
REVISTA . 
QUINCENAL 
DE CRENTES 
GALEGOS 

Pepe Manteiga: . 
• I • 

outro ·xeito· de .ser crego 
. . 



EDITORIAL 

O filio· preferido 
Di unha vella parábola árabe: Preguntáronlle un día a 

unha beduína a cal dos seus fillos quería máis. Respondeu: 
ó enfermo ata que sande; ó pequeno ata que medre; ó 
viaxeiro ata que volva. Este expresivo texto resume ben ese 
legado da vella sabedoría, tan presente no profetismo xudeu 
e cristián, do amor discriminativo cara ós roáis febles. 
Traducido en forma económica e política é a utopía socialista 
e, en versión máis mol, o Estado social, que tamén recibe 
o pouco afortunado nome de Estado do benestar. 

É necesario o debate sobre ese · Estado, aínda que o 
ambiente electoral, co ~slogan fácil, a ocorrencia oportunista 
e o insulto, non sexa o máis propicio. A cuestión é: ¿Sobre 
que valores fundamentais se debe organiza-lanosa sociedade? 
¿Que hai que salvar do Estado 
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do benestar e como facelo? 
¿Que reformas se .deben introducir? 

Trala 2ª gran guerra, Europa estaba presionada polo mal 
exemplo igualitarista do comunismo, que trataba de edificarse · 
sobre o principio de a cada un segundo as súas necesidades, 
de cada un segundo as súas capacidades. Edificouse daquela 
unha forma de Estado socialmente preocupado sobre ·un 
principio semellante a aqueloutro: os que máis cobran que 
aporten máis, os que m.áis necesitan. que reciban máis. Era 
o modelo ocial-demócrata, apoiadotamén polas democracias 
cristiás mái avanzadas. 

Cunha fiscalidade progresiva, na que a proporción do que 
se paga á facenda aumenta a medida que un gana roáis, 
págansc s rvici s públicos indispensables para a dignidade 
humana a igualdade de oportunidade , ervicio que chegan 
a t d , gratL e n ind p ndencia da súa riqueza. Tamén se 
pagan utras prest cións que acadan só ós máis necesitados, -
pr ci am nt p r sel . 

A práctica tivo os seus fallos, frecuente obxecto de crítica, 
tamén d de e tas páxinas. Pero non é nada despre~able a 
filosofía de fondo do modelo. Desde logo ás clases pobres, 
non lle vén nada mal esta forma de converte-la solidariedade 
en forma política. Con tódalas súas chatas, a solidariedade 
con 'orfos e viúvas -falando en termos bíblicos- é un avance 
do reinado de Deus. 

Hai unha crítica radical ó Es.tado social, a do liberalismo 
económico. Interésalle á dereita destmí-los seus alicerces e 
que se volva á selva económica liberal, á famosa liberdade 
do raposo dentro do galiñeiro. Así falan banqueiros e grandes 
empresarios. 

Hai outra crítica ó Estado do Benestar, cando se converte 
mm gran instmmento de control, de corrupción, de intromisión 
en tódalas áreas, de substitución das formas espontáileas ·de 
solidariedade da sociedade civil, etc... Aí hai que estar 
atentos. Pero esa non é a batalla, agora que vén a dereita. 

Unha vaga neoliberal percorre o mundo. Preténdese 
alivia-lo pe o <lestes trens de alta velocidade que son os 
E tado capitalistas coas súas pensións baseadas na 
olidariedade, os sistema de sanidade pública gratuíta, o~ 

si tema de ensino público, os subsidios de paro. En 
definitiva: unha ociedade moi productiva, á medida dos 
forte , que de preza ó fillo preferido da beduína. 
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O TRASNO 

Amable anuncio 
A inautenticidade, a mentira 
e o paripé, non aturan o reto 
do tempo. Só o paso dos anos 
escolma de seu o trigo e o 
xoio, as apostas honestas dos 
arribismos. Está ben dicilo 
agora cando das causas 
náufragas brincan as ratas a 
moreas, berrando marica o 
último, mentres o capitán vai 
tomando posicións na lancha 
salvavidas privada,_ da que 
están borrados o folio .e o 
nome do vello barco: 
socialismo obreiro galego, e 
sobrescrito un comenenciudo: 
La progresía de La Marinéda . 
de La <;oruña, La, La, La, '!1-i 
la sinfónica , la ganará. 
Pero hai outras historias, que 
non están impresas-na prensa 
subvencionada, Aínda hai. 
Aínda , quedan loitadores 
humanos, non superhomes, 
que nos lembran .algo tan 
simple e necesario como que 
a verdade existe. Resulta 
incrible, si: son · honestos, 
xenerosos, 'esperanzados, 
sensibles, desprendidos, 
botados para diante, crentes 
animosos, acolledores, 
atentos ós caídos, galeguistas 
sentidos, dialogantes sempre, 
gozadores da vida e. da 
am~zade, amantes do 
pequeno, grandes. soñadores, 
.. . e est<ln aí, á man, non hai 
que pedir cita, nin míralos 
desde o patio de 'butacas, nin 
sequera precisas a Lobatón 
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·para dar con eles, nin menos 
da viscosa loura de antena 3 
da que prefiro ignora-la 
gracia, que gracia non che 
me ten pingunha. 
Sei de dous que son coma os 
seus nomes indican. Un é o 
Anuncio, que a súa vida 
anunci'a que paga a pena a 
esperanza desde o bando dos 
humildes. O outro é o 
Amable, que amable é el e 
maila súa militancia fiel a 
carón dos pobres do mundo. 
Xa hai días que non os vexo, 
pero forman parte dos que 
Van comigo. Souben que 
coincidiran no hospital. 
Porque esto de ser obreiro 
non deixa de ser fodido e 
accidentado, aínda que un 
sexa militante de esquerda, 
que aquelas outras ratas 
gabeadoras nunca o foron de 
corazón. 
Anuncio e Amable. Compa
ñeiros de Celsa e Teresa. 
Catro teimudos piares da súa, 

-nosa, comunidade cristiá. Da 
·vida de cadanseu barrio. Do 
sindicato na súa empresa. 
Do Comité de Solidariedade 
ron América Latina da súa 
cidade. Dos seus amigos e 
amigas. Do seu pequeno 
mundo . De~a cousa rara 
chamada Irimia. Do planeta 
terra. ¡ Saúde compañeirns ! . 
Amable anuncio de que hai 
un mundo novo que xa está 
neste. 
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BOA NOVA 

. ·votar con xeito 
Tucho_. (filio): ¡Que, papá, . xa están 
aí as'- eleceións á porta!¿ Volvéd~~vos 
. presentar? 

Marcelo (pai): Volvémonos presen
tar, ¿e logo?, ¿ou ti pensás que nós 
somos de palla e que non desani-

mamos á pt1-meira? Aquí estamos e 
aquí estarernos; hai moito polo que . 

· loitar no ben de Galicia, así que non 
irnos deixar de facelo. 

Tucho: Paréceme moi ben, papá, 
paréceme moi ben. Xa sabes que, se 
eu tives~ anos para votar, habiades_ 
ter un voto máis, q~e boa falta vos 
fai. 
Marcelo: ¿Xa ·estás rde cachondeo 
outra vez? Rite o que queiras, que 

·. ben sábe-lo xustas que sDn as cousas -
que traemos entre mans: a defensa 
do noso pobo, da nosa cultura, do 
noso futuro, a defensa dos máis pe
quenos. Cando ·queiras, se che gusta 
o que rtós pretendemos, aquí nos tes. 

Tucho: Seica o ~ispo de Mondoñedo 
anda dicindo a quen ten que botar. 

·a ~ente; · ¿oíchelo? 

Márcelo: Oín, hoiné, oin. Pero non 
estou de acordo. cori el. As cousas 
son moito máis compiexas <l9 que el 
as ve e ·"as pinta.. O ·tema do' aborto 
é un tema deli~ado, pero n.on creo 
que haxa que facer bandeira del para 
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dicir a-quen hai que vo~ai e a quen 
non. · 

Tucho: Vós non vos queixedes;- a 
vós non vos citou n~s súas palabras; 
non debe saber_ que exj.stides. 

Marcelo: ¡Cata que non saiba! ¡Xaora 
· que sabe!, o que pasa é que ve que 
polo de agora nós 'non irnos gobernar. 

Tucho:· Desde logo., papá, os bispqs 
moi revirados ·son .e moi tirados para 
a dereita. O outro día veu ó Centro 
un rapaz qúe era insubmiso, e dixo 

_ que alg.úns bispos lanz·áran un escrito 
contra eles. Pois a min iso dos insub
misos paréceme moi ben. ' O das 
armas tiña que acabar dunha vez por 
todas, que non é máis ca gastar . 
cartos sen xeito. 

Marcelo: ¿'E líche-la contestación 
que Hes mandaron os insubmisos? · 
Moito me gustou. Saíu o outró día 
en Irimia. 

Tucho: Papá, ¿e tódolos 
1

bispo.s e 
curas son así? 

Marcelo: Home, non, ben o ves que 
non. Moitos dos insubmi.sos son 
cristiáns que teñen o apoio das srj.as 
co:q:mnidades cristiás, dos seus curas 
~e bispos; pe~o hai algúns que ¡~állame 
·Deus!. 

Manolo Regal Ledo 

Amor en exceso 
D01;ningo 7 do tempo 
ordinario 

Mt 5, 38-48 -- 18 de febreiro 
Pasaron· dous mil anos desde 
que_ ·xesús pronunciou estas · 
palabras, e aínda se nos fan 
excesivas. Como persoas· e 
como sociedade, seguimos 
funcionando en case todo coa 
lei do «ollo por ollo e dente 
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por dente», e tamén coa lei de 
amar unicamente ós amigos; ' 
As palabras de Xesús teñen 
tanta forza de transformación 
e de cambio, que moitos 
escapamos delas coma do 
lume. Pero aí . están como 
sab~doría de Deus para quen 
as queir~ recibir. 

* * * 

Dispostos para loitar 
Domingo 1 de Coresma 

Mt 4, 1-11 -- 25 de febreiro 

Xesús tivo que loita-la vida; 
tivo que se repoñer a ideas e a 
formas de vida que encerraban 
fracaso e morte. Aprendeu a 
fiarse ábsolutamente de Deus, 

1.1. 

e . non dos bens; -aprendeu a 
responsabilizarse da súa vida, 
sen descargar responsabi
lidades en Deus, e sen acadar · 
fama á custa del; aprendeu a 
adorar só a Deus, sen agarrarse 
· ó poder. Custoulle facer este 
percorrido. O seu triunfo 
garante o sentido· do noso 
esforzo. 

RlltlA-3 



A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

PROGRAMA 
DE FAMILIAS 
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PROGRAMA DE FAMILIAS 
ACOLLEDORAS é o que acaba de 
ofrece-la Xunta de Galicia como un 
servic.io de atención temporal a 
nenas en situación de despr.otección 
social, nun ambiente normalizado, 
evitando así a súa institucionaliza
ción. O programa desenvólvese 
mediante unha coordinación 
conxunta entre a Consellería de 
Familia e a Cruz. Vermella e ten tres 
modalidades: acollement9s tempo

A FRONTE POPULAR GALEGA 
volve ás eleccións despois de pedi-lo vqto 
nas autonómicas polo BNG e de racha
las conversas. con esta formación para 
integrarse nela. Non teñen vontade de 
acaparadores de votos, máis ben de dar 
a canece-la súa alt~mativa política a tódo
los galegas. O BNG canta nas súas filas 
con máis dun sesenta por, cento de «inde- ' 
pendentes» xunto con aqueles que están 

rais, de fins de semana e vacacións ou durante o día porque 
necesiten apoios familiares nestas horas da xomada. 

afiliados ós cinco partidos: UPG, PNG, UG, Inzar e 
Esquerda Nac;ionalista ou ós colectivos Socialistas e Galiza 
Nova. Na fotogi-afía o escritor Darío Xohán Cabana cabeza 
de lista polo F~G po.r Lugo~ 

A RECUPERACIÓN DOS 
XOGOS POPULA-RES é unha 
realidade como o demostra un curso 
a celebrctt na Coruña os días 
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vintetr'és 
e vintecatro _de marzo polo Grupo 
Tartaruga (Avda. Finisterre 268-1 º 
esq. 15010. A Coruña. Tel. 273560). 
En vari.as aldeas e vilas están a xogar , 
á chave, billarda, parca, argolas, etc. 
O xogo da chave é distinto en varias 
bi barras e son os adultos os máis 
empeñado en volver ó estrondo que 
produce a sonoridade do ferro do 

qu ita se-J bxectivo a derrubar ou chave. 

O ANO BISESTO foi creado por 
Xulio César, que aparece na 
ilustración, no ano corenta e cinco 
antes de Cristo para axusta-lo ano 
solar ó ano romano. Quere . dicir 
dous sextos días antes das calendas 
de marzo que foi -naquel ano a 
repeti~ión .da xomada vintetrés. 
Os bisestos foron rodeados de 
misterio, de~feitas, etc. Césfil e 
Augusto recortaron o m.es de . 
febreiro.para alonga-los meses que 
levan o seu nome. Tamén o ano -
dous _ mil volverá a ser bisesto. 

< -E - · w -
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En Ferrol hollbo Irimianza 
. O día 28 de . xaneiro, · na parroquia ·de San ~oán de Filgueira, tivémo~ 

lanosa Irimianza. A montaxe audiovisual Prender lume novo, realizada por 
Victorino Pérez ·Prieto, a pesar de que xa ten dez anos de vida foi novidade 
para a niaior parte dos asistentes. Presentouna o mesmo autor, Tori, e houbo 
participación de practicaniente os 37 asis!entes. 

o diálogo continuou con múltiples propostas para -seguir en contacto 'coa 
celebración doutras xuntanzas. 

A xente que asistiu por primeira vez a unha irimianza amosousé máis 
animada e foi a que máis insistiu en repetilas varias v~ces ó ano. 

Despois de rezármo-lo Noso Pai e canta-lo Credo irimego, continuouse 
cambiando impresións durante o café que tivemos · ó ·remate. 

Pili ~ Pepolo 



A ORQUESTRA DE . 
GALICIA vai poder ser 
escoitada o vinteoito <leste 
mes que JlUnto- coa Escofa 
de · Altos Estudios Mu
sicais constituirán a Real 
Filhan:llonía de Galicia 

promovidas polo Concello ·de Santiago e a _Xunta. O seu 
director é Rilling . e o segundo de abordo é o asistente 
Maximino Zumalave, galego nacido en Cuba, fundador e 
director d~ varias institucións musicais como o Coro 
Universitario e a Orquestra Sinfónica· de Galicia 
respectivamente. Entre as obras de Zumalave salientar un 
CD coa obra dos nosos compositores: Groba, Gaos, Quiroga 
e Valiño. Na estrea da orquestra no Auditorio de Santiago 
interpretaranse obras entre outros de Francisco Balboa, 
autor de «Romeo ou a memoria do vento». 

AS MULLERES 
volven facer· horas 
extras neste tempo 
de Entroido, atare
fadas día e noite nas 
nosas cociñas para 
que siga a medra-la 
arte gastronómica e 
non se perdan as 
tradicións, pero todos . 
ternos que reclama
los seus dereitos, pois máis do vinte por cento das que 
traballan fóra da sú-a casa cobran rp.enos cós homes, e nestes 
anos • só o trinta por cento delas están e~pregadas en 
traballos fixos, mt(ntres que adican unhas cinco horas máis . 
ás tarefas do lar. 

A ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO MOSTEIRO. DE 
ACIBEIRO acaba de elixir Presidente a Xosé Luís Barreiro 
Rivas. O Mosteiro na Terra de Montes foi fundado en mil 
cento trinta e cinco e axiqa coqtou con máis de cen monxes 
acolléndose á disciplina do Cister e esta · Asociación foi 
fundada en mil noveceiltos setenta e catro- eón tódolos 
dereitos da diócese de Santi~go. Na fotografía a toma de 

.. posesión do noso rexedor. 

CONTRA 
OENCO
RO DO 
U MI A 
foron pre
sentadas 
vinte mil 
reclamrións · 
como po
de consta-

tarse na fotografía. Rexeitan un proxecto que non é 
necesario para o abastecemento de auga ós tres concellos 

. afectados, ·que é segundo os denunciantes, unha copia dun 
encoro previsto para Andalucía e que só é programado para 
xerar máis enerxía eléctrica n\mha comarca que non a 
necesita. Este proxecto xa foi rexeitado en mil novecentos 
setenta e oito. 

UN GOLPE 
DE PAZ E 
LIBERDADEé 
o que seguimos 
esixindo para 
Euskadi, que 
tódalas. partes se 
senten a dialogar 
e a buscar un 
camiño de re
conciliación pa-· 
ra cortar dunha 

vez con tanto sangue vertido e tanta anulación dos dereitos 
humanos. Que dei~e de haber secuestros e que se cumpra 
o acordo do Parlamento vasco de reagrupa-los ·presos e o 
.seu achegarnento a Euskal Herria. 

PAULINO PÉREZ-MEN
DAÑA GOYANES vai se-lo 

. . norne do Centro de Saúde de 
Pontedeume despois da 
recoUeita moi -xenerosa de 
adhesións e sinatura~ man

' dadas á Corporación daquela 
vi1a As razóns para este 
agradecemento son moitas: «A 

defensa da-igualdade dunha Sanidade Pública para todos. 
O seu acendrado galeguismo, compromiso coa terra e a 
lingu·a, tamén, sobre todo, coa paisanaxe máis menesterosa»: 
Sen esquece-la súa colaboración coas Asociacións Non 
Gobemamentais por terras de África e América. A sementeira 
que fixo sempre Paulino xa está a da-los seus froitos de 
solidariedade .e entrega a prol do ' irn:ián . 
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OPINIÓN 

·-anx1nos Os Francisco Lorenzo 
Mariño 

Nos meus anos mozos e sendo asiduo visitante 

da sancristía de San Pedro de Mezonzo, na Coruña, 

canpo finaba un rapaciño, as campás tocaban a 

gloria. 

Estabamos tan mentalizados no sentido de que 

eran' glorificados polo noso Deus, e mesmo nos 

extrañabamos de que a familia non es ti vese alegre 

en tal evento porque os curas e maila xente que 

ía pola parroquia, no fondo estaban convencidos de 

que a morte dos nenos era un regalo d~ Deus para 

os pais e un intercesor <liante do· divino tribunal. 

Daquela as vestidura~ de defuntos eran negras 

como as sotanas e ata nos cabodanos ou actos 

fúnebres de ánimas púñase o simulacro dun cadaleito 

cando a lei prohibía a entrada dos defuntos nas 

igrexas. Aqui1o era verdadeiramente tétrico. 

Cos rapaciños ou rapaciñas era ~iferente polo 

menos na práctica. Había que celebrar «rpisa de 

gloria» e xa nunca máis se podía celebrar-la Eucaristía 

«polo neno», pois a oración «por» era exclusiva dos 

mai res. 

a menta1idade de « ufq1xio» durou en min 

m it . an p rque i o mesmo era o que nos 

r afirma an na f rmaci n d emina.rio. M~is cando 

nta t c a xcnte me fixo «caer da burra» e 

bs rvci o tr mendo desgusto dos pais dos nenos, 

xa n n me valía aquel convencemento de gloria e 

alegría. 

Aínda hoxe recordo unha frase que eu lles dixera 

6 prus dun meniño, animándoos á alegría e,' para 

máis inri, xa que eran xoves, podía Deus . darlles 

outros nen os; a cara que me puxeron foi todo un 

poema e sentín unha vergonza tan grande polo que 

eu Hes dixera, que aínda hoxe, e xa hai moitos anos, 

non me paso u. 

En realidade hoxe non procedería así e se algún 

pai me pedira unha celebración eucarística en 

lembranza do filliño e en comuñón co mesmo, non 

o discriminaría nin o fa.ría manifestando gloria e 

ledicia, senón uníndome á dor dos pais e achegados. 

No novo ritual xa hai outra mentalidade <liante 

<lestes casos e mesmo hai uns ritos para nenos que 

non estean bautizados que antes mandabamos ó 

«limbo» un sitio que nos describían coma moi Algo 

vai cambiando de verdade, e que siga. 
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POLÍTICA 

¿Que nos xogamos? 
Está ·empezando a campaña electoral. 

Diversas circunstancia~ fan que o elector.ado 
en xeral estea interesado e preocupado. A 
situ.ación económica e social non · é para 
menos. Todos queremos qtie mellor~ a 
economía, que s~ reduza o paro (non nos P_or Tintxu 
atrevemos a soñar que desapareza), que , 
rematen o terrorismo e maila corrupción, que funcionen os servicios 
públicos, etc .. . Non sabemos en que medida o noso voto pode influír 
en todo isto; ·pero espe~amos poder dicir algo: ninguén pode tomar 
como criterio a consigna do inefable bispo de Mondoñedo-Ferrol, 
de decidí-lo voto en función e~clusiva do aborto, que levaría por 
outra parte á abstención (ningún grupo destacado reclama a 
penalización total do aborto, nin s~quera o PP). 

O que nos toca decidir é qué composición do Parlamento nos 
parece máis axeitada para resblve-las cuestións- antes citadas, que 
todos consideramos prioritarias, e outras , varias nas que non 
coincidimos forzosamente. Como non partimos de cero e sabemos 
apróximadamente cal é a correl~ción de forzas entre os partidos, 
teremos que decidir se aspiramos a darlle a maioría absoluta a un 
partido (o PSOE non fix0 bo uso da que tivo e o PP ten tanto 
medo dela que non se atreve a pedila, demanda só unha ._maioría 
«suficiente») · ou cal vai se-lo grupo máis destacado e os seus 
posibles apoios (en coalición ou sen ela). 

Se, adernais, · introducimos variables específicas do noso país, , 
teremos que decidir, outra vez, se nos resulta fav.orable darlle un 
apoio forte ós que ata agora gobernaron en Madrid ou en Galicia, 
cos resultados que coñecemos, ou se lle damos unha oportunidade 
a un grupo específico noso para xogar cuns cantos ese.anos un papel 
en Madrid, que pode a.cada-lo peso político que nalgún momento 
tiveron deputados do PNV, CC ou similares -(está . ciaro que non 
está ó noso ·alcance aspirar ó papel de· CiU). · _ · 

Tanto se o PP. é o grupo máis votado, coma se volve a se-lo 
o PSOE, unha voz galega directa en M~driq pode ser sempre moi 
útil. Isto non quere di~ir · que os 27 deputados e 16 senadores que 

· nos representaban ' agora. non sexan galegos, pero está claro que 
os prohlemas específicos d.e Galicia non foron prioritarios, nin na 
acción do gobemo, nin na da oposición, nin tampouco . nos 
programas respectivos dos dous partidos. O tratamento dado ós 
problemas da pesca, da agricultura ou · da industria con _peso en 
Galicia non foi precisamente favorable ó noso país'. 

Volverá nesta campaña a axitarse o concepto de . voto útil (que 
se . expresa máis claramente dicindo, vota por min, que non che 
caio moi ben, para que non gañe o outro, que che r~sulta aínda 
peor). ou tamén haberá quen apele a unba curiosa reacción do 
inconsciente social (ternos que votar pólo gañador, así tamén nos 
sentimos triunfadores) Pero non se trata da quiniela ou da·primitiva 
nas que se coñece automaticamente o número ou combinación da 
sorte. . , 

. Lamentablemente, as . campañas eledorais non están , orientadas 
a examinar a fondo cales son os principais problemas pend~ntes, 
as mellores solucións e as persoas áxeítadas para aplicalas. , 
Predomina o espectáculo e maila confusión .. Por i~o resulta máis . 
difícil a reflexión. Estas ideas sinxelas e esquemáticas queren marcar 
unha liña de pensar, sen pretenderen ser infalibles. 



RELIXIOSIDADE POPULAR 

Acto de contrición 

A xente non repara nas causas 
miúdas. Coida que o h01;ne é 
importantísimo e so pode prestar 
atención a~ que é grande e sobresaínte. 
N embargantes a vida está feita de 
monotonía, de actos dos qu~ non nos 
lembramos ao seguinte día e de palabras 
que esquecemos. Non reparamos no 
peqúeno vagalume enchendo de 
resplandor un anaco . de noit~, da 
pequena herbiña tremando ao noso 
p~so por medo · de que a tripemos. 

.. Preferimos o brillo dun diamante ou 
aínda dunha luz de neón ao tremelucir 
da pinga de. rosada, a penas un salouco 
e imaxe fiel do noso breve existir. 
Tampouco nos fixamos nas chorimas 

' 
amarelas como o lume amigo ou nas 
flores das uces, uns globos 

1

mínimos, 
tremelantes, azuis corrio o ensaño dun 
paxaro e imaxe do planeta que 
habitamos. Non ternos oídos pró canto 
dos paxaros,, en ocasións ·delirios e luz 
e outras afiados como coitelos de dor 
e desespero. Estarnos xordos e 
domesticados. polo ruído dos motores 
e .polos ouveos '1;rrepiantes dos 
altofalantes. Arrepentímonos de non 
~er sinxelos ~ de ter perdida. a pureza 
e a inocencfa. Non .volveremos a caer 
en tentación. Amén. 

Meditación 

O ilustre profesor . de chairego e 
grande escritor. ~eñor Iglesias decidí~, 

·Día sexto 

despois de ter visitado en infindas 
ocasiós o Campo de Santa Isabel ou 

. de As Veigas, escribir "l:ln relato referido 
a Outeiro de Rei. Un día, que se sentiu 
con forza pra-tal empresa, púxose a 
contar por escrito ~ ur.iha -fermosa 
historia do . regato de.' Cepelo. Cando 
tiña escrita a metade da narración, . 
cansou e quixo tomar un ·respiro e un 
netq de viña. Pero, por móitos esforzas 

.. . que fixo, non foi home a ~rguerse da 
cadeira. Armouse de pacienr;ia, 
tranquilizause e decidiu rematar o 
relato~ Así que o rematou e' o leeu pra 
sí, quedando gustoso del, intentou 
erguerse de -novo e agasallarse q sí 
mtJsmo cun café só e unha e o piña de 
coñá. Pero non puido moverse. 
Chamou pala filla pra que o axudara. 
A rapaza acudiu presurosa á saa . . 
chámada e, co seu auxilio, ergueuse 
sen dificultade. O máis extraordinario 
de todo é que' a fil la do profe sor 
Iglesias afirma que, cando ocurreu o 
qi1:e o escritor canta, ela non estaba 
na casa._ Nen elatnin ningún familiar. 
Así que só puido ser Santa Isabel quen 
socorreu ao profesor Iglesias, tomando 
a figura da súa filla. O profesor 
Iglesias ten afirmado por escrito que 
el posúe unha Musa laica como a de 
Manuel de Padema a que non admite 
axudas sobrenaturais. Pra resolver 
esta contradicción o profesor Iglesias 
chegou á conclusión de que a súa 
Musa é unha teimuda, capaz de negar 
o e~idente. Como ~l manda na súa 

Novena a Santa Isabel por 
un devoto de Outeiro· de Rei 

Musa e non 'a súa Musa nel -como lle 
acontece a algúns- ordenoulle crer. E 
a Musa non ten máis remedio que crer 
o mesmo que o profesor Iglesias ere. 

Oración 

Pedimos, c~n toda humildade .e 
reverencia, o don da confianza. Que 
teñamos a forza necesaria pra abrir 
as portas do noso ser ás persoas 

_ amadas·, aos veciños, aos 
.compatriotas e a tódalas xentes. 
Aínda que . alguén poida ferirnos. 
Sabemos, pola revelación da palabra 
poética, que por unha ferida tamén 
se pode cantar pois pra eso ten 
forma de beiz.o. Unha ferida pode 
ser fonte. de amor e algunhas 
semellan un corazón e ·decóranse co 
noso propio sangue, vennello como 
a paixón. Unha · persoa auténtica é 
unha paixón na~orada e sor
prendida. E que . o sexa ·sempre. 
Amén. . 

Propósito.-Confiaremos sempre 
nos semellantes. Poñeremos no 
triunfo da vida todo o nos o esf orzo 
e toda a nasa fe. 

f 

' 
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IN MEMORIAM .ffomenaxe a 

¿Quen era Pepe Manteiga? 

A redacción enchéusenos de cartas 
dos que gozaron a cualidade humana 
do crego Pepe Manteiga, que compar
tiron a ledicia da súa fe ou experi
mentaron o seu entusiasmo de bo 
irimego. 

Querida dirección e redacción de 
lrimia: 

Como desde hai un tempo nos 
destes a posibilidade de escribir algo, 
agora gustaríame contribuír con ese 
recordo a Pepe Manteiga en lrimia, da 
que el coñecía e sabía ben, e aínda 
re ordo no hospital de Santiago Jalar · 
da Romaxe e do que viña en Irimia e 
Na Nosa Terra. : 1 

e vos parece que pode saír'; ben, 
pero s,,, non ·on iderades oportuno, 
tam ')n me pare ·e ben. 

u son unh compañeira del do 
lnstitut , e s bre todo unha amiga. 
Mándovo-la miña direc ión, e aínda 
que teño a vida un pouco liada, contade 
omigo para o que vos poida axudar. 

Gracias e un cariño grande. 
Luz Louzao 

Pepe R. Manteiga «amigo forte de 
Deos» 

Queridos/ as Irimegos/ as: 

Pídeme o corazón nestes momentos 
de dor pola morte dun amigo, expresar 
algo. do que moitos somos testemuñas. 

Na lectura do Evanxeo do domingo, 
día que morreu, liamos: «Xesús 
percorría toda Galilea, ensinaba, 
predicaba o Evanxeo do Reino e curaba . 
canta doenza e canto mal había na 
xente». 

Isto mesmo é o que penso eu de 
Pepe ·ne tes días. Sabemos moitos 
crentes galegas do eu percorrido por 
Galicia; do seu ensino no Instituto, na 
E cola de Teoloxía para Segrares, en 
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Párroco do barrio vilagarcián da 
Xunqueira, e'ra o animador de Pascua 
Xove, movemento de· mocidade que 
abarcaba toda Arousa, fixo da 
parroquia un centro integrador de 
todo o barrio. 

Luz Louzao testemuña 

Lumieira, en Encrucillada, ... ; da súa 
predicación do Evanxeo nas súas 
parroquias principalmente, pe~o tamén 
na Pascua Xove, nos campamentos, rio 
Camiño de Santiago.. . isto por cit~ 
algo. Acaba dicindo a Palabra' que 
curaba canta doenza e canto mal había 
na xente. 

Isto era o que Pepe toda a súa vida 
intentou facer, e moitos e moitas 
sabémolo ben. . Non hai máis que 
recordar tanta e tanta xente que· nos 
xuntamos en S. Xoán de Buxán ou na 
Xunqueira-Vtlagarcía para agradecerllo' 
e para estar con el. Eu síntome chamada 
a seguir estando con et a empezar 
unha nova comunicación con el, a 
seguir acudindo a el, e isto é o q~e 

Antes de Vilagarcía, exercera uns 
anos da outra bandá da ría, en Santa 
Uxía de Ribeira. 
A .morte concedeulle pouco máis. que 
corenta anos, que aproveitou a tope; · 
o seu rastro non se pode perder. 

vos quero transmitir a cantos estes días 
limpamos a miúdo as bágoas cando 
nos xuntamos para recordalo. Vainas 

\ 

axudar a levar adiante todo o que el 
aquí comezou. 

Moi pouco antes d,e coñece.-la súa 
enfermidade comentoume a súa 

· preocupación polo ac0mpañamento dos 
· xoves. El dicíame ¿e despois 'das 
Pascua~, que? Andarí coma ovellas sen 
pastor, fáltanlles acompañantes,. e. iso 
tédeío que facer os/as segrares e froito 
diso é a Parroquia da -Xunqueira. 

Na ·homilía do funeral ·nesta 
parroquia O' cura comentóunos estas 
. palabras de Sta. Teresa: «Que en estos 
'tiempos recios son menester amigos . 
fuertes de Dios». Emocioneime 
especialmente pois o ano pasado Pepe 
dixo que estaba coñecendo máis a 
'Pedro Poveda e que merecía a pena, 
pois gustáballe velo coma cura .que 
estivo . comprometido co seu tempo, 
querendo unir fe e cültura e que contou 
cos segrares ofreééndolles corria 
modelo as comunidades dos Primeiros 
Cristiáns. Estaba lendo o libro. «Amigos 
fuertes de Dios» que é sobre Poveda. 

O nombralo no funeral recordóume 
que tamén el foi «amigo . fuerte de 
Dios» e_ de el _poderiamos escribir 
outr~ libro co mesmo título. 

Quero terminar agradecéndolle a 
Deus que nos deixara disfrutar 43 anos 
dun galega coma Pepe e agradecéndolle 
a Irimia a posibilidade de compartilo. 



Pepe Manteiga 
Canción de rabia e esperanza dende. Arousa 

Permítenos, Pepe, hoxe dende 
Arousa canta-la nasa· tristura pala túa 
ausencia, chora-la nasa rabia e 
impotencia, agrade

1

cer tódolos regalos 
que nos fixeches estando entre nós. 
Sabíamos que isto ía acontecer, pero 
haiche un camiño longo 
dende o saber ata o asumir, 
e agora tócanos, entre 
bágoas e · esperanzas, 
andar ese camiño. 

Hoxe dende Arousa 
can~ámosche a ti, damos 
gracias a Deus por ti e 
berrámo-la t4a ausencia. 

en segundo plano, sempre compañe_iro, 
sempre amigo ... 

Gra.Cias Pepe tamén pala túa 
iriquebrantáble fidelidade á xente moza: 
fuches fiel á xente moza cando elixiron 
para unha Pascua un lema que non 

coma xefe: seguiches aportando e 
escoitando con moita ate_nción o que 

· outros e outras aportaban. Despois no 
despacho dixéchesnos a algúns: 
«seguide con esto cando·faga falta » e 
así, coa naturalidade de sempre testa

ches a favor da Pascua. 
Dende Arousa hoxe 

Hai anos, como ti sabes, 
escribín un trabállo sobre 
a Pascua. Para facelo, 
recollín moitos testemuños · 
de xente moza. Un deles 
nurra a experiencia dunha 
moza de Dena · que se 
achegaba por primeira vez 

A Pascoa xove deArousa converteuse nun acontecemento importante para centos 
de mozos e mozas galegas. 

, dámosche as gracias Pepe, 
por esa fidel-idade ás túas 
raíces e ás túas orixes. 
Gracias por ese amor teu 
á nasa Terra e á súa lingua. 
Un_ amor que non xurd(a, 
ben o sabemos, de visións 
particularistas e egoctn
tricas e insolidarias senón 
da co·nvicción de que _ese 
Mundo Novo; Fraterno e 
.Sqlidario só será real se 
cadaquén de nós ofrecemos 
e aportamos as nos as 

a unha reunión do Secretariado. E 
comeza deste xeito: «Aquela primeira 
vezi cando cheguei, estaba unicamente 
Pepe Manteiga, que ·me recibiu con 
moita amabilidade, pero eu dubidaba 
se aquel home em un paisano da vila, 
o sancristán ou o crego da Parroquia». 
Creo que· nestas poucas palabras dise 
algo marabilloso de ti, Pepe: nunca 
andaches pala vida facendo «de 
alguén», só andaches «de persoa» 
próxima e amable, acolledora. Non 
representabas papeis, eras sempre ti, 
confundible cun paisano ou co 
sancristán. Gracias, Pepe, por esa 
espontaneidade túa, por estar sempre 
aí de xeito discreto, pasando ·case 

. desapercibido, pero estando moi atento 
· ás persoas e ás súas necesidades. 

Cando celebrabamos algún acon
tecemento feliz: vodas, primeiras 
misus ... ; ti nunca podías estar todo o 
tempo, pero sempre te facías presente 
dun xeito significativo, 'coa natim;i
lidade de sempre. Recordo agora, po-r: 
exemplo, na voda de Miguel e Fátima: 
así como Aldao reniatou de face-lo rito 
do matrimonio ti achegácheste a eles, . 
d,écheslle unha· longa aperta e 
marchaches a seguir con outras causas 
e tarefas ... Sempre atento, Pepe, sempre 

gustaba en ámbitos máiS eclesiásticos; 
fuches fiel á xente moza da Pascua 
cando decjdiron ·tratar un tema diverso 
ó do ano santo mariano; fuches fiel á 
_xente moza cando_ se situaron de xeito 
'crítü;o co modo de organiza-la, visita 
do Papa a Compostela. Non sei como 
viviches interiormente eses aconte
cementos; non sei que comentarías, 
pf!ro o que si sabemos é que en ningún 

. momento inte,f!taches ·manipular esas 
decisións ou dicir aquí .. estou eu pará 
mandar. Ti funcionabas doutro xeito: 
o teu era máis ben aquí estou eu para 
servir, para animar, para alentar. 
Gracias, dende Arousa, pala túa 
fidelidade diaria á xente moza, polo 
teu desgaste en acampadas e marchas, 
sempre acompañando, senipre pre to ... 

Gracias por seguirnos alentando 
tamén cando xa a enf ermidade estaba 
machucándote por dentro e por fóra. · 
Nunca esqueceremos a túa presencia 
na reunión do Secretariado en outubro. 
Alí estiveches, co teu físico xa moi 
deteriorado, alentando unha vez máis, 
suxerindo reflexións e análises. Ata 
nos deixaches un lema para cando nos 
de-cid0:mos a fa~er unha Pascua sobre 
a Eucaristía: «Se eres, ¿por que non 
celebras?». Tampouco ese día falaches 

propias riquezas, e ti 
soubeches valorar e defender con amor 
apaixonado a cultura labrada palas 
nasas xentes. 

Hoxe dende Arousa, Pepe, invo
cámoste, agora que xa celebraches de 
xeito definitivo a Pascua Xove e Eterna 
e no ceo fuches recibido cos cantos de 
Xacobe e de Xaquín interpretados por 
Nácho, o irmán de Mari e palas mella
res" voces dos coros anxélicos do Señor 
para que dende o 'primeiro momento 
te ~entiras nq túa casa coma sempre. 

Invocámoste porque seguimos 
precisando da túa compaña para non 
cans{lr. e rion desacougar, para 
construír Reino nas nasas casas, nos 
nasos grupos e parroquias.. 

Puches morrer no terceiro domingo 
do tempo ordinario: normalidade ata 
o . final. No evanxeo dese domingo 
nárranse dúas causas · importantes: 
Xesús empeza a predicar dicindo: 
«arrepentídevos, que xa está aí o Reino 
de Deus» e inmediatamente Xesús vai 
chamar a compañeiros que lle veñan 
axudar nesa tarefa de anunciar e 
construír Reino, ·de' sementar Reino en 
tódolos. rec;unchos e vieiras. Precisamos 
bos sementadores do Reino: laicos ou 
cregos, homes ou mulleres, pero 
sementadores. !so fuches 'ti para nós, 
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Pepe: un grande sementador do Reino 
con palabras, accións e xestos. 

Agora estás na casa do Sementador 
por . excelencia e por isa nos 
invocámoste: precisamos sentir que 
nos segues apoiando nesta sementeira. 
Ti sabes da pobreza das nasas vidas, 
das grandes carencias e fraxilidades . 
dos nasos grupos e comunidades. 
Síguenos transmitindo , a túa fe 

inquebrantable nesta grande causa de. · 
transforma-las nasas vidas, os nasos 
ambientes, a nasa Igrexa. Sigue 
alentándonos nos momentos de 
cansazo e desilusión, sigue poñendo 
a túa palabra cálida cando nos tente 
a división ou as rupturas, sigue estando 
por detrás, nun/ segundo plano, atento 
sempre a dici-la palabra ou a face-lo 
xesto máis oportuno para que todo 

saia ben, para que . ~ Re,ino s~ga 
. medrando aquí, neste lugar onde o 
mundo se chama Arousa, neste lugar 
dende o que hoxe . cantamos con rabia 
e esperanza... Amén. Bicos e apertas 
de todos e todas. 

21 "de xaneiro de 1996 
III Domingo Tempo Ordinario 
Xabier Blanco Vilar. 

Na morte de ~epe Rodríguez Manteiga 
Fóisenos Pepe Manteiga, así, de 

vagariño, discretamente, ·sen bulla, sen . 
chamar a atención. Así era Pepe e así, 
foi tamén na súa morte. 

Os que pasamos algún tempo ó seu 
carón sempre o vimos coma un amigo, 
un ser humano entrañable, sempre 

presente, prox1mo, fuxi ndo das 
aparencias e das alturas. Tamén o 
vimos coma crego e coma home dunha 
profundísima fe . Pero en ámbolos dous 
casos coma galega. Non podía ser 
doutro xeito chamándose Manteiga, 
tendo nacido no Piñeiro de B uxán de 
Rois, cemiterio ó que o acompañamos 
o día 22 do pasado mes de xaneiro. 
Mais, se un non soubera que quen 
estaba alí no cadaleito era Pepe, que 
a igrexa da que saía a voz, porque 
dentro non e cabía, era a de S. Xoán 
e que a verde e fría paisaxe que nos 
envolvía era a que realmente era, 
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podería pensar que por quen se estaba 
a face-la celebración non era por el, 
senón, por outra . persoa que f alaba 
nunha lingua que non era a de Pepe, 
nin por certo a da súa familia, que nos 
convidou a celebra-la Fe· na Eucaristía . 
e .agradeceuno-la nósa · presenci3: en 
galega. Non podía ser doutro .xeito, 
porque son galegas, porque senten e 
falan en galega. Así o quería Pepe, con 
coherencia, sen radicalismos, pero con 
firmeza. · 

Estabamos alí moitas persoas , 
crentes a maioría, non crentes outros, 
unidos pala Fe uns e na ámizade a 
Pepe outros. A moitos sorprendeullé'.s 
ver como algúns compane.iros 
sacerdotes, moi achegados a el nas 
clases de teoloxía, na parroquia e en 
tantas outras. actividades, non lograi:<?n 
sintonizar co espíritu de Pepe e coa . 
galeguidade de Pepe, que se sentía 
Igrexa e Igrexa en Galici,a. Idea esta 
que transmiteu a todos, mesmo ós que 
non somos nadas aquí, que tan ben se 
Hes comprendeu e que tan forte nos 
chocou o día da celebración. 

Perdeuse · unha gran ocasi~n de 
mostrarnos a todos e tamén · ó Sr. 
Arcebispo a outra realidade da Igrexa 
en Galicia, á que Pepe estaba moi 
unido e que non nos souberon presentar .. 
os curas que prepararon a celebración. 

Como cristiá penso que cando unha . 
celebración non se ten en conta a 
realidade e a sensibilidade humana das 
persoas e o seu entorno, fáltalle contido 
e sentido, está fóra de contexto. 

Xórdeme unha interrogante. ¿Que 
pensan ó respecto da mestura «ligth» 
de linguas empregadas na celebración, 

vers10n clerical de «bilingüismo 
harmónico», os curas que participan 
nas Romaxes e Encontros de Crentes, 
nos que participaba Pepe e onde ~empre 
aparece como bandeira · a 
contextualización, a encarnación e o 
CC?mpromiso co país dende a Fe?. 
Gustaríame oír opinións ó resp~cto, 

pero máis aínda prácticas de tódolos 
días . 

Se isto lle fixeron a .el, ¿que non 
lle farán a outros?. Tratábase da 
celebración da Eucaristía no seu 
recordo. Se fose nµ recordo doutra 

persoa que non tivese as cousas tan 
claras, non me importaría, pero 
tratábase precisamente del, que sí que 
as tiña ben claras. 

O outro día dicíanos a Sra. Delia, 
a súa nai, que vivira poucos anos, pero 
que os vivira intensamente. Ten toda 
a ~azón .. Estou certa de que se presento u 
<liante do Pai coas 'mans cheas ·e aquel 
sorriso pequeno tari seu. Que descanse 
en paz e que a semente que esparexeJ.I 
xermole. 

Piedad. 



O NOSO TABOLEIRO 

Unhá ''festa. do lome''.· arredor _da e·coloxía 

Unha «Festa do lume» arredor da 
Ecoloxía 

En Galegos, nun pequeno pazq qu.e 
pasou .a mellor uso por gracia dos seus. 
antigo~ donos; as monxas Doroteas e os· 

. labregos daquela pequena parroquia preto 
de Ordes, reciben desde hai anos ós . 
irimegos p~a celebrar a «Festa do lume». 
É esta unha Candeloria galeguista que saíu 
dos templos con vontatle de cele~rarse 
verdadeiramente en comunidade, pai:a que 
os cristiáns galegos .sexan luz e sal desta 
terra de Breogán, que ten unha Igrexa tan 
eslamiada como apagada. U nha máis dé,ts 
teimas dese patri.arca irimego que é Pepe 
_Chao; unha teima que segue, 
afortunadamente, adiante desde o aho 
1982 -no que comezou en Compostela-, 
como as Romaxes, desde 1978, e outra 
nova teinia, a «Festa do vento>», arredor · 
da Pentecoste. N aquel grupo arredor do 
cento, abondaban as C'1;raS de sempre, os 
vellos amigos/as de Irimia chegados de 
t~da a xeografía galega, pero tamén había · 
xente nova -estudiantes, profesionais e 

' traballadores~, que podían asegura-la súa 
continu_idade e, de caiquera xeito, lle · 
quitaban o sab~r «'rancio» que podía ter. 
Non desefltoaban nadiña e non semellaron 
aburrirse. 

Asemblea da .Asociación Jrimia 

Como cada ano, a xornada comezou a 
primeiros da mañá coa Asemblea da 
Asociación Irimia. A présidenta, Carmela 
Capeáns, falou dos seus proxectos e 
presentou as cantas. O abano d&s 
actividades da Asociación segue a ser ben 
importante na súa humildade: 

As ,revistas Irimia e ~ncrucillada (que 
se independizou, recentemente por razóns 
adminisfrativas, pero _que segue vinculada 
co corazón), ' 

A «Escala Alento de Educadores no 
Tempo J;.Abre» (idem e idem), 

A «Romaxe·de Crentes Galegas»; 

A ~olección Anguéira (folletos de . 
ideniidade galega e cristiá): 

As «lrimianzas» (deuse razón das 
, celebradas ultimamente erí Ferrol e Lugo ), 

A «Festa do vento» e os «Sábados 
Bíblicos». ¡Quen dá máis! 

4 aposta ecolóxica. dos cristiáns 
nun mundo maltratad~ ~ 

Tras un pequeno descanso·, houbo a 
charla sobre -o tema que centr.aba a 
-celebración deste ano. «Creación e 
ec.oloxía», para o que a Sra. Presidenta 
fixo sentar irn solemne cadeira. ó que 
isto escribe, que falou 50 minutos, coa 
xenerosa -paciencia dos oíntes. Ó 
remate, estes ata agradeceron a:s súas 

, palabras; logo enriquecidas . cun 
animado debate, no que participarcm 

· desde -o nomeado patriarca ós máis 
novos da sesión. 

U nha vella concepción do mundo 
na Igrexa manifestaba un Deus. alleo á 
creación e un desprezo polo corporal e 
o material;matdia e espírito como 
realidades enfrontadas, coma inimigos 
irreconciliables. A todo máis, o home 
coma rei illl creación para dominala ó 
seu arbitriÜ en actitude prepótente. 
Co:rp.o consecuencia, atopámonos hoxe 
coas mauras bestas da apócalipse 
antiecolóxica: & contaminaéión das 
augas, os ríos e a atmosfera, a explosión 
demográfica ' e . a sobrt::explotación dos 
recursos; ~ carreira armamentista e a 
aineaza .'nuclear. 

Fronte a isto, a nova conciencia 
ecolóxica -unha ecoloxía que é moito 
máis que v-isións bucóliccis e. aínda unha 
simple preocupación · polo medio 
ambiente, para propoñer modelos de 
desenvolvemento de cara a unha nova 
cultura máis xunta e outra cualidade de 
vida para todos- ven ser un reto para a 
fe cristiá, que- foi aGusada de 
responsabilidade na desfeita ec;olóxica. 
Unha fe e unha teoloxía que saiba 
desenvolver o «evanxeo verde», a Boa 
-Nova dun «Deus verde», polo camiño · 
de grandes crentes como Francisco de 
Asís e Teilhard de Chá.rdin, que 
.souberÓn situar ó home río cosmós, pata 
vivir en harmonía con tódolos humanos 
e con toda a creadón. Unha concepción 
de Deus que supert:; a imaxe triunfalista, 
monárquica e patriarcal, e potencie a 
bondadé dun Deus que ama ó home e 
tamén a toda a ci-;eación non humana, 
'nunha visión globalizadora e harmónica 
·do mundo. 

Victorino Pérez 
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DE AVÓS A NETOS Clodio González Pé'rez 

Aqu.el entroido de antes 

Un dos meus avós -que de vivir 
agora andaría polo século- foi, 
ademais de labrego, «acordionista». 
Cun pequeno «banda-león» -como el 
dicía- que lle mercara sendo i:nozo a 
un «indiano» que volvera da 
Arxentina, dedi'cábase a 
animar festas, romarías e 
«cincerradas» por uns 
pom~os reás ou, ás veces, 
mesmo por unha bola de 
pantrigo que lle daba o 
tendeiro para que tocase 
toda a tarde do domingo · 
<liante da súa porta. 
Daquela non había bailes, 
nin discotecas, nin 
tampuco coches para ir dun 
lugar a outro. Todp se facía 
a pé ou - ó os verdadei
ram nte rico - a cabalo, 
poi que o máis do 
v ciño e xuntaban para 
pa a-la tarde dos 
domingo e díasantos. 
Aínda hoxe en día queda 
algo daquel costume nas 
partidas de brisca que 
organizan as persoas 
maiores e, ata non hai 
moitas décadas, tamén de 
«b~galla» -xogo seme
llante ó das bólas ou 
canicas dos nenos. 

Daquela -na mocidade 
de meu é\VÓ- o Entroido era 
unha das festas roáis populares, na 
que participaban moitos yeciños, xa 
disfrazados de máscaras con carautas 
feitas por eles mesmos, ou tomando 
parte nas comparsas músico-vocais 
que se dedicaban a percorrer os 
lugares e as parroquias do arredor. 
Non había cartos, pero a ningúen lle 
faltaba unha boa cunea de viño nin 
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tampouco algunhas chourelas para 
acompañalo. 

Así era onde eu nacín, nas terras 
ribeiiás de Cenlle. Non hai constancia. 
aquí de ter exjstido antes máscaras · 
tradicioh ais (poño por qlso, os 

cigarróns), pero puido habelas 
noutros tempos. 

O vendedor de Queixos 

Meu avó sempre contaba a historia 
dun «quesero» -así en castelán-, que 
un martes de Entroido se dedicou a 
percorrer Cenlle", de arriba a baixo, 
da Igrexa óAgro. Non _era certamente 

unha máscara ~ , pois ía coa cara 
descuberta? sen can~.uta, polo que 
todos sabían de quen se 'trataba. Traía 
un burro coas alforxas grandes e ben 
acuguladas, e anunciaba por onde 
pasa~a: El quesero. Se venden buenos 

quesos. 

Os -«queixos» non se 
podían sacat 'das alforxas, 
senón que os que quixesen 
mercalos tiñan que antes 
botarile unha ollada, 
erguendo un pouco a mant~ 

· que os Gubría por enriba. Así 
andou toda a parroquia; 
sendo moitos os v~ciños que 
se pararon a com,proba-la 
calidade da mercancía que 
traía, pero ninguén se decidía 
a comprar ... Cadrou a pasa-
lo crego, ... e' tamén mirou, 
pero tampouco mercou. 

E así andou toda' a tarde 
do martes, ata case a noitiña 
en que dúas vellas medias 
beatas que vivían no lugar da 
Tenencia ·dixéronlle que. 
querían ve-los «queixos» , 
pero dende o corredor da cas, 
por mor de non baixa-las 
escaleiras. O «quesero» 
4eixou a corda do burro e 
ergueu a manta que cubría as 
acugufadas alforxas. :. As 
vellas deron un berro, ... de 
súp~to unha delas colleu un · 

dos capazos dos porcos que había no 
corredor e arreboloullo ó burro... A 
sorte foi que 11~ deu tempo saír 
fuxindo con .el, e o cabazo 
espantelouse no chan. 

Poi entón cando se descubriron os 
«queixos»: en . cada alforxa traía un 
neno pequeno -de seis ou sete anos
co pantalón baixo e o cu· cara arriba. 



Os queixos eran as nádigas dos 
cativos. 

¡ 

Comer ben, que chega a Coresma 

O martes era daquela unha das 
datas máis gastronómicas do ano: 
dende u;ns días ant~s estaba a 
amolece-la ~achucha do porc9. As 
mulleres alampábanlle as serdas que 
aínqa lle ,quedaran cando se 
chamusca~a . Repasábana unha e 
outra vez, para logo botala á pota. 
Viña a se-lo compango máis . 
importante, anque tamén podia haber 
al.gunhas chourelas ou mesmo 
chourizos (ceboleiros). 

Como postre estaban as filloas, 
aínda que as máis tradicionais en 
Cenlle son ~-eran daquela~ as de 
sangue, que se fan co que escorre 
cando o porque está colgado par~ que 
enfríe. 

A festa remátaba, e logo o 
mércores empezaba a Coresma. O 
peor eran os días· de vixilia -os 
venres-, que mesmo non se podía 
face-lo caldo con unto . Non debía ·-levar ningunha graxa de orixe an.itnal, 

a non ser un chisco de aceite, .. ~ pero 
había tan pouco e era tan caro, que se 
comían as verzas, "as m'-ariñas -

patacas- e as fabas, sen nada, non 
máis q~e cocidas. Os que dispoñían 

de recúrsos para comer carrie decote, 
eses tamén o podían seguir facendo 

estes días pagando a «bula» da Santa 
Cruzada. Ás Véces había como 
compango algunhas sardiñas 
salgadas,' das que se mercaban ó 
mata-lo porco e que logo se metían 
.na· salmoeira, curando ·despois no 
caínzo de· par-dos chourizos. 

Empezaba a doutrina, . polo que 
pasado o mércores de cinza as avoas 
en. vez de contar con tos pola noite ó 
agarimo da lareira, non facían máis -
que repetir unha e outra vez as -
preguntas e respostas da «doutrina», 
porque daquela eran poucos os da 
casa que sabían ler e, así, aprendían 
todos á vei 

O domingo de Pascua empezaba 
unha riova vida, e xa se podfavolver 
a comer carne ou -os demais dos 
veciños- a pasar co caldo de verzas, 
pero senipre coa súa talladiña de unto 
envolto en fariña· antes de botalo no 
pote. 

Para as f artas do Entroido cumpría 
esperar un ano máis. 
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DEBA1E ABERTO 

Quería facer público o meu 
apoio total ó artigo de · Xesús 
Ferro Ruibal escrito no número 
4 73 co título «A situación do 
galega non é dra~ática», dentro 
do espacio Debate Aberto. 

Certaniente é necesario que 
especialistas na lingua coma el 
dean unha visión máis optimista 
sobre o futuro 
do nos o 
idioma. É ver
dade que a 
ituación non 

é para brincar 
de ledicia, 

pero o terre9 
ganado fronte 
o «funda
m ntali ta » 

do castelán é 
importante na 
ú 1 t i m a 
década . . 
Quedan xa 
poucos re
ductos onde 
che digan 
nunha xun-tanza: «por favor, 
habla castellano que fulano no 
entiende el gallego». ¿Sóavos ós 
Irimegos esta frase? 

Hai anos enviaba , un 
comentario a un periódico de 
Lugo sobre este tema, a raíz 
dunha das moitas polémicas que 
teñen xurdido no uso da nosa 
lingua. Nel, entre outras cousas, 
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O gal ego, . adiante 

cargaba as tintas no auto-odio .e 
complexo de inferioridade que 
térr:ro-los galegos para utiliza-la 
nosa fala. Non cabe · dúbida 'de 

que aínda estas dúas cou~as son 
hoxe atrancos, certamente menos 
que antes, xa que tamén aqu.í 
gañ.amos terreo. 

Vexo moi. ~certado dicir que 

«a lingua definitiva dun galeg~ 
é aquela na que se instala cand~ 
xa é adulto, con tiaballo e 
salario». Isto é facil de comprobar 
na nosa relación social 

Un dos datos das estatísticas 
é que só falamos sempre galega , 
un 6,2% -¿estarán no certo?-.
Penso que no medre desta 
porcentaxe incide a opción 

'. -

política dominante por . uriha· 
banda, e pola outra, con máis 
for?a aínda, o concepto que cada 
un· poida ter da terra onde vive: 
nación, rexión, comunidade 
autónoma, . país ... 

Habería moito máis que tratar, 
pero non é hoxe a miña intención 
facer un estudio profundo sobre 

o tema. Só la
mentar os pasi
ños tan peque
nos dados pola 
Igr~xa en Gali.: 
cia, neste eido 
pare~e un ca
nomato avaria
do ... din que é 

. porque os lei
go s non de
mandan, ¿é 
que na orgam.:. -
zación eclesial 
se Jai só que os. 
leigos deman
dan?. Habería 
materia para 
longo tempo. 

Por último, dicir que estou de 
acordn en seguir ::i traballar pola 
normalización, sen deixarse levar 
polo pesimismo. Reali~tas si, 

. . 
pero que nunca catamos . no 
desánimo. 

Valentín Arias. Pontón 

Av. Coruña, 238-5º B, 

Lugo 



CARTAS 

Andrés, · insubmiso .. 
¡Ola! , 
Diríxome de novo a . tódolos/as lectores/as de Irimia, -como xa fixera con 

anterioridade (Nº 41 O, 17-30 de maio de 1993) co galló do meu xuízo por insubmisión. 
Daquela .quería explica-la rniña situación, os motivos queme levaban a negarme a 
face-la mili e declararme insubmiso, desde unha postura cristiá. Quería así, dar a 
coñecer con maior fondur,a ún fenómeno que moita xente non dubida en calificar 
coma un dos máis importantes· sinais proféticos na mocidad,e actual, e na que os/as 
crentes ternos que posicionarnos e implicarnos. 

Daquel xuízo (28-4-93) saíu unha sentenoia condenátoria de 2 anos, 4 meses e 1 
día de prisión e inhabilitación, que aínda estou agardando a que. se cumpra, xa que o 
mesmo xuíz que a dictou solicitou, vía indulto, unha reducción da pena a 1 ano, o 
cal ten que aprobar (ou máis ben, denegar) o Consello de Ministros, paralizándose . 
mentres tanto o cumprimento da pena, situación similar á que teñen centos de mozos~ . 
en .Galicia e no Estado; outros, menos «afortunados», curripriron- ou cumpreii as 
condenas na prisión. 

Nesta situación de espera, ás veces angustiosa, outras case esquecida, prosigo a 
· miña vida e a rniña actividade laboral, social e política; dentro disto, a insubmisió'n, 
a foita pola paz, segue sendo unha .das prioridades, sentindo unha espiña ó constata
la pouca participación . e inquedanza dos/'1:s cristiáns, da Igrexa, neste eido .. 

Espiña que case que se me atraganta o pasado mes de outubro, ó coñece-la nota 
da Comisión Permanente da Conferencia Episcopal sobre a Insubmisión. Nota 

. claramente condenatoria da mesma, xusto nas vésperas de· aprobarse un Novo Código 
Penal que endurece enormemente as penas por este «delicto» (ata 12 anos de 
inhabilitación absoluta, con privación de emprego e cargo público, ou acceso a bolsa·s, 
subvencións, etc.; multas que poden chegar ós 36 millóns de pesetas; arrestos e 
penas de prisión diversas ... ). 

A ·coincidencia élestes dous feitos pode ser casual ou non, pouco importa. O que 
si é importante ~ clarifica-las opcións que cadaquén ten na Igrexa e na sociedade, 
como crentes e persoas que vivimos nun contexto concretb" e.discernir ditas opció,is 
coa vida e mensaxe de Xesús Cristo. - · 

Isto é o que quero pedirvos, nesta ocasión: que leades atentamente o texto da 
Comisión Permanente e a réplica elaborada por un grupo de insubmisos cristiáns, 
que recolle a postura dé moitas persoás. 

Como a praxe obriga a expresar dalgún xeito as opinións, un grupo cristián de 
Santiago de Compostela (Cristiáns na Facµltade-Cristiáns na Sociedade) está a recoller, 
sinaID:ras de apoio a esta réplica, tanto de persoas cristiás coma grupos cristiáns, 
para seren entregadas con posterioridade· ós Bispos. 

Pedímosvos que lle deade-la maior repercusión posible a este tema, coñecendo e 
dando a coñece-los textos, recollendo sinaturas e enviándoq.s ó Apartado de Correos 
920 de Santiago. Tamén, se queredes maís información sobre o tema, poqedes 
poñervos en contacto co grupo ou comigo (o meu teléfono é o 981-143493) . 

Sen máis, e agradecendo cordialmente a vosa atención e apoio, despídese cunha 
apetta 

Universitarios da Coruña 
¡Ola Irimia ! 

Andrés Hernández Mouriño. 

Somos unha organización de estudiantes, a ptjmeira. na Univer~idade da Coruña. 
Vunos en A Nosa Terra o seu anuncio e desexariamos recebi-la revista Irimia 
durante 3 meses. Así, e~tre ·a· nosa colectividade, espérámos da-la coñecer. Xa 
falamos de facer unha subscrición colectiva. Xa veremos· se nos gosta. Hai xen~e 
nos .. CAP ligada a Igrexa · 

Enviar a: · 
Local C.A.F. Pavillón Estudiantil s/n 
Campus da Zapateira 
15.071 Universidade - A Coruña · 

:. 

Ó ·.Cantor Irimego 

1- Ó fin apareceu 
o profet~ -«Elíseo», 
quen saca a man do seo 

, e fala. -¿Contra quen .. :? 

2- . Contra quen · ía ser ... ? 
Contra o hispo de Roma 
ó que non po~e ver 
dende que rompeu a «gom~», 

3- Que o .cinguía ó «deber». 
E, agora, «dalle que dalle», 
sen se poder conter, 
intentando qµe aquel cale. 
~ .. 

4- Meu «comprendido» Eliseo; 
déixate de tolenrias, · 
que a_ quen arregle as ideas, 
aínda .ninguén o veu. 

5- ¡Mira que eres «testán»! 
Mesmo parece que a túa 
musa so sabe ese cantar. 
¡Cambia de idea!, ¡mira á lúa! 

6- Sempre. na túa poesía 
amosa -¡non. unha crítica!
senón unha «sentencia», 
e isto -ben o sabes- «irrita». 

7- «Qui judicat me .. . »; 
. compreta a frase, 
e darache pé, 
para mudar de «clase». 

8- Deixa ó Papa coa «súa» ... 
Fai por ·cura-la «túa» .. . 
Xa sabes: «Non tódolos que son, 

1 ·están; nin tódolos, que están, son». 

9- Recorda o subtítulo 
da Revista: « ... de crentes galegos»; 
¡ certo ! , a obriga é.. . «instruílos»; 
así .-¡seguro!- poralos ledos. 

1 O- ¡Decídete! N ese «ouf ano» corpo 
hai un espírito con formación. 
¡Dalle saída en cada ocasión! 
-¡Ou é qúe só che gusta o «morbo» .. . ? 

11- Non esquezas: «De his ne nominentur 
in vobis», (¡non é do dé Roma!); 
por iso, coma toda persoa, 
ti, tamén, isto debes ter dentro. 

12- Esperámo-la outra cara 
da túa persónalidade; . 
amosánola, pois, para 
que reine :ica a fraternidade. 

Santalla de Piquín, 23-1-1996 
Asdo.: Manuel Alvaredo 

. 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

DitOs do lume ·14 
Todo o mundo sabe que Lume de 

pallas é o que é de pouca dura, o que se 
apaga logo. Pero hai ~áis causas que· 
levan nome do lume. Coma tal, Dentes 
do' lume que son os dentes dianteiros, 
de bordo cortante. Lume da boca é, en 
Aranga, o conxunto das enxivas 
superiores . A lumes de auga quere dicir 
«a flor de auga». Dise en Marín: Aquel 
peixe vai a lumes de auga. 

O lume da cociña aínda dá algunhas 
expresións. Coma tal, Escalda-lo pan, 
que é «cocelo con demasiado lume, de 
xeito que a codia bote unha ampo las». 
Pan regañado é o que abre no forno, 
ou pola forza do lume ou pola inci~ión 
que se lle fai ó tempo de poñelo a cocer. 
Patacas borralleiras/da borralla son 
as patacas asadas no borrallo do lume 
da cociña ou no borrallo que queda nas 
rozas. 

Face-lo cor é «acende-lo lume a 
carón da porta do forno para que este 
manteña a temperatura adecuada para o 
qu e stá a cocer». Dise, polo menos, 
na E trada e en Curtis. 

Fervo non fervo é o que se di das 
c usas qu s ferv n a Jume moi lento. 

P ro c ciña erve de espello para 
• 1 

u tra c u a da vida, coma cando 
dicimos Frixir a lume xordo, que é 
«con umirse o ánimo con lume 
inten O» . Ou ben, Medrar coma o leite 
(no lome) que é o que' lles pasa ós que 

Aviso: 

progresan de repente. 
¡Moitas olas ó ' lume e un 

garbanzo a cocer! serve para criticar 
a quen aparenta riquezas inexistentes. 

Poñe-lo pote ó lume é unha 
expr-esión normal, pero ' vaise 
convertendo en metáfora nestes tempos 
de cociñas con placas de'vitrocerámica. 

Ser máis negro ca un cachó é «ser 
moi negro»: o cacho é un- asador de 
castañas que normá.Imente sempre esta 
negro da feluxe que lle prodl)ce o lume. 

Estralar coma a castaña no lume: 
téñoo oído _tamén co senso metafórico 
de «facer alguén.algo inesperado». Ser 
pero cá castaña que estrala no lume 
oíno en Marín como «ser moi malo» 
ou «ser ·perigoso». Querer que lle 
saquen a un as castañas do lume é 
«querer · afrontar unha situación 

· perigosa manipulando os· outros pará 
que eles fagan o traballo difícil». 

Estar feito un carbón é «estar 
negro ou torrado polo sol ou polo lume; 
dise de persoas e de causas». Estar 
feito. un chamizo é sinónimo do 
anterior, pero tamén se di da persoa 
fraca e coa .cara moi torrada polo sól. 

Búfase o pote.- Pois, cérrale a 
porta é resposta humorística que se lle : 
.dá a alguén cando se bufa o pote. Non 
é a primeira yez que aíguén, d,e -feito, 
vai pecha-la porta? no canto de destapa
lo pote ou apartalo do lum~ . 

O Próximo 9 de marzo á Asociación Moncho Valcarce celebra a súa cea
homenaxe anual na Coruña. 

Entregaranse os premios que rememoran a dobre faceta do crego das Encrobas, 
nacionalista cristián, honesto servidor das causas populares. 

Pódense recoller invitación na Librería Couceiro. 
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O CANTAR DO IRIMEGO 

1.- En Galicia, pola Igrexa · 
ondiñas veñen e van, 
pero no resto de Europa 
zoa un vento furacán. 

3.- Católicos por milleiros . 
rubrican c.oa sinatura 

. un alegado a Roma 
e non falta algún cura. 

4.- O escrito que eles asinan 
fala con rabia e con .gana 
porque para a lgrexa quereri 
outro rostro, outra faciana. 

5.- Esta cousa principou 
en Austria e en Suíza 
e agora en Europa ten 
unha presencia maciza. 

6.- En Francia e A•emaña 
á xerarquía preboste 
mandan firmas e agora 
os belgas pra Pentecoste. 

7 . .; Abofé que é boa data 
pois se o pobo berra tanto 
ben seguro que é coa fórza 
do Vento Espirito Sánto. 

8.- Ese é o labor na Igrexa: 
. que o pobo día a día 
polo Espirito empurrado 
se adiante á xerarquía. 

9.- A cousa vén sendo así: 
o pobo está na loita 
e os nosos bispos en marcha 
dirixindo, pero á escoita. 

10.- Pídenlles os asinantes 
que non ollen tanto ó ceo 
senón ó estilo de Cristo 
que proclama o Evanxeo. 

11.- Que co estilo de Xesús 
a lgrexa se renove 
sendo o sen sinal supremo 
a primacía do pobre. 

12.- Thmén hai temas ben quentes 
pois non resulta moi crible 

. que o hispo de Roma sexa 
contra a muller infalible. 

13.~ Sacerdocio feminino 
do menú é forte prato, 
pero de postres presentan 
revisión do celibato. 

14.- Tralo ambicioso xanta:r 
parece que xa están chispos 
e piden nin máis nin menos 
teren parte en facer bispos. 

15.- Se o Vento chega a Galicia 
-ondiñas veñen e van
firmaremos nesas follas: 
¡que as leve o GranFuracán!. 

/ 




