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' QUINCENAL 
DE CRENTES 
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·.BATALLAS PERDIDAS 
A lección de Polonia e Irlanda 
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EDITORIAL 

Os últimos de Filipinas 
O Vaticano ten unha persoa encargada de lle saca-las 

castañas do lume. En pleno magosto, este voceiro, médi
co célibe, membro do Opus Dei -Joaquín Navarro Valls-, 
porfía en que nin en Polonia nin en Irlanda non houbo 
ningunha derrota da lgrexa. Polo tanto, implicitamente 
admite que había unha batalla. 

Engade: « É un erro ler así dous feitos tan distintos. 
Non penso que Polonia decidise volver ó totalitarismo de 
hai cinco anos, nin penso que Irlanda elixise destruí-la 
familia». 

Se a lgrexa foi belixerante nos dous casos, daquela 
Roma perdeu unha batalla. Non se xogaba nin o totalita
rismo soviético nin a destrucción da familia, senón a in
fluencia da lgrexa nunhas eleccións nas que o polaco Lech 
Walesa era o candidato da lgrexa nunhas urnas pasadas 
por auga bendita e promocionadas dende os púlpitos. No 
referendo de Irlanda sobre a lexislación do 9ivorcio había 
mesas electorais presididas pala Biblia e o voto negativo 
era sostido polos xerarcas. 

Cando un lembra que en Polonia aínda hai media ducia 
de anos se realizaban as folgas contra o comunismo de 
xeonllos e confesando, algo está a pasar nese país: que 
se vai secularizando, sacudindo a tutela eclesiástica a 
pesar de deberlle á lgrexa liberarse da satelización sovié
tica e, en xeral, a independencia da nación na enteira 
historia dese país tan sacudido por liortas de fronteiras. 

Que o Papa polaco vexa que o concordato coa Santa 
Sé periga, así coma a introducción da lei do aborto e maila 
supresión do ensino da relixión na escala pública, é un 
cruel pero aleccionador sin al dos tempos. O pasado ... vai 
pasando. . 

«A elección do ex-comunistaAleksander Kwasniewski 
coma presidente de Polonia non é unha catástrofe», afir
ma o secretario do episcopado polaco, monseñorTadeusz 
Pieronek. Este bispo, máis obxectivo có voceiro vaticano, 
comenta que as eleccións foron un ha lección decisiva para 
a lgrexa que, dende agora, deberá ocuparse soamente 
do que é a súa misión. ¡Tarde piaches! 

Como nunca é tarde cando a ducha é boa, ante tal 
chuvascada monseñor reacciona con xeito: «O resultado 
abriga á lgrexa a levar a cabo unha profunda reflexión 
sobre os seus métodos de acción, s_obre os seus víncu
los reais co pobo polaco e sobre a capacidade para chegar 
deica os fi eis nas súas mensaxes». E, asisadamente, 
subliña que non é o mellar momento para participar nunha 
guerra, senón procurar novas vías para o país: «Non de
bemos pechamos en bastións». 

Non hai guerra, porque xa remataron hai anos en Eu
ropa as guerras de. relixións. Quedaban estes dous cato
licismos integristas e tamén permanecía a teima pontificia 
por unha recatolización de Europa chamada nova 
evanxelización. A política de cristiandade, hai ben anos 
que está defunta. Diante dos nasos ollas pasan os dous 
derradeiros cadaleitos do nacional-catolicismo que en 
España, xa hai 20 anos, descansa en paz. Amén. 
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O TRASNO Daniel López ~ 

Que clase de clase de que clase de relixión. 
Velaí a cuestión. 

Ben· pouco confían os 
bispos galegas nos seus profe
sores de relixión. Así que se foi 
'facendo asignatura voluntaria, 
hai unha episcopal inquedanza, 
coma un proído espiritual en 
non se sabe que zona sensible 
das súas eminencias que non lles 
deixa ficar sentados. 

O caso é que primeiro 
teimaron en que na escala se 
dese catequese e non cultura 
reli.xiosa, materia de intención 
obxectiva e dialogante. Na 
escala pública, plural, laica, de
mocrática. Xusto aí, non se 
apean do wojtilián ideal de cris
tianar a puro óvulo a todo 
quisque, mesmo a fillos de país . 
vacinados contra calquera 
cheira a relixión, especialmen
te se é cristiá. Como se aquí non 
houber historia, e historias 
persoais ben traumáticas. 
¿Humildade? O que non queira. 
caldo, .. 

Pero, xaora, se na esc9la dás 
catequese, debes aceptar que 
non todos entren polo aro. Nesta 
Galicia de fin de milenio, hai 
xente rara, xudeus rehabilitados, 
anabaptistas radicais, mouriscos 
reconvertidos, mormóns de im
portación, testemuñas de 
Breogán, e moito escéptico, ag
nóstico, descrido, e desconcer
tado, e, ademais, para terminar 
de re~atala, ata hai crentes que 
non comungan con rodas de 
muíño. E todos van á escala 
.pública. 

A causa é que a Consellerí~ 
quita unha arde -mal feíta, causa 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA 

sen xeito, isa si- cumprindo coa 
súa ob:i;iga legál de dar alterna- . 
tivas ós que queren exerce-lo 
seu dereito de non seren cate
quizados na escala. E as alter
nativas poden mesmo ser atrac
tivas, se os coles teñen medios 
e os profes alternativos humor. 
E aí ármase. ¿Como penalizar 
ós alumnos da clase de relixión 
privándoos de saídas, 
obradoiros de medio ambiente, 
de reciclado, de construcción ... 
e doutras causas tan atracti
vas ... ? Queda clara a súa idea: a 
clase de relixión é un pestiño 
aburrido. Se non ¿por que teme
la competencia? 

¿El non deberían rebelarse 
os profes de relixión? ¿Non 
farán unha comisión de afecta
dos morais? ¿Non se 
desmarcarán do triste exército -
amola-nenas que se albisca de
trás da postura episcopal, de
mostrando que a súa clase é di
vertida, antiformalista, creativa, 
ch ea de boa noticia? ¿De que 
relixión falamos?. 

Pero o mellar da película é 
o toma e daca de palmadiñas na 
espalda, belisquiños, e cómpli
ces chisca olios entre os bispos 
e Don Manuel, curioso enredo 
amoroso que vai consolidando 
o naso particular neorexional
catolicismo do noroeste. Ese 
diálogo si que mola. O caso é 
que algún crego outrora progre 
en nómina educativa non 
empece a divertirse con este 
xogo. Olla ó dato. 
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BOA NOVA 

Preparando o N adal 

Silvi~ (filia): Papá, papá, ¿que 
podíamos facer para ir preparando· o 
N adal?. Na escola xa puxémo-lo_ 
Nacemento. 

·Tu cho (filio): Tamén empezastes 
axiña; xa se ve que non tedes moito 
que facer. No colexio meu irnos facer 
unha obra de teatro que escribiu o cura 
de Castro de Rei, Xosé Manuel 
Carballo. 

Silvia: ¿Si?, ¿e 
ti de que fas? 
Seguro que fas 
de Herodes, 
que es moi 
ruín. 

Tucho: ¡ Oes, 
nena, xa 
empezas ! Son 
mellor ca ti. 
Ademais de 
participar na 
obra de teatro, 
tamén formo 
parte dun grupo de amigos que irnos 
perco'rre-lo noso barrio para nos 
decatar ben de como é a situación de 
moitas familias. 

Marcelo: ¿É así, Tucho? Oíra falar 
algo diso, pero non o entendera ben. 
Abofé que me parece ben interesante. 

Tucho: Fo! unha cousa que ·nos. 
propuxo o profe de relixión, do que 
·xa che teño falado.Amin gustoume e 
apunteime. Xa sabes que rezar non me 
vai moito, pero andar nestas cousas 
réiname. E vós ¿que ides facer desde 
o voso grupo? 

Marcelo: Aínda non o sei ben. 
Estivemos .falando o outro día, epa
rece que todos nos inclinabamos por 
facer cousas que nos leven a unha 

maior relación e coñecemento e com
partir, tanto na familia, coma no 
mesmo grupo, coma no barrio .. 

Tucho: Vós sempre falades e rezades 
moito, pero despois nunca chegades a 
nada concreto para facer. Váisevo-la 
forza polas palabras. 

Marcelo: Non 
é certo, Tucho, 
ben o sabes. 
Falamos de vi
sitar xente, so
bre todo xente 
marxinada; 
talamos tamén 
de xuntarnos 
con outros gru
pos nun 
encontro espe
cial do N adal. 
Non sei, 
cousas así. 
Taní.én había 
quen falaba de 

aproveitar algo dos días libres do 
N adal para informarse mellor de como 
están as cousas nas parroquias de onde 
vimos, porque case todos témo-la casa 
na aldea. E sobre todo insistimos to
dos en non deixarnos meter no gasto 
e no consumo. 

Avelina (muller): Ah, iso paréceme 
moi ben. E dese xeito ter algo máis 
para repartir cos que noh teñen. Que 
non se pode celebrar un bo N adal, con 
paz e fartura, mentres haxa tanta . 
necesidade ó noso redor. 

Silvia: Mamá, se queres, para eses 
días podemos mira-los cartos que 
fomos xuntando na caixa para «Mans 
unidas», e entregalos neses días. 

-
Avelina: Pois non é mala idea, non. 

Manolo Regal Ledo 

Fidelidade e misericor
dia 
Domingo 2 de Advento 

Mt 3, 1-12 -- 10 de decembro 

Non se lle pode negar a Xoán 

Bautista que era un home total

mente disposto a preparar e 

reéibi-la, chegada de Deus á súa 

vida, ó seu tempo. Despois viuse 

sorprendido e marabillado por 

Xesús e pola orixinalidade do seu 

proxecto que sabía máis a mise

ricordia que a xuízo. Se somos 

fieis no pouco que vemos e en

tendemos, xa o Espírito nos abri

rá os ollos para andar por 

camiños máis auténticos e 

madurecidos. 

* * * 

Bo sinal para o N adal 
Domi;ngo 3 de Advento 

Mt 11, 2-11 -- 17 de decembro 

Coma sempre no Evanxeo, 

Xesús dáno-la referencia do po

bre e do marxinado, para que 

desde aí nós mesmos deduzamos 

se nós e a nosa comunidade an

damos ou non nos camiños bos 

de Deus, nos camiños bos de 

Advento, nos camiños do Nadal. 

Se experimentamos ser pobres 

queridos por Deus, andaremos 

preto de Deus mesmo. Segundo 

como andemos no trato coa xente 

de marxinación, así andaremos 

no trato con Deus. 
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A PENEIRA . Alfonso Blanco Torrado 

CONGRESO 
DE MONTES VECIÑAIS 

14 • 15· 16 DECEMBRO 1995 
Mondarlz - Balneario e Ponteareas 

(PONTEVEDRA) 

O CONGRESO DE MONTES 
VECIÑAIS salienta a súa impor
tancia, xa que ocupan o vintedous 
por cento do noso territorio, son 
seiscentas dezaoito mil hectáreas 

Secretarla Rúa del Villar, 33-1' 
rrno. 34-(9}81 ·564011 Fax. 34-(9)81 -563379 pertencentes a dúas mil setecentas 

Apdo. 307 

A revista GALICIA INTER
NACIONAL que coordina Luís 
Álvarez Pousa xa ten que facer 
un reaxuste económico debido 
a falla de publicidade, por 
exemplo da Xunta de Galicia; 
é unha mágoa porque está a ser 
unha plataforma de liberdade . a 
prol do país, por iso rexeitámo
los atrancos económicos por 
parte das institucións para ~e
dios tan dignos e tan críticos 

...... 1_s1_os_s_AN_r_1Aa_o_ o_E_co_M_Po_ s_rE_LA__, comunidades. A Consellería de 
Agricultura xestiona roáis de trescentas mil hectáreas dos 
montes de man común destas parroquias que hoxe teñen 
que buscar novos xeitos de aproveitamento e producción 
para que de verdade sexan unha riqueza para os veciños. 
Este primeiro contacto entre tódolos sectores que inciden 
neste mánte pode axudar á súa mellara e explotación. · cos que non son sensibles coa nosa identidade. 

A ESPERANZA DE 
VIDA está a medrar no 
noso país, así se en mil 
novecentos setenta era . 
para o home de setenta 
ano.s e para a muller ·de 
setenta e cinco, no no
venta e un xa mellorara 
ata setenta e tres e oitenta 

re p tivament . I t , xunto coa baixa natalidade e a 
emigración, e tán a converter a Galicia nun fogar para 
maiore . Na fotografía a avoa Carmen Figueiro, de cento 
doce anos, xunto coa súa familia de Nigrán. 

BEATRIZ GARCÍA-TUR
NES, unha das creadoras 
desta Irimia, acaba de ser 
agasallada cun premiO para 
potencia-la investigación lin
güística, o « 17 de maio» que 
convoca o departamento de 
Filoloxía galega de Santia
go. Cómpre agradecer que 
os nosos estudiantes dedi
quen maxín á investigación 
e creación para arriquecer 
deste xeito o noso idioma. 

< -E -w -
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lrimia; mil p_rimaveras máis ... ou menos 
¡Os tempos son chegados! ¿De que? De revisa-las cotas. Levamos tres números 
falando da . economía da nasa revista; á cuarta vai a vencida. 
Resumimos: 

* Ternos 1.271 subscritores de pago: Con cotas de 5.000, 3.000 e 2.000. 
* A tirada é de 1.550 exemplares da revista: intercambios, difusión, etc. 
* O déficit de 792.058 pesetas. 
* Cada subscrición custa, na realidade, 2.524 pesetas, polo de agora. As subas 

de imprenta e franqueo poden ser inminentes. 
* En consecuencia, os subscritores que pagan 2.000 pesetas por exemplar non 

cobren gastos: 895 subscritores. 
Sabemos: 

* Que hai irimegos que son afectos á revista e non andan mal nin de cartas 
nin de xenerosidade. Por inercia, só pagan 2.000 pesetas. 

Confiamos: 
* En que os irimegos se fagan solidarios e espertando do seu sano, sacudan 

a inercia e, espontaneamente nos indiquen a suba. 
* Pero, sobre todo, queremos e rogamos que ninguén deixe de recibir lrimia 

por simples motivos económicos. 
' 



A GUERRA DA 
QUE FOI 
IUGOSLAVIA 
coñece un respiro 
de paz con 
trescentos mil 
mortos e máis de 
catro millóns e me
dio de exiliados, o 

~xodo máis grande desde a 11 Guerra Mundial aquí nesta 
· rexión do globo. A guerra de Bosnia estoupou o seis de 

abril do noventa e dous cando a UE recoñeceu a soberanía 
de Bosnia Herzegovina; era a continuación do· conflicto que 
rachara a Iugoslavia de había uns meses. Foron. tres anos 
e medio de guerra cruel _que deixa un regueiro de 
destrucción de consecuencias arrepiantes. Na fotografía a 
firma da paz polos presidentes de Serbia, Bosnia e Croacia. 

A DESAPARICIÓN DANENAEVA 
LAVANDEIRA EN VIMIANZO pon 
ó descuberto as contradiccións da 
política medio ambiental con tal de 
meterlle a culpa ó lobo das nasas 
torpezas, xá que algúns desde o 
· comezo quixeron culpar a este animal, 
mentres ninguén denuncia ese perigo 
permanente de buratos e precipicios 

feítos palas minas, canteiras, etc., que son un risco para 
a . comunica<?ión de persoas e outros seres, e tamén unha 
desfeita da nasa paisaxe. As aútoridades tiñan que abrigar 
ás empresas a restituí-lo chan, unha vez rematada a obra. 
Tamén hai que lamentar que ·non se estean a construír 
«corredores verdes» nas autovías que están a construírse 
e que son unha muralla insalvable para moitos animais. 

A CULTURA DE 
ABAIXO ARRI-

. BA adoita ser · 
máis real, por iso 

. sempre agradece
mos os traballos 
dos colectivos das 
nasas aldeas e 
vilas que están a 

facer un esforzo por dar a coñece-las súas raíces. Hoxe 
presentámo-lo segundo -libro que publica o Colexio de 
Camota: · «Camota 2. Pesca e Marisqueo» que é un 

-achegamento ás especies da zona, ás artes e á'.ctividades 
tradicionais, ás embarcacións e mesmo ás fabricas de salga 
desta zona tan coñecidas no século pasado. 

O 11 CON
G RES O 
GALEGO DE 
CULTURA 
TRADICIO
NAL vai ter lu
gar no Museo 
do Pobo Galega 
do. once ó quin
ce de decembro, 

- onde van mergullarse no amplo universo: do traxe á 
moblaxe popular, romances, nomes comúns das aves, etc 
(para máis información: 982-137147). Tamén nestas 
mesmas datas vai abrirse ó público, só palas mañás, a 

. Bibliot~ca de Femández del Riego na Casa da Cultura 
Galega, que fo_i agasallada a Vigo, onde vive e segue a 
traballar o egrexio galeguista. 

NIXERIA segue a estrangula
la liberdade do pobo Ogoni, 
ameazando con mais execu
cións para os vindeiros meses. 
Esta minoría de cincocentas 
mil persoas habitan o sureste de 
Nixeria, onde se extrae a metade 
do. petróleo que produce este 
Estado mandado por un dicta
dor desde mil novecentos no
venta e tres, despois da anula
ción dunhas eleccións demo
cráticas. Na fotografía unha de 
tantas manifestacións contra a 
compañía petrolífera Shell por 
investir na zona. 

UNHA CAMPA
ÑA SOBRE OS 
REFUXIADOS, 
que son cada vez 
máis é o obxectivo 
do comité .territo
rial en Galicia da 
ONU - para os 
refuxiados e que 
vai ter lugar nos 
centros de ensino. Mesmo en Galicia hai máis de douscentos 
refuxiados da ex Iugoslavia e outros que escapan dos 
réximes dictatoriais dalgúns países de África ou de nacións 
en conflicto. Mesmo a «limpeza étni.ca» que están a sufrir 
algunhas nacións abriga a fuxir ... , e endexamais no mundo 
houbo tantos refuxiados. 
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GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

* 

* 

* 
* 

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

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

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

Provenza, 27 4 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 -215 01 79 

Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 - 31 O 48 30 

Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16 

Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 49 13 

Dr. Cadaval, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 - 22 00 50 
Fax: 986 - 22 04 74 
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, POLÍTICA 
1 

As Leccións 
de Francia 

Os franceses levan varias semanas 
en rebelión contra o seu gober:no. Os 
electores decidiron hai sete meses 
poñer na presidencia a Chirac, 
dirixente máximo dos conservadores 

Por Tintxu 

que xa tiñan unha amplísima maioría nas cámaras, pero dividi
dos en varias fraccións. 

Xustamente o novo presidente fixo unha dura campaña para 
conseguir impoñerse ó moi popular Balladur, dirixente doutra 
fracción da der~ita, máis tecnocrático, europeísta e partidario 
dun control forte do gasto público (contención salarial e 
privatizacións de empresas, por exemplo). Chirac gañou, .entre 
outras cousas, porque prometeu mellora-la situación social de 
case todos, coa milagrosa fórmula de rebaixa-los iinpo~tos. 

Os amigos de Balladur quedaron fóra do novo goberno: os 
preto de cincuenta ministros (unha <lucia de mulleres entre eles) 
eran do partidos de Chirac (o RPR) ou dalgún grupo centrista e 
liberal que desde o prinGipio se desmarcara de Balladur. O máis 
liberal <lestes demitiu a fins de setembro, por dicir que os fun
cionarios erap. uns privilexiados ós que había que traer ó rego. 

Logo de medio ano de goberno, chegou o momento de 
escoller: os medios financieiros desconfiaban dunha política 
indedsa e mesmo os gober:nos europeos empezaban a dicir que 
Francia non chegaría a tempo á moeda única, sobre todo no 
referido ó déficit público. Por iso o primeiro ministro tivo que 
facer un novo goberno, marcándolle unha liña de austeridade 
moi similar á que practicaba no seu tempo Balladur. 

Pero este novo goberno de Juppé anunciou ó mesmo tempo 
recortes nas prestacións na Seguridade Social, revisións dalgúns 
réximes especiais de xubilación de trapalladores de empresas 
públicas, planos para reduci-lo déficit dos ferrocarrís ... E os 
empregados públicos botáronse á rúa: manifestacións e fÓlgas 
sen conto, coa agravante de que en Francia non coñecen iso 
dos servicios mínimos e de que a quinta parte da poboación (12 
millóns de persoas) vive e traballa na aglomeración de París, o 
que fai indispensable que funcionen os trens e metros. Mentres 
tanto os estudiant,es tamén espertaron para reclamar 
investimentos de choque gue: respondan á multiplicación do 
alumnado nos últimos anos. · 

Todo isto terá que ser examinado moi de preto polo Gobemo 
español, que vive en boa parte problemas similares. Nalgún as
pecto Aznar está seguindo os pasos de Chirac, ó prometer ó 
m~smo tempo mellorar moitos servicios e baixar impostos. Vai 
ter que fiar moi fino nos próximos meses, para acada-los apoios 
necesarios, sen comprometerse a solucións imposibles. 

Os seus resultados en ~p.taluña son bastante máis favora
bles do que se prevía nos primeiros datos, manexados no pasa
do número da revista. Curiosamente tódolos grupos aumenta
rán os votos sobre as eleccións anteriores. Poi CIU a niáis cas
tigada, perdendo tantos deputados como gañaba o PP, mentres 
o PSC cedía seis escanos ós grupos de esquerda. Pero aínda así, 
uns resultádos similares en marzo non lle abondarían ó PP. 



A MÁQUINA MARABILLOSA Pepe Coira 

·Outros cines: os alegres anos 20 
Falabamos o outro día do éxito dé 

Griffith cando propugnou facer pelícu
las como Dickens facía 
novelas, e de como así 
apareceu o cine clásico 
e se instalou entre· nós. 
Non é de estrañar tal 
éxito. Da man de 
Griffith, o cine 
demostrou ser unha 
máquina marabillosa 
para crear mundos que 
envolvesen ó especta
dor, que aparentasen ser 
naturais e cribles, malia 
o extremadamente so
fisticado da súa fabrica
ción. E así se estendeu 
polo mundo adiante 
coma o maior contador 
de historias <leste sécu
lo XX, coma a arte do 
noso tempo, coma unha 
gran industria. En boa 
medida, o enorme po
der do cine clásico, 
aínda que non o pareza, 
p~ocede de ser un es
p e c tá culo cunhas 
regras moi estrictas; e 
non é <loado sobrevivir 
ou facerse un oco sen 
respectalas. 

Así e todo, logo da 
aparición do cine clási
co, xurdiron outros ci
nes, out.ros xeitos de 
usa-lo instrumento ci
nematográfico de 
maneira ben distinta. 

respectar ningunha das regras nacidas 
con Griffith, a prnxectar na pantalla 

tes, como eran, de que o cine. era unha 
arte propia do seu tempo. 

Os surrealistas ado-
raban o cine. Fixeron 
de Charlot ou Keaton 
ídolos do seu universo 
poético. E houbo un 
surrealista, o malenca
rado e tenro Luís 
Buñuel, que usou o 
cine, conforme ós pos
tula dos do seu 

·movemento, para re
presentar mundos 
oníricos, subconscien
tes, máis reais cá pro
pia realidade. Tamén 
artistas do abstracto e 
do dadá empuñaron 
unha cámara e 
deixaron a súa pegada 
na pantalla. Non 
conseguiron -se cadra, 
tampouco o procura
ban-, comungar co pú
blico de modo tan ex
tenso coma o cine clá
sico; discorr~ron por 
círculos minoritarios, 
accederon ós museos 
da arte contemporánea 
e aínda serven de mo
delo a novos cineastas 
disp<?stos a arriscarse 
por camiños incertos. 

Por su pos to, esoutros . Gary Cooper, moito antes de subir ós ceos, no seu primeiro papel "Flor do deserto ", no ano 
1926, diríxída por Henry Kíns. 

xeitos de facer cine · 

No. campo dos 
«outros cines», houbo 
tamén dúas grandes 
correntes que si logra
ron chegar a un públi
co numeroso. Por unha 
parte; o expresionismo, 
en Alemaña, un cine 
non preocupado por 

nunca acadaron tanta importancia nin res
paldo popular coma o clásico, pero que
daron e son mostra da vitalidade, das po
sibilidades da arte cinematográfica. 

Sen dúbida, a mellar época desoutros 
cines foron os anos vfute, unha década 
particularmente rica para a cultura do 
século, o momento das vangardas. Foi 
nese contexto das vangardas artísticas 
onde xurdiron cineastas dispostos a non 

imaxes que violentasen o mundo aparen
temente natural do cine clásico e retasen 
ó público cun espectáculo totalmente dis
tinto. 

Era natural que fose así. O espírito das 
vangardas estendíase por tódalas · 
manifestacións artísticas, desde as artes 
plásticas e _a arquitectura á poesía ou ó 
teatro; daquela, ¿por que non tamén 6 
cine? E con máis razón senda conscien-

amasarse natural, senón levado pola 
paixón ata muda-las formas (dos 
personaxes, dos escenarios). Por outra, 
o cine soviétiCo, con Eisenstein e 
Pudov kin á cabeza; tiñan do seu lado o 
movemento constructivista, pero, sobre 
todo, unha nación e un réxime político 
nacentes, que querían para si un xeito 
propio de amasarse na pantalla. Pero iso 
verémolo de aquí en poucos días. 
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ACTUALIDAD E A situación do 
Diglosía 

Nas últimas semanas e a raíz da publicación do 2g tomo do 
Mapa Sociolingüístico de Galicia, os da situación Lingüísti
ca do Galega, medios de comunicación ofrecéronnos unha 
lectura tan radiante que por uns momentos tivemos de ollar 
ao naso redor; ¿estaban a Jalar da mesma lingua, do mesmo 

país? ¡Cantas boas plumas xeraría literariamente a súa in
ventiva! Orabén, isto non é un canto de fadas. Calquera persoa 
que, sen vendas políticas, se achegue ao informe da RealAca:: 
demia Galega, só poderá deseñar un cadro dramático para a 
nasa lingua. 

Falan os números 
A simple vista, deberiamos emo

cionarnos coa~ porcentaxes da grá
fica-1: a lingua materna (a mantida 
durante toda a vida nos máis dos ca
sos) do 62 % da poboación segue á 
ser, exclusivamente, o galego fronte 
a un26% que 

- As clases sociais baixas 
exprésanse maiormente no idioma 
do país (76,9% ), mentres que a ~e
dia alta a penas o emprega nun 
(29,6%). 

-En canto aos estudios, un 84,7% 
dos galegofalantes só contan cunha 

en hábitat rural disperso que ten o 
galego como lingua propia. 

Perigo de morte 

¿Que se deduce de todo o 
exposto? Sombras. A unha lingua 
que se refuxia entre as persoas de 

ten o castelán 
coma lingua 
familiar. 

Língua materna por grupos. de idade 
maior idade, 
nas clases 
sociais máis 
modestas, 
nas persoas Maisnonnos 

dei-xemos 
c gar polo 

rill da ba
g tela. 

En efecto, 
n canto 

atravesamos 
o brunido 
das primeiras 
cifras á pes
cuda do seu 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
o 

reverso, 
acreditamos 
noespellismo 
da primeira 

65 56-65 46-55 36-45 26-35 

· • castelán Ó galega 

impresión. 
Unha análise porme-norizada dos 
datos do Mapa Sociolingüístico re
vela que: 

- Segundo baixa a idade dos 
falantes aumenta progresivamente o 
número daqueles que son educados 
en castelán, de xeito que, por vez 
primeira na historia de Galicia, a 
maior parte das nosas crianzas non 
terá xa o galego coma lingua mater- . 
na. 
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preparación académica básica ou 
nula, en contraste coa poboación 
castelanfalante, un 62,2% d·a cal 
cursou estudios medios e universi
tarios. 

- En último termo, o informe so
bre o lugar de nacemento presenta 
unha dicotomía palpábel entre o agro 
e o medio urbano: un 69% das 
persoas que nacen na cidade falan 
castelán fronte a un 73,4% dos nados 

21-25 16-20 . 

de máis · 
baixo nivel 
cultural e 
nos reduc-
tos aldeáns, 
non lle cabe 
outro desti
no que unha 
lenta mais 
irreversíbel 
agonía. E 
fronte a 
aquelas per-
sonalidades 
que perante 
estes datos 

aínda defenden con alegría u!! 
réxime de bilingüismo harmónico 
para o noso país, eis unhas citas dos 
Señores Académicos de Madrid: 

«Sería necio no reconocerlo. 
Una lengua hoy no puede subsistir 
sino con escuela y con los medios 
de comunicación modernos ... Privar 
hoy a una lengu<;i de esto es lo mis
mo que condenarla a muérte.»1 

«El bilingüismo es la primera 



idioma galego 
-harmónica 

etapa en la extinción de una lengua 
indígena»2 

«Sí, ha arraigado la convenien
cia de conocer las dos lenguas, que 
no es lo mismo que ser bilingües. El 
camino de la erosión se nos hace pa-

Para quen, en troques, desexe un 
futuro en galega·, que sexa conscien-. 
te de que por estes vieiros o noso 
idioma se esfarela ... 4 

Carmen F ernández García 
Valentín Rodríguez Fajín. 

Distribución da lingua materna en Galicia 

castelán 
as dúas 

11% outras 

ga.lego 
62% 

tente: primero se recomienda· la con
veniencia de saber dos lenguas, pero 
la segunda tiene que ser el inglés 
(acto impositivo por cuanto no se 
permite otra opción), y en un tercer · 
paso se aboga por el bilingüismo (si
tuación paritaria que atenta contra 
el español), y por último la lengua 
tradicional es sustituida por la in
trusa en razón de ventajas labora
les. »3 (O autor refírese á situación 

. do_ español de Puerto Rico). 
Se a resultas do dito alguén aínda 

quere seguir enganado, vendo na 
diglosia un matrimonio modélico de 
convivencia lingüística ninguén llo 
impide, porque non hai dogmas que 
abriguen a preservar unha lingua. 

Notas: 
1Antonio Tobar, membro da RAE, Mitolo

gía e ideología sobre la lengua vasca. Alianza 
editorial. 1980. 

2Manuel Alvar, membro da RAE, Lengua y 
sociedad. Biblioteca Cultural RTVE, Planeta, 
1976. 

3Manuel Alvar, Hombre, Etnia, Estado. 
' Gredos, 1986. _ 

4Este artigo foi elaborado sobre unha cam
paña normalizadora da Plataforma polo Galego 
na lnf ormática, da Coruña. · 

¿Bilingües? 
Vai sendo moeda corrente que as 

diversas instancias dos poderes 
galegos se poñan a falar, enchendo a 
boca, de bilingüismo harmónico. Polo 
visto, en Galicia fálanse dúas linguas 
en perfecta harmonía e aquí non pasa 
nada. 

Os sociolingüistas ou estudiosos da 
socioloxía do idioma -é dicir, do 
emprego diario da lingua por parte da 
sociedade, foron chegando a esta con
clusión que non parece que teña volta 
de folla: os individuos poden ser per
fectamente bilingües, as comunidades, 
de ningún xeito. 

Hai persoas que se moven moi có
modos pasando dunha lingua a outra, 
pero isto non pode suceder coa 
colectividade. Supoñendo que ela faga 
uso de dous idiomas -cousa que suce
de en Galicia-, a situación nin é bilin
güe nin moito menos harmónica. 

Non é bilingüe porque existe unha 
lingua ou idioma privilexiado, a lingua 
A, que se emprega para a promoción 
social e resulta a falada polas instan
cias de poder: a Igrexa, a Administra
ción política e de xustiza, o comercio; 
en definitiva, a xente urbana ~ de clase 
media e alta. A outra xente, labregos, 
mariñeiros e obreiros -estes menos, por 
influencia da cidade-, falan un idioma 
ó que non se lle dá categoría. 

E iso non é bilingüismo, porque xa 
hai tempo que se lle atopou .un nome 
técnico: diglosia. ¿Harmonía? Imposi
ble, porque son linguas en conflicto, 
máis ou menos agachado este. Houbo 
un tempo en que o conflicto nin subía 
á tona da sociedade porque os galegos 
que falaban o seu idioma xa sabían que 
tiñan que apandar. Hoxe non, por ven
tura. Existe loita lingüística. 

Que uns señores se revistan de vez 
en cando e se dispoñan a oficiar de 
galegos, iso quere dicir que tratan de 
converter a nosa Úngua en idioma 
litúrxico, que só serve para a represen
tación pública, pero que pode estar para 
eles tan morto como o está o latín, 
lingua sagrada hai tempo. 

Cando falan de bilingüismo 
harmónico ¿eren no que din ou é que 
tratan de botarlle un verniz á propia 
conciencia enferruxada e que, no fon
do -fillos ou netos de labregos-, os acu
sa? 
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IN MEMORIAM 

PAULINO 

Non ternos nas nos as mans 
as soluci6ns para os problemas do mundo, 
ternos as nosas mans. 
Cando o Deus da historia veña, 
mirará as nos as mans" (M. Menapace, La sal de la tara) 

Morreu Paulina, un amigo e un compañeiro de camiño no 
compromiso polo Reino de Deus.A triste nova recibímola xusto 
ó remate da Celebración Ecuménica no "X Foro Relixión e 
Cultura en Galicia", que tivemos en Santiago os días 24 e 25 
de Novembro. 

Para moitos lectores de IRIMIA, esto non significa máis 
que unba noticia triste, como a doutras martes que acontecen 
cada día; os xornais están cheos de notas necrolóxicas, pero 
os seus nomes só afectan ó pequeno círculo dos familiares e 
amigos. 

Sen embargo, Paulina, non era alleo a IRIMIA e a moita 
xente da gran familia de irimegos. Os que veñen lendo a revis
ta desde hai anos, lembrarán q seu nome -que cun .estraño 
enxebrismo aparecía, ás veces, como Pauliño-; era o asiduo 
colaborador da sección de SAÚDE, na primeira xeira da re
vista no formato grande. Foi un verdadeiro "merlo branca" 
que un gran amigo del, Xaquín Campo Freire, nos axudara a 
descubrir. Paulina era moito máis que un mé.dico preocupado 
pala aúde pública, era un militante das causas populares e un 
cristiáo galega comprometido ata o máis fondo do seu ser. 

Un militante é o que descobre a historia e atopa nela o seu 
lugar para colaborar con outro en que esta camiñe cara adiante, 
a fin d que, ando Jlc toque a hora de irse, poder deixar as 
e u a · alg mell r d que a atopou cando chegou. 

Paulin era un militante cristián, porque a súa fe en Xesús 
ri t li erador era o motor do seu compromiso cos pobres en 

t dalas caras da opresión. Galega e comprometido con esta 
Terra no eu eido profesional da sanidade, e tamén no campo 
sindical e político, Paulina non era un "provinciano", o seu 
corazón, tan grande coma o seu corpachón, non collía nin 
equera no mundo grande de Galicia. Por iso, o seu compro

miso cos pobres levouno a diversos países de América Latina 
e África. Cando lle deu o infarto acababa de chegar de Chiapas, 
a capital do México zapatista. El sabía moi ben,. coma tantos 
outros, que ser galeguista é ser radicalmente universal á vez 
que radicalmente concreto, e, por isó, o seu compromiso co 
pobo galega levouno tamén a comprometerse con tódolos 
pobos oprimidos. 

Deus estará a ollar con particular· amor as mans de Paulina, 
grandes coma o seu espírito, unhas mans cheas de vida 
xenero amente regalada. Aquelas mans que, como lembraba 
Xaquín nunha eucaristía que tivemos en Santa Mariña do 
Ferrol, destacaban sobranceira e anonimamente protagonis
ta en tantas manifestacións nesta cidade obreira a finais dos 
anos 70 e no comezo dos 80. Naquela cidade, as mulleres da 
limpeza do Hospital no que traballou foron as que máis 
choraron a partida de Paulina, para honra do naso ámigo. 

Pero lago, foi Lugo a que puido gozar da presencia e o 
traballo de te incansable loitador. E tamén os veciños das pa
rroquia de Lagoa Ubeda Cadavedo e Loboso -na Pastoriza 
de tra da Corda' - en máis dunha memorable sesión das 

ornada d Formacion Popular, onde participou 
nero amente. Xunto con Madrid, nos Congresos de Teoloxía, 

e ... tanto outro lugare . 
Graciña Paulina ti e a túa emente de utopía e esperanza, 

,' ner ament botada non morredes endexamais, pois a mañá 
11 ut ementando e o Pai pilloute coa lámpada ben accesa. 
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Victorino Pérez 

No enterro de Paulina (26 de novembro de 1995) 
- Bernardo García Cendán 

Xanonsabemosondevanosnososnomes 
que ti gardabas na quentura do teu espírito ... 

Máis aló do teu 
1
rnar de Pontedeume, 

máis aló das luguesas pedras milenarias, 
máis aló dos mares de África e dos bosques de Chiapas ... 
semp~e máis aló como ti soñabas. 

Xa voas no alén, Paulina am'igo, 
· e contigo levaches as palabras 

que cada día enchías de evanxeo e esperanza. 

Aquí quedounos o seu eco a resoar, 
un eco que se fai bágoas nos ollas 
e paz nos corazóns que sempre esperan 
unha pamba de luz no amencer, 
un acaneo amoroso no colo dese Deus 
que para ti foi loita e ledicia 
na luz sempre leda dos teus ollas. 

Lévall.e contigo os nasos nomes 
gardados na quentura do teu espírito 
que, den tanto medrar, 
xa non puido acougar no seo do teu carpo grande. 

1 
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RELIXIOSIDADE POPULAR · Manuel María 

NOVENARIO 
DÍA PRIMERIO - Acto de Contrición 

T 
í, que recibiche o gozo da 
visita da tua curmá e sempre 
estiveche arraigada na túa 

terra, fai que nós arraiguemos na 
nosa e non teñamos que andar ga
nando o sustento e a vida 
polo mundo adiante. Que 
non nos leve un furacán 
por éamiños de incerta e 
obrigada aventura como o 
vento de Outono arrastra 
as follas caídas polos 
bulleiros. 

Ternos dereito a vivir 
na nosa terra. Desexamos 
amar, traballar e morrer no 
eido en que nacemos. 
Refugamos o seudocos
mopolitismo pois sabemos 
que é so un híbrido estéril 
e esterilizador. Amamos a 
no~a singularidade porque 
é a verdadeira universa
lidade. Foi un galego quen 
nos ensinou: «Ser dife
rente é ser existente». 
Porque queremos existir 
pedimos e desexamos ser "· -
diferentes mais non 
insolidarios cos demais 
pobos do mundo. 

· Que a nosa diferencia 
s·exa a nosa esencia e, 
dende ela, comprendamos 
a diferencia dos demais e 
a . amemos coma propia. 
Este é o único camiño que leva á 
auténtica fraternidade. Que así sexa 
dos séculos polós séculos. Amén. 

Meditación 
Nos beizos da xente de Outeiro 

de Rei anda o relato do ·que lle 
aconteceu, hai anos, a un troiteiro 

de Cela. Resulta que o tal troiteiro 
andaba pescando no seu batuxo nas 
Véigas ou Cqmpo de Santa Isabel. 
Cando tiña o trasmallo ateigado de 
pehes, ao intentar subilo ao batuxo, 

o trasmallo rebentou e fuxiu toda a 
pesca. O troiteiro, desesperado, 
comenzou a. dicir palabras maiores 
contra Noso Señor, a Virxe María e 
a súa ·curmá Santa Isabel. Nestas 
estaba cando, supetamente o batuxo 
virouse co derriba pra embaixo 
solagándose no fondo do Miño e 

arrastrando con el ao troiteiro. O 
troiteiro, por moitos esf orzos que 
facía, non podía librarse do batuxo 
e saír á superficie. Decatouse da súa 

falta e, na súa angustia, 
lembrouse de Santa Isabel 
a onde a súa nai o levara 
ofrecido de neno. No intre 
o batuxo emerxeu á super
ficie, na súa posición nor
mal, completamente 
enxoito, levando con el ao 
troiteiro san e salvo e, de 
por parte, co batuxo cheo 
de peixe que xa non cabía 
máis ne!. 

Oración 
Pedimos que o noso 

corazón sexa grande como 
todo o universo e se acenda 
co lume do amor aos eidos 
natais. Así reconcilia
remonos co mundo e con 
nós mesmos. Seremos 
semellantes ao carballo, 
símbolos do noso país, 
capaz de resistir furacás, 
choivas, ventos, neves, 
xeadas, soles e luares e 
mesmo ao lóstrego irado e 
feridor. Amén. 

Propósito.- Seremos 
sempre fieis á nosa terra 
e procuraremos coñecela 
e comprendela mellar pra 
amala mais f ondamente. 
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. HORIZONTE 

U nha monxa pre-feminista , 
Sor Juana Inés de la Cruz 

H ai un ano celebro use o terceiro cen
tenario da morte desta monxa hispano
mexicana, que morreu ós 43 anos (1651-
1694) tras dunha apabcoante aventura por 
se realizar coma muller intelectual. O es
critor Octavio Paz elaborou unha extensa 
biografía (650 páxinas) titulada Sor luG;
na Inés df! la Cruz o Las trampas 
de la fe. 

Filla brava dun vasco e dunha 
crioula, naceu fóra de lexítimo 
matrimonio a dúas leguas da ac
tual México. Cbamábase Juana de 
Asbaje Ramírez. Dende nena 
brillou pola fame de saber: xa lía 
ós 4 anos e ós 10 compuña poe
sía. Levárona por iso á capital 
onde, tras de aprender latín, foi 
nomeacla dama do honor da 
vi err ina a marquesa de Man
e ra. 

Pr viament , vicerrei 
. mctcuna a un exame ral duns 

orenta lit rat s corte áns e o 
dictame final foi que se defendera 
marabillo amente «a la 
manera ... que un galeón real se 
defendería de pocas chalupas que 
le embistieran». Intelixente e 
fermosa, chegou a ser unha das 
persoa máis famosas da corte. 

Entra no Carmelo 
Cando tiña 16 anos entrou no 

convento de Carmelitas Descal
zas. Hai sospeitas de que a súa vo
cación mística foi un recurso roáis 
ou menos consciente para lle fuxir 
á dominación masculina do ma
trimonio e poder desenvolver a 
súa vocación ó estudio. Saíu do convento 
por motivos de saúde pero entrou noutro 
ó pouco tempo facéndose relixiosa 
xerónima. 

11 da upo ición de que a súa vida se 
reduci e a unha estreita cela conventual 
re ulta fanta ía. Habitaba nunha 
verdadeira uite con ervicio incluído de 

riada . Se levamos contada úa bibliote
ca privada que tiña un 4.000 volumes, 

a n d catam de que a súa sala de es
tar era un v rdadeiro c n ultorio ó que 
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acudían damas e señores con encargos li
terarios. 

Pero o seu era o retiro intelectual, a 
lectura acougante. Ela mesma fala dunha 
priora «muy santa y muy cándida, que cre
yó que el estudio era cosa de Inquisición 
y me mandó que no estudiase. Yo la obe-

decí (unos tres meses que duró el poder 
ella mandar) en cuanto a no tomar libro, 
que en cuanto a no estudiar absolutamen
te, como no cae debajo de mi potestad, 
no lo pude hacer, porque aunque no estu
diaba en los libros, estudiaba en todas las 
cosas que Dios crió». 

Conflicto coa institución 
Non tan cándido, e acaso non tan san

to, un arcebispo con apelidos de 
lembranza galega -don Francisco de 

Aguiar y Seijas-, po·uco dado a 
sentimentos feministas, profesoulle un 
odio teolóxico á nosa monxa. Seica quixo 
-excomulgala e influíu en qu~ o confesor 
dela a desatendese durante dous anos. 

Máis comprensivo resultou un vello 
amigo dela, o bispo de Puebla de 
México, que lle botou unha man 
neste conflicto, pero recriminán
doa porque máis atendía ás letras 
profanas ca ás sagradas. 

O resultado foi un proceso de 
culpabilización que a levou a 
facer un holocausto-: entregoulle 
os libros ó arcebispo, así coma -
instrumentos matemáticos e 
musicais para convertelos en 
esmolas para os indios máis 
fomentos_. Instigada polo ·recupe
rado confesor, · deuse a un asce
tismo. Escribiu en 1694, ano da 
súa morte, tres documentos 
penitenciais para recitación cotiá. 

As trampas da fe 
Ti:ampa foi en parte a súa vo

cación: «Entréme religiosa, por
que aunque conocía que . tenía el 
estado cosas (de las accesorias 
hablo, no de las formales) muchas 
repugnantes a mi genio, con todo, 
para la total negación que tenía 
al matrimonio, era lo menos des
proporcionado ... ». 

A súa verdadeíra vocación 
era a de «leer y más leer, de estu
diar y más estudiar, sin más maes
tro que los mismos libros [ .. . ] Con 
esto proseguí, dirigiendo siempre, 
como he dicho, los pasos de mi 

estudio a la cumbre de la Sagrada 
Teoloxía; pareciéndome preciso, para lle
gar a ella, subir por los escalones de las 
ciencias y artes humanas». 

Maior trampa foi a resolución á quel 
se viu obrigada ó final da súa vida. 
Abandonou os estudios humanos para en
trar na órbita do sobrenatural. É dicir, o 
triunfo do antifeminismo eclesiástico. Pero 
aí queda, coma desquite, a súa famosa re
dondilla. 

Mario Cambeiro. 



POEMARIO 

Redondillas satíricas 
Sor J nana Inés de la Cruz 

Hombres necios que· acusáis 
a la mujer sin razón 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis: 

. ~i c:on ansia sin igual _ 
solicitáis· su desdén, 
¿por qué queréis que obren bien 
-si las incitáis al mal? . 

· Combatís su resistencia 
y luego, con gravedad, 
decís que fué liviandad 
lo que hizo la diligencia. 

Parecer quie~e el denuedo 
de vuestro parecer loco 
al niño que pone el coco 
y luego le tiene ·miedo. 

****** 

Con el favor y el des~én 
tenéis condición igual, 
quejándoos si os tratan mal, 
burlándoos si" os quieren bien. 

****** 

Siempre tan necios andáis 
que, con desigual nivel, 
a una culpáis por crüel 
y a otra por fácil culpáis. 

****** 

Dan vuestras amantes penas 
a sus libertades alas, 
y ~espués de hacerlas malas 
_las queréis hallar muy buenas. 

SOR JUANA INÉS PE LA CRUZ . 

¿Cuál mayor culpa ha tenido 
en una pasión errada: _ 
la que cae de rogada 
o el que ruega de caído? 

¿O cuál es más de culpar, 
aunque cualquiera mal haga: 
la que peca por la paga 
o el que paga por pecar? 

****** 

Bien con muchas armas fundo 
que lidia vuestra arrogancia, 
pues en promesa e instancia 
juntáis diablo, carne y mundo. 
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OPINIÓN 

O atropelo de Salvador 
e o perdón cristián. 

Por Francisco 
Lorenzo M ariño 

Hai uns poucos días -cando isto escribo- que, 
manipulando na tele, me encontrei co caso de Sálvador, 
un rapaciño que morrera hai uns cinco anos pillado por 
un coche do .que o conductor, coma tantos irrespon
sables en feitos semellantes, nin baixou -do ve!J.ículo 
para olla-lo que pasara ou para prestarlle atención e, 
por suposto, fuxiu do lugar do sinistro sen deixa-los 
seus datos, nin pedi-lo perdón a uns pais desconsolados. 

Dende hai uns cinco anos, os pais do rap'aciño 
seguen na súa busca, supoño que para afearlle o seu 

I 

incrible coniportamento, pois, se non o logran, 
manifestan non poder descansar. 

Por asociación de ideas, veume á cabeza o recordo 
doutro rapaciño que tiña os pais en Norteamérica, e 
correndo pola estrada, a carón da casa da súa bisavoa, 
tamén foi atropelado producíndose a morte instantánea. 

Neste caso, sóupose quen foi o conductor, un veciño 
moi ben relacionado na parroquia que, feito o mal, · 
baixou para interesarse polo neno e para preguntar quen 
eran os seus pais que, por suposto · víñeron de onde 
residían e traballaban para o _ tristeiro .enterro do seu 
filio. 

Coma párroco e coma veciño, uníame unha 
verdadeira amizade con ámbalas familias. 

Un día á noitiña o chofer do turismo en cuestión, 
chegou á rectoral manifestando a súa imposibilidade 
de acougar pola desgracia acaecida, e a súa intención 
de se reunir co~ pais do finado rapaciño porque nin 
el nin a súa dona podían vivir así se non se recon
ciliaban cos proxenitores do malogrado crío. 

Esta . misión eu no~ a podía afasiar e, poñéndome ' 
de acordo cos pais do neniño, determinamos unha 
xuntanza en casa do cura. Poucas veces se pode atopar · 
un con tanta dispóñibilidade de parte de todos nin tan 
admirado polo arrepentimento duns e · o perdón dos 
outros. Bágoas, suspiros, sen longos discursos, aquela 
reunión rematou nun grande abrazo de ámbalas <lúas 
familias. 

Ó nen o non lle pasou coma ó da viúva de N aím 
en tempos de Xesús, pero quen isto escribe, tamén · 
abranguido polo penoso «lanse», lembra esta xuntanza 
de auténtica recon.ciliación, e desexa que os pais de 
Salvador e o causante da morte do rapaz, poidan gozar 
dun consolo así. 



O NOSO TABOLEIRO 

Homenaxe no • • an1versar10 de Filo Beiras 

Filo Beiras -Filucha, para a súa familia-, coa súa nai nonaxenaria. Agora é ela a que cumpre os 90. Como o hábito non fai á monxa, Filo foi cambiando 
ó ritmo dos sínais dos tempos. 

De ben nacidos é ser agradecidos 
cos nosos , maiores, precursores e 
mestres; breve pero garimosamente 
qu_erería fac~r unha lembranza:. 
homenaxe dende a revista Irimia a esa 
persoa tan humana, tenra e entrañable 
que· é Filo Beiras. · 

Filo Beiras cump;riu noventa anos 
o pasado xoves 9 de novembro. Esta 
muller de estilo de vida sinxela e 
humilde, a madre Beiras, monxa da 
Compañía de María, é desas p~rsoas 

. que soen pasar inadvertidas, pero a 
súa longa vida está chea a tope de 
traballo, e~trega e bep. facer, sempre 
comprometida na construcción dun 
mundo mellor, e sementando amor 
entre os que a rodearon. 

- É fundadora da Vangarda Obr_eira 
Feminina, na Coruña, quemáis tarde 
pasou a unificarse ·coa masculina, 
formando unha soa comunidade, hoxe 
encadrada no' movemento de Comu-

nidades Cristiás d~ Base. Destaque-
-mos' que Filo Beiras máis ca unha 
líder, que penso que nunca o foi, 
actuou de animadora: foi unha 
compañeira, unha amiga, unha nai 
para os/as vangardistas, que nunca nos 
esquecemos do seu amor bondadoso, 
e témola sempre presente. 

Como non podía ser doutro xeito, 
o día 9 de novembro un reducido 
grupo de vangardistas achegouse á 
Compañía de María na Coruña para 
f~licitala no seu día . de aniversario; 
pedro o día grande de celebración e 
festa foi o sábado 11. Xu,ntámonos os 
vellos e novos vangardista~, amigos 
do barrio de Palavea, etc. Unhas 60 
persoas nunha sala do clup xuvenil 
Alborán dos Salesianos, a carón de 
Filo e de Xosé Manuel Busto, c~egado 
~ Asturias para a ocasión. 

Houbo ledicia e festa. O padre 
Busto presidiu a eucaristía. ¡Emocio-

nante! Unha celebración gratificante, 
na que prevaleceu o dar gracias; todos 
demos gracias, ¡que fermoso ! 

· Houbo recordos emocionados, 
ademais de para Filo Beiras e o padre 
Busto, tamén para Xaime Seixas e o 
padre Arrupe, etc. 

Logo, os regalos a Filo -máis 
emoción-, destacando o que lle 
entregou feito das súas mans o 
compañeiro Rodri. Rematouse con 
doces e viña, conversas, abrazos e 
recordando máis de 30 anos. 

Gracias, Filo Beiras, pola túa 
entrega,. o teu amor, a túa amizade: 
feliz noventa aniversarios. 

Anuncio Moroño N oia 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Ditos do lume 1 O 
Non haber máis cera cá que arde 

Un nunca cansa de mirar para o lume, 
como tampouco cansa de mirar para o mar. 
E nesta observación un repara que hai 
moitas maneiras de arder. Como tal, pódese 
arder sen fumegar. Lembrade aquela can
tiga: 

Á porta de miña sogra 
miña sogra que ha de ser 
hai un loureiriño verde 
que fumega sin arder. 

Por iso na artesanía doméstica, os 
chourizos afúmanse con algo de loureiro. 

Nunca arde a leña verdeé refrán que 
se aplica a situacións nas que, por debaixo 
da aparencia, corren outras realidades. 
L mbrade aquela cantiga, na que este re
frán aparece: · 

¡A i da muller que se perde 
d ixándo e ir da levada! 
N un a arde a leña verde, 
mai apa~ ce queimada. 

rder a balavento é arder con forza e 
rápidam nte. Prendeu lume no monte e ar
día a balavento. 

Arrisa-lo Jume é reavivarse, mellorar. 
Tamén se di que un neno arrisa. 

A Constitución española rompeu coa 

confesionalidade do Estado: o 

chamado nacional-catolicismo, 

aínda vivo, pero agoniante, en Irlan

da e Polonia, como dicimos no noso 

editorial. Días pasados celebrouse o 

20 cabodano de quen, sen ser persoa 

excesivamente mística, serviu á 

Igrexa para se servir dela. E a Igrexa 

deixouse querer. ¿Non quedará por 

aí algunha nostalxia?. 
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Amachoca-la Jume, en cambio, é facer 
que o lume non arda tanto e non se levanten 
as lapas. · 

Arder nun candil dise dun viño cando 
sabe ben, cando é moi bo, porque ten os .seus 
graos de alcohol. Nunha novela de cóengo 
López Ferreiro (A tecedeira de Bonaval) 
fálase de que alguén conseguíu para un 
preito unhas probas que arden nun candil, o 
que quere dicir, que son unhas probas evi
dentes, recham~ntes, tumbativas. 

Esta-la cousa que arde é estar tensa 
unha situación. 

Non hai millo, nin patacas; 
está a cousa que arde, 
e de que estamos moi ben 
van· facendo moito alarde. 

Non haber máis cera cá que arde é 
estar á vista tódolos recursos con que se 
conta e non haber esperanza de que aparezan 
outros. Ser esa toda a verdade. A metáfora 
procede do mundo relixioso, onde a cera dos 
cirios arde como símbolo da nosa constante 
petición de axuda celestial. 

Finalmente Eslumiarlle os ollos (a 
alguén) é chispearlle pola ira, a emoción 
ou a bebedela. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. A dogmática arrogancia 
do ensino pontificio. 
sitúa á Igrexa de Roma 
perante un precipicio. 

2. Porque resulta irrisorio 
e ademais moi pouco crible 
que nos asuntos do sexo 
sexa alguén vice-infalible. 

3. Os xudeus ós machiños 
rabénanlle-lo prepucio 
e xa sabe o que isa é 
quen non sexa burro ou rucio. 

4. Chámanlle circuncisión 
que é cando ó neno macho 
da pel que cobre 9 pene 
tállanlle un pequeno cacho. 

5. No xudaísmo as mulleres 
en último lugar veñen: 
se elas son marxinadas 
e ¡que as pobres! non o teñen. 

6. Xa dixo Freu~ que os machos 
cando se ollan no espello 
danlles envexa ás mulleres, 
que carecen do trebello. 

7. Por iso as nenas xudías 
buscaron outro negocio 
pois por culpa do prepucio 
non exercen sacerdocio. 

8. As católicas, en cambio, 
poden asistir ás misas 
que pra iso. non é atranco 
o seren incircuncisas. 

9. Déixábanlles levar vela 
desfilando en procesión 
e poñer flores no altar; 
non máis: ¡a circuncisión! 

10. Como imos avanzados 
se o ve ben o señor cura 
unha muller aínda pode 
facer pública lectura. 

11. Na Igrexa a muller goza 
dun pasto que non invento: 
criadas dos sacerdotes 
cal no Vello Testamento. 

12. Ratzinger, que é J.R. 
pois Xosé é, polo visto, 
non se decatou que estamos 
nos tempos de Xesús Cristo. 

13. Nun concilio bizantino 
cometeron o exceso 
de discutiren se os anxos 
teñen ou non teñen sexo. 

r 

14. As cousas seguen o mesmo 
e a discutiren están 
unha cuestión tan pavera 
coma o sexo dos cristiáns. 

15. Dar coas razóns dil antigalla 
non leva moito traballo: 
discriminar polo sexo 
é porque ¡nanda ... quen manda! 




