿Hijos? ¡Cuantos Dios quiera!" Ós movementos políticos e relixiosos conservadores tan forza cun tipo ·de concepCión familiar tradieional mesmo
partriarcal. Perante un ha fo to coma esta ¿ quen é capaz de resÍstir a tamaña tenrufa ?

e) pode verse no bo1e~ín
semanal Europe Today, publicado en español, francés ·e
inglés, enviado dende Bruxelas
ó Terceiro Mundo, particularmente a América Latina, ond~
se distribúe gratuitamente. Presen~álldose coma "unha axenc ia de prensa internacional,
especializada nos problemas
sanitarios, sociais e educativos", defende as posturas máis
reaccionarias da dereita catótica. Nunca é citado -0 Opus- Dei
nesta publicación, subvencionada pola Comisión de Bruxelas. Pero o radactor-xefe é
membro do Opus, coma outros
xornalistas acreditados nesa
Comisión.
Noutro lugar de Bélxica,
na universidade de Lovaina, o
vicerector , padre Gabriel Ringlet, acadou que non se renovase o contrato de dúas residencias para estudiantes abertas polo Opus no campus universitario, prohibindo a súa .
propaganda proselitista e clandestina. O coñselló de Admi-

nistración da Universidade
católica de Lovaina, en ·pleno,
aprobou a decisión.
O mesmo padre Ringlet,
explícase: "O Opus diríxese
exclusivamente á parte elitista
da sociedade, e isto resulta ina- .
ceptable para a nasa universidade . Non dou entendi do a
miña fe dentro da Obra . A
busca da perfección ten un non
sei que de orgulloso e malsán.
Non podo aceptar unha Telixión que lava máis branca có
mesmo branco . ¡A cor do s
sepulcros! Est~ vía conduce
sistematicamente á exclusión e
ó racismo . Nestes te~p os de
ascenso da extrema dereita,
quizais non nos pronunciamos
dabondo contra as dictaduras
esprituais".
Abofé que se trata dunha
dictadura. Co _risco de tomar ó
papado coma reten. Esta arma
do papa ten dob re gume e
podería volverse contra del
mesmo .
Frarn;ois N ormand

RELIXIOSIDADE POPULAR

Brevísima relación do culto á gloriosa Santa Isabel,
na ·vila de Outeiro de Re¡-da Terra Cha

N

pobre altar barroco e algúns
comenzaba a misa cantada. Ao rematar silla da
on se sabe cando
NOVENA EN HONOR
santos que desapareceron. Na
procesión ao arredor da capela que algúns
comenzou en Outeiro
actualidade está sen lousado.
ofrecidos e devotos seguían de xoenllos.
de Rei da Terra Cha o
DA GLORIOSÍSIMA SANTA 'ISABEL
Mais abaixo do santuarío hai
Perante o resto do día a capela quedaba aberta
culto á Visitación da Virxe
NA VISITACIÓN QUE LLE FIXO
un.ha grande ácea e o río
pra quen quixera visitala. Ao outro día, a
María á súa prima Santa IsaLadra xúntase co Miño. A
media mañá, chamados polas campás parrobel. Pérdese na néboa dos
A SUA CURMÁ A VIRXE MARÍA
paraxe, arborada, resulta
quiais, facíase a procesión á inversa. Chamatempos. O. primeiro domingo
dunha beleza impresionante.
báselle "subir os santos". Unha vez as imaxes
do mes da Sega; a vila celeE QUE SE CELEBRA NA VILA
No campo de Santa Isabra -ou celebraba~ a romería
na i~rexa parroquial, había misa cantada e
DE 0UTEIRO DE REI DA TERRA Cl-iA
bel o río Miño, encorado pola
logo procesión que percorría o centro da vila.
sempre concorridísima. Este
presa do muíño, vai lento e
culto é moi vello e quizais
Aló polos .anos cincuenta e tantos un
solemne. Na ribeira de Asteestá relacionado coas festas
cura párroco, chamado don Xosé Quintela
riz dise que apareceron, hai
Eiras, pretextando que había no Campo de
ancestrais do solsticio de
Escrito por un devoto nativo de Outeiro de Reí
anos, sepulturas moi antigas
Santa Isabel persoas que, ao paso da proceverán e das colleitas agrícolas
sión, estaban en bañador ou chapuzándose no
pois arredor da ermida vendí- ~------------' que desfixeron. O lugar chámase "A Rabiela". Perto da desembocadura
anse, hai anos, fouciñas pra seiturar o centeo
río -o que ~onsideraba indecente- negouse a
do Ladra, tamén en Asteriz, está o Pozo das
e o trigo.
que os santos da parroquial se levaran á ermiNádigas.
Con.tan
que
nunca
se
lle
atopou
o
da de Santa Isabel e a celebrar a misa no sanA Santa Isabel foi unha romería á que
fondo.
tuario. A capela quedou sen culto, abandoacudía moitísima familia. Abundaban os
O domingo que se celebraba a festa ou
nouse e comenzou a esborrallarse. Primeiro
xantares e as merendas campestres. A ela ían
romaría de Santa Isabel, os veciños de Outeidesapareceu a porta, logo os santos e o retaos "indianos" da bisbarra. Aínda os lembraro de Rei, convocados polas campás parroblo e máis tarde comenzou a caer o lousado.
mos vestidos de branca, con "pajilla" de
quiais, acudían a igrexa matriz de onde saía;
Ninguén ergueu un!J.a voz en contra. Todos
palma, dentes .de ouro, cruzándolles a barriga
a media mañá, a procesión car~ á ermida. Inicalaron como raposos . Algúns anos nin
e seguidos dos seus familiares. Os paisanos
ciábase coa cruz parroquial e os pendós da
sequera se celebrou a romaría. E nesas estalevaban a camisa branca coas mangas refuciConfraría do Rosario e das Pillas de María.
mos.
das, pantalón mouro, chapeo ou boina e a
Seguidamente ía San Xoán, padroeiro da vila,
As imaxes de Santa Isabel e da Virxe
chaqueta dobrada no brazo. As mulleres lucíportado por catro cabos de casa. Seguía a
María, abrazadas sobor da mesma peana,
, an na cabeza panos de cores moi vivas.
imaxe do Sagrado Corazón, leva.d a polos
están na igrexa parroquial de Outeiro de Rei.
Andaban de chigre en chigre, capitaneados
Virxe
do
Rosarjo
a
ombreiros
mozos
e
a
da
Son
de madeira mo~ pesada, non moi altas,
polos "americanos" que falaban un castrapo
quizais barrocas, expresivas e graciosas.
qe Gatro mozas. Pechaban.a comitiva as imamoi pavero, braceando moito pra lucir os
Están polo de agora en bo estado de conserxes de Santa Isabel e da súa prima a Virxe
seus abondosos, relucentes e grosos anelos e
Marí(\, abrazadas, transportada polos ramisvación. Agradecemos que o sigan estando.
nori tiraban o cigarro puro da boca dende a
tas. Detrais ib~n os señores
Os cinco libros da Conmañá cedo. Semellaban -e perdón pola comcregos cantando as ledaíñas
traría de Santa Isabel , que
paranza- galiñas chocas seguidas da súa rolados santos, seguidas poÍos
abranguen do século XVII ao
da de pitos. E logo a multitude der-xentes do
fieis e os devotos. A errnida
XIX, gárdanse na actualidade
común, enohendo o Campo, discutindo se
de Santa Isabel estaba a uns
no Arquivo Diocesano no
tocaba mellor a banda de música de Bonxe
Pazo Episcopal de Lugo.
oitocentos metros. De véspera
·ou_ a de Asteriz ou se os foguetes . do señor
Prós vellos de Outeiro de
os mozos, pola tarde, estraban
Xesús de Outón estouraban máis e mellor
Rei
a
romaría de Santa Isabel
a
corredoira
pola
que
pasaba
que os do señor Xan Branco.
a
procesión,
de
fiuncho,
fieiera
sagrada
e, sen dúbida, a
O Campo de Santa Isabel, á beira do
tos,
badós
-uns
xuncos
grandata
Il!áis
agardada
e feliz de
Miño, chamado tamén As Veigas, é un dos
todo
o
ano.
Nós,
humildes
e
des
que
nacen
á
beira
da
auga
máis fermosos e amplos de Galiza. Está divino Miño e no Ladra- e espafervorosos devotos desta
dido en ten.zas en abertal, de propiedade pardanas. Ao longo da corredoiromaría , escribimos esta
ticular e era aproveitado pra pastoreo do
ra había un.ha ringleira de
novena con todo o noso amor
gando ou da avenza. Poi un souto de casti\..,••ü.,C) ..
.. !\'
moinantes, coxos, lisiados,
eco desexo de que a romaxe
.. ,....~ ._p,~ ..l. ... ~r•.:i1
ñeiros desaparecidos · a comenzos do século
de S-anta Isabel ·de Outeiro de
cegos, tolos implorando a
XX, atacados polo mal da tinta. Hoxe é unha
Reí da Terra Cha, que foi das máis importancaridade pública.
frondosa fraga cuberta de árbores autóctonas,
tes de toda a diócesis luguesa, recupere o seu
Chegada a procesión á ermida, acomodamaiormente carballos. Ao fondo de Campo
antigo esplendor e a súa vella, ben gañada e
ban dentro delas as imaxes, perto do presbiteérguese, sobor dun leve outeiro, a ermida de
rio nunha especie de mesa de pedra. Despois
merecida sorra.
Santa Isabel, humilde e espaciosa. Tivo un
.,\~,.'i,

..;~

~'.)

DE AVÓS A NETOS

A festa de Santa Lucía
Aínda que nas últimas décadas perdeu algo de importancia, antes o 13 de
decembro viña a ser un deses días do
ano que sen ser día santo, eran moitas as
persoas que non traballaban e cumprían
coa misa como se dun domingo se tratase.
A causa desta e no r m e
devoción por santa Lucía debíase a que eran moitas as doenzas
que había dos o ll os, e polo
mesmo, o primeiro que se pedía
era con erva-la "v ista", aínda
que fose ben pouco. Por iso, as
capelas e as igrexas onde se
venera esta santa foron tradicionalmente - e aínda son algunhas- , moi concurrida , non faltando nela non xa velas, senón
me mo exvoto de cera nos que
se reprecen tan os dou ollos.

- Dende a santa Lucía mingua a
noite e medra o día.
- Santa Lucía quítalle á no ite e
ponlle ó día.
Aínda que non faltan tampouco os ·
que están n o certo, qu e afirm an qu e
segue minguando o día:

DÍA DE MOITOS REFRÁNS
od s, dun xeit ou d utro,
s r fir n a ta
l bración
r lixi sa,
uc am a a úa
pa ada i m p rtanc ia para o
n sos d vanceiro . Vario . non
on n i a ela, enón a que é
por e ta datas canelo case se
igualan en duración as noite.s e
mailo día anque aínda seguirán indo a meno ata o 21, soslticio do inverno.
Non pretendemos dar aquí
tódolo refráns, nin moito
meno , pero i algúns, e en particular sequera o roáis populare :
- Día de santa Lucía,
igualé a noite có día.
- Por santa Lucía o salto dunha
- Santa Luda, a noite máis longa e
pulga mingua o día.
o máis curto día.
Malia que durante estas datas os días
Haino , en cambio que non están en
e as noites por aí andan en duración
t do no certo como sucede co que din .
-minutos,
arriba, minutos abaixo- , axiña
que é ne te día, o 13 de decembro,
empezan
a
medra-los primeiros, como
cando mpezan a meclra-lo día , abenNo advirten estes dous refráns :
do que realmente non o fan ata que pa a
-Pola santa Lucía tanto val a noite
21:
coma o día· por san Tomé xa se lle ve
- Por santa Lucía conie a a ere elo día.
crecer, e por san Silvestre corre como
- Por anta Lucía en úrtanse as
unha lebre.
noite e m dran o dfa .
- Por santa Lucía, pouta de pita;

por Nadal, pouliño de pardal; por_ santo
Estevo, choutiño de coello; e por san
Silvestre, correndo coma as lebres.
San Tomé· é o 21 de decembro,
santo Estevo o 26, e san Silvestre pouco
despois, o 31, o derradeiro día do ano.
Sempre se debía coñece-la procedencia dos refráns, pois cada
comarca conta cos seus propios
ou, de non ser, adáptaos ós costumes e fenómenos climáticos
da zona. Un caso especial é . o
seguinte, que non se pode aplicar máis ca a aquelas terras
onde neva moito no inverno, e,
en particular, xa no mes de
decembro:
- Polo santo André -30 de
novembro-, neve ó meu pé; pola ·
santa Luda neve na cociña. ·
Os homes do mar tamén se
lembran de santa Lucía, da
secular avogosa da vista, como
o am~san estes tres refráns que
escollemo.s entre os varios que exi sten vencellados con esta
data:
___:_ Día d e santa Lucía
enchenta de auga ou de sardiña.
Pero non falta tampouco o
contrario, como adoita con
relativa frecuencia suceder no
refraneU:o, que o que é bo para
unha comar~a é malo para
outra:
- Cando chove por santa
Lucía, nr:n hai sardiña.
E despídome por esta vez
cunha cántiga, sen esquencer
que santa Lucía é .a patrona do
Concello de Cenlle (Ourense), onde eu
nacín. Na igrexa parroquial ·consérvase
unha int eresante imaxe da santa, pola
súa antigüidade e beleza, á que os meus
devanceiros lle celebraron festa durante
século s, e pola que aínda meus avós
sentían grande devoción:
Queridiña, ¿dóenche os ollos?
rézalle a santa Lucía:
que chos peche pola noite,
que chos abra polo día.
Clodio González Pérez

ACTUALIDADE

San Cristóbal de las Casas ¡Que volven os indios!

pobo indio de CHIAPAS e a igrexa
de San Cristóbal de las Casas están
atravesando un verdadeiro calvario,
e polo rnesmo precisan de c~ntado da
nosa solidariedade.
. O movemento qµe ·en Galicia vén
xerando IRIMIA coa sú.a organización
sinxela significouse sempre, en situacións .
coma esta da que estamo~ a falar, por se
poñer ó rego apoiando as causas contra a
inxustiza, onde sexa que se.manifesten.
Neste caso han de alentar tamén o
noso ánimo as simpatías e afectos que
espertou entre os que tivémo-la sorte de
nos encontrar con el, a presencia de D.
Samuel . Ruíz o pasado mes de xullo en
Galicia.
Pois, por desgracia, ós poucos días
de estar el aquí, o goberno mexicano deulle un toque expulsando do país, sen xustificación, apelación nin recurso, a tres
cregos da súa diócese, un deles, Rodolfo
Izal, español, coa desculpa de que, coma
estranxeiros, non lles eran dadas as inxerenci~s no "envolvemento" político do
PRI, e menos aínda apoia-la causa zapa-

º

tista. A quen garde memoria entre nós ,
sobre todo do derradeiro decenio do franquismo, esta música halle resultar bastante coñecida.
- Pero o peor é que agora alí a ameaza
de seguir con estas medidas adminis~ati
vas pesa xa sobre de varias relixiosas e
outro's cregos, fixándose -faltaría máis-,
naqueles comprometidos e identificados
con D. Samuel. E con isto -demo non
estás ben- , o nuncio Mns. Prigione aproveitou a oportunidad~ para facer público
o nomeamento dun bispo auxiliar, con
dereito a sucesión, para ir desorientando
á diócese, é dicir, cambiando o rumbo
marcado por D. Samuel, a tempo, para
cando este se teña que retirar ó cumpri-la
idade canónica. Ou sexa, que o goberno
mexicano priva á diócese de tres cregos
estranxeiros, pero o nuncio mándalle un
bispo mexicano. Nunha economía de cargos non cabe dúbida de que sae gañando
a diócese, e por riba de todo na liña de
.Promove-lo .clero indíxena. ¡ Coidado
Galicia co nomeamento de arcebispo de
Santiago!

A acción que se quere poñer en marcha consiste en asinar cartas e remitilas
ás persoas e institucións mexicanas e
tamén éstranxeiras que cadaquén xulgue
conveniente -ac~mpañamos unha folla
con enderezos- para denunciala situación
e ó mesmo tempo pedí-lo apoio e intervención co fin de que afrouxen as presións. Van dous exemplares a asinar, un
dirixido ás persoas e organizacións da
igrexa e outra ás da sociedade civil.
Pretendemos ser solidarios con D.
Sainuel e coa igrexa que polo de agora
aínda ·preside el na fe, na esperanza e no
amor, e tamén con tódalas organizacións
que as di versas etnias indias quixeron promover para tratar de recupera-los seus
dereitos, encubertos e negados durante cincocentos anos: lingua, cultura, tradicións,
crenzas, terras ... Porque non é só a igrexa a
que padece represión, senón tamén as
organizacións sociais de base e todas aquelas persoas que denuncian o atropelo e e
comprometen coa causa destes pobos.
Antón Martínez Aneiros
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O que a segue, conséguea
A Coruña, 31 de outubro 95
¡Ola a todos/as!
Estou ledo por poder volver a ler lrimia. Hai anos, nunha consulta
de médico, na sala de espera, atopei alí entre as deniais revistas, a vosa.
Quedeime co nome e o formato, que eran poucas páxinas, onde a portada era azul e con algún anuncio de publicidade, etc.
Léraa con interese, pero deixáraa alí e, despois duns días, sentira a
necesidade de conectar con ela, pero para colle-lo enderezo da redacción, etc. Sucedeu que a revista xa non estaba alí onde eu a cóllera para
ler. Perdera xa todo o contacto.
A sorpresa tívena cando outro día merquei A Nosa Terra e nos
"anuncios de balde" lin o anuncio ae lrimia. Xa se me tiña p~sado _pola
cabeza que xa non existiría. Coma verdadeira luz recibín esta nova,
para min, para todos/as os crentes, para Galiza e para a Igrexa oficial,
que necesita moito poñer orella aos seus fieis, escoitalos, para saber e
respectar o idioma dos galegas e galegas.
Ben, máis nada. Moitas gracias polo envío de revista
Femando Eiriz Gallego
Ronda de Nelle, 106, 2º esquerda
15005 A Coruña

XOSÉ LOIS -

Dende a terra do Mariscal
Pardo de Cela
Alfoz, novembro de 1995
Veñó de le-fa vosa publicación e xa me pesa
por non tel¡i coñecido antes, pareceume moi
completa, sincera e por riba de todo: GALEGA.
Foi un abraio moi ledo que publicaráde-la
miña carta; somos nós, os lectores "re~én chegados", os que vos ternos que estar agradecidos.
Comparto totalmente a liña de Irimia, nestes
tempos de macro-cacicadas e de bocas pechadas
a golpe de subomo, son un grande folgo, no eido
nacionalista, publicacións coma Irimia. ·
Mais o espirito de loita vai alén das follas
da revista, xa que "descubrín" que a faixiña na
que viña o enderezo do destinatari~, por dento
traía unha mensaxe a prol da obxección fiscal,
para que lle neguémo-los nosos cartos ó Exército español; hoxe esa folla está á vista de
moita xente, nun establecemento público de
Alfoz.
Adiante compañeiros de Trimia; gustoun1e
ese xesto resis!ente e asemade "silandeiro'\
somos mo.itos os que estamos a espalla-las
mesmas inquedanzas, e inda que semelle un
tópico, dende a unidade, acadarémo-la nosa
·
arela.
Unha aperta compañeiros.
Lionelo Rexes Martínez
Correlos - Mor sin
Alfoz 2777 5 (Lug9)

Sincera discordancia
San Xenxo, 13 de novembro de 1995
Agradezo o envío .da Revista IRIMIA, mais a honradez impídeme .
seguir aceptando a súa recepción.
Explícome:
Supoño que estes envíos gratuítos teñen po.r fin conseguir novos
subscri.tores, polo que a pesar da carencia de medios, sacrificades esforzo e traballo na tarefa.
Lidos os tres núm~ros recibidos, sinto non estar de acordo coa liña
que seguides. Desacóuganme artigos coma "O cantar do Irimego", o
editorial do núm. 468, o tufo que creo ver de ataque das institucións tradicionais da Igrexa, etc.
Sei as posibles contestacións que podedes darme: ... igrexa xove,
real, puxante, practicante activa etc. (mi polo menos humildemente
supóñoo), pero non acepto a forma.
Polo tanto, o obxecto desta carta é para rogarvos deixedes de
enviarme a Revista. Non perdades tempo e diñeiro que eso supón.
Quedabos agradecido polos envíos que recibín.
Unha aperta
Xosé M. Rodrj'guez
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A mellor noticia do ano
mesmo se fose crego pareceríame traumático cambiar dun
, 8 novembro 95
día p-ara oufro, de dici-la mi·sa un día en castelán e para o
¡A boa nova)
outro
en galego.
·Son un rapaz de Ourense e alegroume moito ler en A Nosa
Hai que contar coa xente. Pero o que si é certo, é que os
Ierra o voso anuncjo. Quixera decirvos' que eu non coñezo Iricidadáns galegos e galegas están maioritariamente a favor do
m,ia, fiunca lin esa revísta, pero tiven coñecemento dela a tranoso idiom~ galego, e na Igrexa; o que me parece absui;do e
vés dunha reportaxe que ese mesmo semanario füw sobre a
, - pouco realista, é que os cregos prediquen ou expliquen o
Romaxe de Crentes GalegDs.
evanxeo ó povo, ós fieis , en castelán, e sobre todo en parroEu non sabíci. da existencia na Galiza deste movemento, e
pódovos dicir que foi a noticia máis importante que tiven este - quias onde a xente é galegfo falante. Iso é algo que non
entendo. Amais a xente entende mellbr, élle máis sociable e
ano. Aínda. non aca~o de decatarme da importanCia que está
máis familiar; identificase máis coa mensaxe.
tendo na sociedade galega, a Romaxe, Irimia, etc.
. Gostaríame que se tratara e débatera o tema da predicaEst_o ulle agradecido a toda esa xente que fai _posible a
cióp en galego .. Eu penso que se Xesús nacera. na Galiza, precirculación dunha revista coma Irimia, cos seus valores e ªs
dicaríalles en galego ós seus habitantes, ós seus fieis.
súas aportacións, .e a todos/as os subscriptores que fan posible coas súas cotas este proxecto. Nada máis, moitas gracias por env~arme Irimia e espero
subscribirmy pra o vindeiro ano.
Para min, un cristián, pero que_non coñezo a Igrexa de
preto, teño' a idea do que vexo e leo" coma as(declaracións de
Enriqu~ García Rodríguez'
_Gea Escolano, sen comentarios, o pouco uso do noso idioma
A Derrasa s/n (Ourense)
nas celebracións relixiósas, etc, etc. -O tema é complicado; eu ·

De Madrid ó ceo de Galicia
Madrid 28 outubro J 995
Compañeiros de .Irimia, estimados no Señor:
Chegou á.s miñas . mans un exemplar da revista e recipino con_
moita ledicia, se ben ·é·certo que a ledicia leva emparellada moita
morriña, pois un ten que facer 1:110itas cousas por eiqui e non pode
estar na terriña, que é o que ben quere.
Vendo no número un anuncio do Foro Relixión e Cultura en
. Galicia, e desexarído asistir ó m~smo, quixera pedirvos a información sobre el, ou ben o enderezo dos orgahizadores, pois necesi~o
saber os requisitos e os cartos necesarios pata a inscrición. Sélber se
teño .que buscar hospedaxe ...
Desexando unha pronta n?sposta pola vosa parte, aproveito para
animarvos a continuar na tarefa que facedes.
'"'
Unha aperta e perdoade o meu mal galego.
Chango

Apoio ecóminco e moral
Comella 13 de novembro de 1995
Querida Irimia:
Desde que te recibo en Comella tes para min un sabor-máis ·
caseñQ e máis doce._
- Moito ánimo para o voso traballo .
. O cheque que mando (10.000 Ptas) é para pagar a subscripción
por un ano de Aurora Rodríguez e o seu home (el catalán) Toan
Vilanova (c. Freixa, 9, 8º, 4ª, 08940-Comella) e o resto para poñer
algo ó díá as miñas contas.
·
¡S~rt~ cos sábados"bíblicos!
Cariños ·
Xosé A. Miguelez
l~l"IA
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Ditos do ~lume 9
Mata-lo lume
É curioso que apaga-lo lume en galego dise Matar ou amata-Io Jume. E, se o
lume se apaga el só, dise que morre o
Jume. O lume mátase, o lume morre, o
que quere dicir que no fondo destas
expresións está a crenza d~ que o lume
ten vida, que está vivo. Incluso, como
todos sabedes, para dicir que alguén é
moi listo, agudo, esperto dise Vivo coma

unha chispa.
Pedro Miñol puxo unha col,
veu o lume, queimou o pau;
vei a i-auga, matou o lume
Nunca faltan notas de humor en todo
isto. Cando na estrada se ve un coéhe ou
moto a excesiva velocidade é frec uente
que a lguén comente que ese tal Vai
apaga-lo Jume , maiormente se é día de
agua. Non vén a conto, pero, falando de
e trada , vouvos contar algo que vin hai
uns día preto de Caldas de Reis. Un
am.ión avanzaba lentamente porque traía
ita arga. P r fin, nd puido, e vendo
l ira
h que traía detrá ,
trada e parou para deixar

pasar. Cando o turismo que viña detrás
del adiantou, o conductor pítoulle ó
camión insistentemente e braceando para
facerlle ve-la protesta polo que lle viña
estorbando. O camioneiro botou a cabeza
pola ventá ·e berrou ¿Qu~? ¡Seica non
che cáben os cornos!· Non me digades
que non hai creatividade para todo uso e
intención na fala común.
Volvendo ó lume, se por veces é
malo de prender, moitas veces, como
desgraciadamente pasa nos veráns, é .
máis malo de matar.- Aínda me acorda
alguén que un ~ía fixo ~nha toleira no
eirado para queimar uns restollos e despois viuse mal para .d alo controlado. E
exclamo u ¡Vaia tráfega que levei pra

apaga-lo Jume!
Lembremos tamén que o lume dá en
. galego nome a unha cor: a cor de lome,
de onde vén tamén estar encendido
coma o Jume, que se di ·daquela persoa
que está mei irritada, que se pon rubia
por vergoña incontrolable ou simplemen. te que ten a tensión moi alta.

Victorino Pérez Prieto, primeiro
director da nos a revista, acaba-de
publicar na editorial SEPT de 375
páxinas titulado GALEGOS E CRISTIÁNS.
Na liña do folleto Angueira
-CRISTIÁNS E GALEGUI~TAS-, o
noso Tori leva a cabo/ µnha detallada ·
análise de movementos e persoas que
viviron fe e galeguidade.
Un libro preñe de esperanza con
non pouco optimismo, entre_a realidade do que é e a utopía do que debería
ser.
Graciñas, Victorino, pola súa coraxe.

SÁBADOS BÍBLICOS
A próxima xuntanza erá, en vez do día 9 (segundo sábado) o día 16, por culpa da
p nte d Inmaculada. De 11 a 2, en Ba tavales. A experiencia das dúas primeiras reuni n r sultou ati factoria.

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Pola escaseza da auga
voulle contar a vostede
unha cuestión non de fe
~ mais un asunto .-que fede.
2. Fede traendo cheirume
se é que somos sinceros,
a fazaña que fixeron
uns bispos porompompe!os.
3. Monseñores andaluces
emprender-on 6 camiño
o día doce de novembro
pasado xa o san Martiño.
4. Desafiando o ffío
cinco piadosos xerarcas
peregrinan ó Rocío
¿Manipuladores? ¿Carcas?
5. Ó c~o pedidle ían
que enviase a chuvia
_e velaí que o día antes
pra amolalos, xa diluvia.
6. Seica a Virxe se adiantou
¡pasouse un pouco da raia!
' ¡Dicirlles ós monseñores
que os seus rezos non fan falla!
7. Non sei como 6s tales bispos
non lles entra a vergoña
·de que media Es~aña tome
a súa oración de coña.
8.Dende hai anos ben se sabe
que Deus non é fontaneiro
nin que a Virxe anda a facer
numeritos milagreiros.
9. Se eremos nestes señores,
nos razoamentos seus,
onde non chove están deixados da man de Deus.
1O. Deus cruel e caprichoso
que coa seca castiga
ós pobos máis miserentos
sen que a razón se nos diga.
11. ¿Non teii ahondo coa seca
o sufrido andaluz
pra sufriren esta burla
no santo no me da cruz?
12. Como a chuvia se adiantou
os bispos vense na obriga
de botar un bo remendo:
"¡Virxe Santa, que isto siga!
13. A es tes bispos fontaneiros
heilles dicir algo serio:
non recen por bulerías
e respecten o misterio.

