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EDITORIAL .. 
memoria dela En 

Entramos na Semana Santa dopé dunhas persoas que 
teñen singular im~ortancia na paixón, morte e resurrección 
de Xesús: as mulleres. Unha delas, anónima, preparou a 
sepultura de Xesús de Nazaré unxíndoo, e ·el prometeu: 
«Asegúr~vos que onde queira que se anuncie a Boa Nova, 
polo mundo enteiro, falarase, para honra delq, do que 
acaba de facer» (Me 1,9). 

A teóloga Elisabeht .Schüssler Fio.renza escribe un libro 
En memoria dela. Di que, dos tres discípulos ós que se 
fai referencia rio relato de Marcos sobre a paixón, ·dous 
deles -X~das e Pedro-, renegan do seu mestre, p~ro a 
historia da muller discípula que unxe a Xesús foi 
practicamente esquecida. Mesmo se perdeu o nome, e iso 
que Xesús lle prometera perennidade. 

Traemos a conto todo isto porque nos parece que en , 
Galicia acaba de aparecer un venturoso sinal dos tempos: 
no mosteiro cisterciense feminino de Armenteira, que as 
monxas resucitat<;m hai poucos anos con gran vitalidade, 
reuníronse 32 . cristiás galegas para tratar de responderen 
ós desafíos que o feminismo 11~ formula á fe cristiá. Algo 
esperanzador. 

Queremos que nesta Sema~a Santa nos ·encamiñen 
aquelas mulleres que sou_beron detectar en Xesús a presencia 
dunha nova sociedade: principiando pola muller de Pilato, 
que intercedeu por ese xusto, tras dun pesadelo nocturno 
(Mt 27, 19), tendo en ~onta que os $Oños eran o medio 
privilexiado da revelación. 

O evanxelista Lucas, que Hes presta atención especial 
ás mulleres, xa nos dixera que Xesús tivo s~guidoras, é 
dicir, discípulas (Le, 8, 1-3). Ag01:a preséntanos un grupo 
de mulleres de Xerusalén condoéndose no camiño do 
calvario (Le 2~ , 26-30). E ó pé da cruz «estiveron presentes 
as mullere~ que o acompañaban dende Galilea», que se 
preocuparon de un~-lo corpo d<? Crucificado (Le 23, 55; 
Me 15, 40.47; Mt 27, 55-56). O evanxelista Xoán engade 
a presencia da nai de Xesús (19, 25-27). 

Especial atención merece unha muller a quen a tradición 
maltratdu, xa dende o ' século VI, facéndoa ·pecadora 
pública, cando o Evanxeo di dela que era unha persoa 
gravémente afectada pola enfermidade nerviosa -da que 
Xesús expulsara sete demos, que iso significa tal doenza,
e que sempre segtiiu, a Xesús; estaba a carón da cruz; foi 
a primeira persoa que recibiu a noticia do Resucitado, 
encargada de llela comunicar ós discípulos ¡ nunha cultura 
na que o testemuño da muller non tiña valor xurídico». 

É sobre todo esa xeradora de lgrexa (papa san León 
Magno, século V), nova Eva que anuncia vida (papa san 
Gregorio Magno, século VI), apóstola dos apóstolos 
(Hipólito de Roma, século III), a que desmente tódalas 
pretensións patriarcalistas actuais que, infieis . ó 
comportamento de Xesús e á forza da Tradición, lle negah 
un posto de igualdade na Igrexa. María de Magdala non 
merecía tan pouco respecto, e moitas mulleres máis, 
tampouco. 
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O TRASNO 

No principio~ a 
palabra 

¿Canto vale a palabra 
dunha persoa? De nenos 

-.....aprendemo's ben axiña a 
. · grandeza da palabra dada. 
Unha nena de sete anos -que 
son os que ten a miña 
Carmela- non sabe o que 
significa comprC?meterse, 
pero en canto llo explicas di: 

. Ah! si, como da-la palabra. 
Antes os nenos dicían aquelo 
de palabrita do neno Xesús, 
que agora dicimos os grandes 
de broma. 

E, de sempr~, para v~llos 
e menos vellos, para as· 
mulleres e homes da aldea 
máis perdida do país, a 
pala~ra de un era un mesmo, 
e na palabra dada estaba 
entregada a persoa enteira. 
Por. iso era' sabio falar o 
xusto e falar de veras,_ e' 
calar e obrar pola terra e 
polo mar. Así fixéronse tratos 
irrompibles, sen presuposto, 
sen- contrato escrito, sen 
factura. Así creouse na 
cultura popular esa .seguri-· 
d_ade xu~ídica que nos 
orden.amentos l~gais ~oder
nos está considerada un 
principio básico que cómpre 
garantir ·para que todo 
funcione. Máis de fiar cá 
palabra non hai nada na 
sabedoría popular, xa que o 
papel atúrao todo. O que 
noJ.1..- tiña palabra era un 

'''"'" EDITA: Empresa periodística A IRIMIA 

Daniel López Muñoz 

ninguén. aínda que ,se 
enriquecese. Só ultimamente 
os caralavadas . sen palabra 
quedan xustificados pola súa 
conta corrente. 

As grandes relixións son 
relixións da palabra. A 
palabra · e o silencio, o 
silencio e a palabra. Hai 
máis símbolos, porque a 
palabra non dá explicado o 
totalmente outro. Pero a 

. I 

palabra está ó principio. 
Esa cultura da palabra 

sobrevive nos poetas, nos 
~gos, nas compañeiras, na 
.xente honesta e cotiá que 
traballa e intercambia, que 
ten digmdade, ese sentimento 
indefinible de que un non é 
indiferente para o universo, 
para a Vida, para Deus, para 
os dem~is, para ese ou esa 
que te mira e acompaña. 

E vai o político de ~o, 
un con cara e voz sinistra . 

-que manda o PP en Cataluña, 
e por aquelo das comenencias 
do pacto con quen, ata o día 
anterior, puxera a feder, toma 
folgos e di: qué máis teñen 
as palabras, non é o momento · 
das ·palabras, senón do-s 
Jeitos. ¡Hala·! .¡Viva España! · 
E queda un parvo, amolado 
de todo, roto pola base, sen 
palagra que dicir, porque en 
definitiva, _¿de que valen as 
palabras? 

_.. FEITO EN- . 
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BOA NOVA 

¿Por. q~e o matarían? 
AveUna (muller): ¿Q~e estás lendo, 
Marcelo? 

Marcelo (home): Non estou lendo, 
estou rezando. 

Avelina: ¿Estás rezando?; cqmo te '. 
vía ' tan metido nese libro, _pensei 
que estabas 
lendo. ¡Ah!, 
se é ": Biblia; , 
vaia, perdoa 
se te moles
to. 

Marcelo: Non 
me molestas. 
Aprovei t_ei 
que tiña este 
anaquiño' de · 
tempo ' libre 
para ler e reza-

del, ~e mesmo Deus pare~e que se 
lle facía ausente. Debeu de · ser 
temble para un home tan namorado 
de Deus e da xente como era Xesús. 

Avelina: Eu, cando leo· a Paixón,' 
prefiro case reparar nos 

. : comportamentos que · ían tendo as 
persoas que o 
e s -t a ·b a n 

acompañandq 
na q.u e 1 as 
h o r a s . 
Gú -stame 
moito. Son 
coma rétratos 
de moitos dos 
com¡ntarnentrn 
que eu :r;nesma 
tamén teño. 

. la Paixón de 
X e s ú .s 
segundo · San 

M a t e o . ~~~~llíli~¡¡L) 

Marcelo: A 
máis diso rezo 
decatándome 
de que hoxe 
entre nós, a G ú s. ta me 

moito. 

Avelina: ¿Gústache?, pois poucas 
as gracias se me invitas ás cousas 
que ~ ti che están .gustando, ¿ou? 
¿ Go.mo non -me cham~ches? . 

Marcelo:· Non sei, vinte embobada 
e púxeiime a rezar, xq. cho dixen. 
Pero, se queres, podemos seguir 
rezando xun~os; xa hai que -non o 
facemos. 

Avelina: Xa hai, xa, e iso que ben 
que nos presta cando damos niso. 

· ¿Que che está chamando a atención 
do que les e rezas? 

Marcelo: Non sei, gústame moito 
ve-la enteireza de Xesús en tódolos 
momentos, a pesar do mal que o 
estaba pasando. Tamén me chama 
a atención a enorme soidade que 
tivo que vivir: todos se arredaban 

uns roáis e a ouiros menos, tamén 
nos pasa como a Xesús no medio 
das loitas · pola irmandade que 
estamos levando a cabo. E is·o que 
nós non· · loitamos nada en 
comparanza co.n outras persoas que 
si que se desfán por defende-los · 

. pobres no nome de Deus. 

~velin~: ¿Por que será tan arriscado 
sempre ·poñerse do lado dos pobres?. 
Deber debería ser · unha cousa moi 
ben vista ·por todos. 

Marcelo: Pois non o é, xa o ves; 
nin á xente relixiosa nin á xente da 
política lle interesa que pretendas 
· defende-la ho·nra de Deus 
~efendendo o pan do_s pobr-es. Para 
uns es un herexe e para o~tros es 
un revolucionario. ¿Por que pensas 
que mataron a Xesús?. 

Manolo Regal Ledo 

Matado por rebelde 
Domingo de Ramos 

Mt 26, 14-27, 66 -- 31 de marzo 

Mataron a Xesús porque se 
repuxo á maneira enganosa de 
servir a De!-!s que tiña a xente 
relixiosa_ do seu tempo. Xesús 
colocou ós máis pobres, débiles, 
pecadores e marxinados no 
centro· da súa mensaxe relixiosa: 
eran o~ preferidos de Deus, que 
tamén deberían se-los preferidos 
dós que se dixesen amantes de 
·Deus. Tamén ós poderes 
_políticos lles asustou esta 
maneira de ve-las cousas. A 
loita e a morte de Xesús axuda 
a mellor ver moitas loitas. e 
mortes contemporáneas nosas. 

* * * 

¡·Viva a vida! 
Domingo de Pascua 

Xn 20, 1-10 -- 7 de abril 

A pesar das carreiras, a pesar 
das ansias e do amor que as 
acenden, ninguén viu ó Señor 
aquela mañá de Pascua cos ollos 
do corpo. Pero houbo algúns 
que creron en Xesús vivo, 
resucitado. E a súa fe 
contaxiounos a moitos máis, 
nunha aposta 'insubomable pola 
vida. Crer en Xesús é crer nunha 
pe~soa viva, máis forte en Deus 
ca tódolos atrancos que intentan 
pecha-los camiños que levan á 
irmandade total. 
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A PENEIRA 1 

Alfonso Blanco Torrado 

O TELÉFONO DA ESPERANZA 
cumpre agora vintecinco anos 
aportando saúde á xente qué vive na 
máis arrepiante soidade. Funciona 
tódalas horas do ano atendido pqr 
máis de dous mil voluntarios 
especialmente preparados que están a 

TEMPO DE MÚSICA, 0 da 
Semana Santa, que· nos ofrece 
varios cursos como o da Música 

• filam.erafa 
I ~ 

~ 

recibir cada ano máis de cen mil chamadas de persoas en 
situacións límite: Úises suicidas, desesperación, dor, etc. 
Ofrecen programas de autoaxuda e terapias, por exemplo, 
para unha mellar comunicación ou outros máis espe,eíficos 
como o de «Educadores Hoxe». As cham~das son anónimas 
e gratuítas neste teléfono: 91 ~4590050 (Frap.cos Rodríguez 
51. Colonia :J3ellavista. Chalet nº 44. Madrid). 

._ relixiosa de Poio, ou cursos en 
Foz e Monforte · organizados 
pola Federación Coral Galega 
e a Coral do Hospital Xeral de 
Lugo, pero é «Camerata ad 
Libitum» de Ponteareas a que 
ofrece ·no Instituto de FP de 
Teis (Vigo) máis actividades 
ata O SelS de abril: CufSOS de dirección coral, técnica vocal, 
canto, etc. Para máis información: 986-661497. Apartado . . 
118. 36860 de Ponteareas. 

< -E - . 
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ERGÉMO-LA NOSA 
CRUZ, nesta Semana 
S~ta, a mesma que fixeron 
estes mozos do Brasil e da 
que está a celg~-la camisa 
enchoupada de sangue que 
levaba o m1s10neiro 
Ezequiel Ranün cando o 
asasinaron ha; once anos. A 
mesma Cruz na · que están 
a asasinar tódolos días a 
nenas daquf'.l país e de 
moitos outfos, como ·en 
Sudán e noutras nacións. 

. 

TEMPO DE DEPORTES 
para coñecer mellar o 
baloncesto nun curso onde 
se · estudian técnicas e 
tácticas con, varios especia'" 
listas a cargo dos adestrado~ 
res do Xacobeo 99, C.A.B. 
Coruña, TDK Manresa, 
Unicaja Málaga e outros: 
Para máis información Pazo 
dos Deportes «Paco PaZ». • 
Finca Sevilla s/n 32005 Ourense. Tfnos. 988-247021 e· 
239301. O X Clínic de Básquet ten lugar no Pazo de 
Ourense os días cinco ó sete de abril. 

¿E P.Or que non ti? · 
Pasantía teolóxica 

Na Festa do Lume, propúxose a idea, en principio ben acollida. No próximo número 
daremos cumprida conta do proxecto. A pasantía é unha axuda para a aprendizaxe. Queremos 
crear en Galicia unha rede de reflexión sobre. a -fe. E ·pasantía tamén é o dereito de paso 
por unha finca: pretendemos entrá.t · no mundo da reflexión cristiá ,por sermos_ crentes. 

Unha organización demótica, popular, non condicionada. Habería tres niveis de encontro: 
1 •• 

o pequeno ·grupa. local. Un segundo grupo, de ámbito comarcal ou urbano, . faría a síntese 
do traballando nos pequenos grupos. O terceiio grupo, de toda Galicia, reuniríase tres veces . 
ó ano. 

Os responsables do segundo grupo, nomeados polos do primeiro, serán os que decidan
tempos, programas e material de estudio. Un boletín interno ~a dando conta dos pasos 
e recollendo experiencias. · 

Mentres non se· pon en marcha a Pasantía, os responsables serán un grupo da Coruña. 
Quen quixer ir apuntándose, diríxase a Sagrario Fachal Veiga, teléfono (981) 26 84 7 4·. 
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SOLIDAR,IEDADE L~.JJ: 

S.I.G.A. é 
unha Organi..'. 
zación Non 
Gobemamental 
que qliere se
fa expresión 
da conciencia 

.· solidaria das mulleres e homes que desd.e Gálicia decid~~ 
ünon permanecer impasibles ante a situación de desigualdade 
na que se atopan inoitas das zonas máis desfavorecidas do 
planeta. Buscan a colaboración ·desde _moitas frontes, 
mesmo fomentando unha conciencia crítica · ó noso carón 
ou apoi:t!lndo algunha axuda económica. Para todo iso 
acaban de publicar un/ Caderno , chamado «Ü desen- · 
volvemento e o subdesenvolvemento», moi axeiiad~ pra 
centros de ens~no. Para mái.s información: Apartado 780. 
A-Coruña. Tfno. 241684. 

HOXE VISITAMOS UN DOS TALLERES 
. DE ARTE RELIXIOSA que existen na nosa 

~--~I xeografía, o de Xosé Rivas en Compostela. 
Deste escultor son varias . das imax.es que 
contemplamos nesta Semana , Santa, algúns 
pasos das procesións de Vigo e VÍlagarcía, 
pero tamén é autor de varios Cristos de 
tamaño natural como .o do «Colexio. das 

Orfas» de Santiago e os d~ Estrada e dé' Santo Agostiño de 
Santiago: .o xacente e o que ·pende nunha das súas paredes 
mesmo CX.pirando. Xosé Rivas é moi coñecido poi unha imaxe 
de moita sona: O Carme de Foz. Nos anos corenta traballaban 
con el cincuenta empregados, agora os seus fillos seguen a 
tradici6n en Euskadi, -Brasil, París e Santiago, onde o seu filio 
Antonio ten o .taller· na Rúa de San Lorenzo, 1º-B (tfno. 
580760). Na fotografía un dos artistas_ que s~gue a obra de . 
Rivas, Xosé Luís Soñara ante un dos seus Cristos. 

FRANCISCO 
CAE.BA-LLO 
vai ser home
naxeado o venres 
día dez de maio 
fil Vigo cunha 
Táboa Redonda 
sobre o seu labor 
a prol de Galicia 
que . rematará 

nunha cea.de amizade na que participarán.centos de amigos . 
que ·o egrexio galegul.sta foi facendo de~de a súa 11aceda 
natal, ata os tempos de Salamanca· onde nos alumeou a 
tantos estudiantes coa súa · fe en X~sús e en Galicia. Xa 
de volta · en Vigo foi urt dos fundadores da Asociación 
Cultural_ daquela cidad~ e de A Nosa Terra. 

TEMPO ·DE 
·CONGRESOS a 
carón da Semana 
de Pascua como é 
a XIII Se.mana 
Galega de Filosofía 
convocada . pola 
Aula Castelao. e que 

· terá lugar en Pontevedra desde o día oito cun tema eixo 
. das súas reflexións: «Filosofía e Lingua». Na fotografía un 
intre da presentación destas xornadas que hai que loar. 
mesmo agora que o ensino da filosofía está en crise. Tamén 
vai ser est~diado o Megalitismo en Galicia noutro .congreso 
que ten lugar en Compostela, buscando as nasas raíces neste 
país que humanizou a súa paisaxe por primeira vez coas 
mámoas ou medoñas hai máis de seis mil anos. As xornadas 

. t~ñen lugar os ·primeiros seis días de abril. 

UNHA PELÍCULA PARA 
ESTAS DATAS: «PENA DE 
MORTE» ce Tim Robbi?s que 
aparece na fotografía. Son cento 
vinte lninutos de conversa sincera 
e eql,lilibrada entre un condenado 
a marte en E~tados U nidos e unha 
monxa que está a visitalO nos seus 
derradeiros días. Un filme nada 
morqoso nin dogmático en 
ningunha dirección, é íntimo e só 
vai espindo ós personaxes que se enfrontan a este drama. 
O libro _ da monxa Helen Prejean tamén vai ser editado 
nestes ·días por Edicións B. A película está a crear un debate 
na' sociedade americana sobre as .consecuencias éticas da 
pena de marte, a pesár da n~utralidade da película. 

OUTRO XEITO DE SOLIDARIEDADE é o que podemos 
· exercer cumpri:Ó.do coa «Plataforma pola Defensa do 
Miño», axúdándolles a paga-la multa de oitocentas mil 
peset~s que Hes puxo o Xulgado por reivindicar unhas 
beiras do río para desfrutar todos. As axudas poden dirixirse 
a esta canta: c/c 430/1 da Caixa Vigo en Lugo. 
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GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

27B91 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 - SS 78 41 
Fax: 982 - 5S 78 04 

O CASTRO DE SAMOEDO 
1S168 Sada (A Coruíia) 
Teléfs.: 981 - 62 09 37. / 62 02 00 
Fax: 981 - 62 38 04 

Rúa Nova, 16 
1570S SANTIAGO DE COMPOSTEL~ 
Teléf.: 981 - 58 19 05 
Fax: 981-581888 

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

Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf. e Fax: . 91 - 310 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 

Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
1Teléf. e Fax: 95 - 421 67 08 
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POLÍTICA 

Visean Aznar e 
Desde o catro de marzo estamos 

asistindo a un espectáculo marabilloso. 
Agora ata Xosé María Azoar se nos · 
volveu filólogo (con perdón · dos 
prof esionais do oficio) p~ra opinar 
sobre .a beleza e outros méritos da 
lingua catalana, e mesmo fala catalán 
en pequenos círculos íntimos, polo cal 

· calquera día veremos cómo Mariano 
Rajoy segue os consellos que seica lle 
deu Manuel Fraga no seu día (case e 
aprenda galego ). 

Á parte desta conversión lingüística, 
o Partido Popular · e, sobre todo, ·OS 
;adiopredicador~s da ·coPE e demais 
amigos, están descubrindo o ·Medite-

. rráneo a marchas forzadas. O peor é que 
iso lles pode facer esquence-lo Atlántico 
e mailas ribeira do Miño e Sil. Resulta 
que agora tó9alas que chamaban traizóns 
e concesións rastreiras do PSOE a Pujol 
se converten nunha nova visión · do 
Estado que comparten · A.e:nar, Ci U ,e 
Manuel Fraga, dentro do dogm'a superior 
da administración única. 

Agora pódense cuestiona-los gober
nos civís, pódese cambiar por completo 
o sistema fin~nceiro do Estado; ata con-. 
ven poñer letreiros en catalán en ~adrid 
(polo menos nas salas ge acceso á pont~ 
aérea de Baraxas). A urxente necesidade 
de reforma-lo Código Penal, de rematar 
coa inmersión lingüística en Cataluña ou 
de reforma-la compqsición do Consello 
X:eral do P0der Xudicial . quedan na 
reserva. Iso si, Aznar solicita de Felipe 
González que garan'ta a imparcialidade 
cb TVE (ata o traspaso de poderes, ' 

Rajoy.· 
¡:m~cisaban as 
fontes oficiais: 
despois valerá 
todo o que 
manden os 
novos xefes). 

Os socia-
Por Tintxu 

, listas, mentres tanto, descubriron os · · 
perigos de que o . E~tado quede 
desmanteiado e temen incluso que CiU 
e mailo PNV lle impoñan ó PP medidas 
que atenten contra a unidade de España. 
Menos mal que mentres tanto Xosé 
Manuel Beiras e Francisco Rodríguez se 
esmeran en falar · castelán e chegan_
mesmo a dialogar con Rodrigo Rato (eso 
si, para marca-las diferencias co PP). 

. Pola súa banda Gea Escolano tamén 
estará satisfeito: as súas profusas 
orientacións electorais conseguen que en 
Mondoñedo (debe se-la primeira vez que 
suc~de ), os socialistas acaden máis votos 
có PP. Menos mal que na s,úa sé _ferrolá 
se fai nota-la súa máis constante presencia 
e alí e o PP o roáis votado. 

En resumidas contas, a poboación en 
xeral semella satisfeita dos resultados 
electorais e contempla divertida o pruído 

·de irísatisfacción que afecta ós gañadores, 
mentres esquenée sen rancor a 3:ffOgancia 
·dos de~otados axustados.para normalizar 
dunha vez a vida política xeral, _consolidar 
unha democracia aínda feble e, sobre 
todo, sacar "forzas para afronta-los 

. difíciles retos europeos, nunha situación 
económica comprometida e partindo das 
enormes carencias en materia social que 
padecemos, sobre todo en Galicia. 

ACADEMIA NOVA. 
_.MQNCLOA 

Despois dunha victoria así de pequena, 
convócase un curso intensivo de 
catalán para _apredere.n a :dicir, "Vis~a 
Catalunya lliure" os que antes dicían 
·"catalán fotut". 



ECONOMÍA 

¿Como organiza-lo tr3ballo? 
-l Traballo e mercado laboral 

. O mercado é o lugar onde se moi grave, non · só económico senón 
cambian bens ou servicios~ o ben inter- tamén social. 
cambiado no m~rcado laboral é a forza 
de traballo, e nel concorren dúas partes: , A{, estructura d~ poboación 
o contratado ou traballador, que ofrece En relación ó mercado-de traballo 
o seu traballo,: e o contratista, quen pode~os dividi-la poboación en: 
demanda ese tra
ballo e a cambio 
del · dálle uns 
cartos (o &alario) 
ó empregado. 

" . TemoS- po1s 
definidas as dúas 
partes do merca
do: a oferta e a 
demanda. Fóra 
des ta lóxica 
mercantil quedan . 
todos aq\leles 
tipos de traballo 
que non son 
remunerados: o 
doméstico, o 
voluntariado, ... ; 
referirémonos a 
partir de agora só 
a aquela parte do O trabal/o ,é, ademais de fonte de ingresos,- un xeito de integración social. 

traballo que está dentro do mercad~ 
laboral. 

A ·importancia de ter traballo non 
só radica en ·,se-la únic_a ou a máis 
importante fonte ~e ingresos da maior_ 
parte dos fogares (o que gaña un 
traballador debe dar para mantelo a el 
e ós seus familiares). O departamento 
de saúde· mental de ccoo de Asturias 
acaba de analiza-las consecuencias do 
desemprego. ó comprobar que aumentan 
as consultas por. -trastornos mentais 
entre os parados e as súas fámilias: a 
perda do status social, a inactividade 
e a dificultade de estructura-lo tempo 
dispoñible cando se carece dun horario 
prefixado polas obrigas laborais son os , 
tres factores que segundo o informe 
lles afectan de modo máis grave. 
Encontr~monos diante dun problema 

. poboación activa, aquela que ten 
a idade comprendida entre 16 e 65 
anos. Dentro .desta hai varios grupos: 

~poboación ocupada, con traballo; 

-poboación parada, que non ten 
traballo e .estao a buscar; 

-poboación contada á parte, xoves 
na mili, traballadores domésticos, 
estudiantes, ... 

. poboación inactiva, comprende 
o resto de xente. 

O paro aparece entón cando a 
poboación activa (oferta de traballo) é 
maior cá poboación ocupada (demanda 
de traballo); pode entón aparecer por 
aumentos da poboación activa ou ben 
porque as empresas demanden menos 
trabailadores. 

¿Como se mide o paro? 

Dúas son as medidas máis recorridas 
para medi-lo desemprego (poboación 
parada) no Estado: a EPA e o rexistro 
do INEM, ó que acode a xente a 

apuntarse para 
buscar traballo. A 
EPA é a enquisa 
de poboación 
activa, publicada 
polo INE (Insti
tuto Nacional de 
Estatística). É 
unha mostra para 
a que se recolle a 
situación dun de
terminado núme
ro de familias ·e 
trimestralmente 
ségueselle-la súa 
situación laboral. 
o' maior proble
ma desta mostra 
é que, ó depender 
do que responde 
a xente, xorde o 

problema da falsidade nas respostas, 
debido a que se ocultan certos tipos , 
de traballo. 

Outras medidas son as feitas sobre 
o número de cotizantes da Seguridade 
Social, informes · do Instituto de 
Estudios Fiscais, ou os estudios de 
renda provincial do BBV A pesar de 
non ser posible unha medida totalmente 
fiable, as aproximacións están arredor 
do 20% de paro, cifra moi alta e que 

· supón que este sexa o problema máis 
grave na economía do noso Estado. 
Problema que se ten abordado de moi 
diversos xeitos, e que os veremos no 
próximo número. 

Pedro F. Pedrouzo Devesa. 
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TESTEMUÑO Conversa con don IV 
Esta semana f omos convidados á casa parroquial de 
Visantoña, no concello de Mesía. Alífomos recibidos 

J ' 

por un irimego, Gumersindo Campaña Ferro, sobriño 
de Xesús Ferro Couselo, e polo seu tío Manuel, irmán 
do historiador. Don Manuel é un cóengo que vive. no 
seu retiro de Visantoña cun excelente sentido do humor. 
De Xesús Ferro C:ouselo (1906-1975) poder(an 
salientarse moitas facetas (investigador, historiador, 

paleógrafo, perito calígrafo, etc.) porque en todas 
sobresaíu. ·Pero por riba de tódolos seus traballos 
sempre aparece a calidade humana. El, qüe contribuíu 
a crear o Díá das Letras Galegas, recibe agora este · 
honor. Con este motivo e para sabermos n:záis de don 
Xesús, traemos a estas páxinas ó seu irmán Manuel , 
Ferro Couselo. 

¿Que nos con ta da infanda a 
carón de seu irmán Xesús en 
Cordeiro? 

Xesús era cátro anos máis vello 
ca min, tería agora 90 anos. Foi á 
escola de Canle, preto da nosa casa, 
no concello pontevedrés c;:le Yalga. 

N algunha _casa ata houbo dúas 
defuncións simultáneas. Tiveron que 
pecha-lo seminario e Xesús tamén 
veu unha temporada para a casa. 

¿Que estudios fixo alí? 

Estudiou humanidades, filosofía 

1 

filosofía atopou un bo terreo para_ 
desenvolve-las súas capacidades. 
Non só tiña cualidades de 
investigador, · senón tamén de 
pensador. 

Tivo unha vocación sacerdotal 
.moi temperá, ¿non si? 

Si, xa dende 
Daquela non 
había escolas 
do estado e os 
inestres tiñan 
mo1 pouca 
preparación. 
O noso cha
niábase Xa
quín. Era boa 
persoa, aínda 
que tivese un 
pao cunhas 
correas de coi
ro na . punta. 
Para o sémi
nario a Xesús 
prepa-rouno o 
noso pai, que 
estudiara nos 
dominicos de 
Padrón e tiña 
varios anos de 
carreira. Pero 
antes de en-

Don Manuel Ferro Cause/o rodeadQ de familiares e f!!.migos o qía da toma de posesión da coenxíq compostelá. 
De esquerda a dereita o científico ga/eguista Florentino Cuevi/las e o xornalista Borobó. A cuarta é dona María 
Teresa, acompañada do seu home, Xesús Ferro Cause/o e, diante deles, o fil/o.Detrás don Ramón Otero 
Pedrayo. O quinto principiando pota· dereita é o novo coengo. · 

p.equeniño, can
do facía capeli
ñas con materi
ais que atopaba 
preto da casa. 
Máis tarde a súa 
vocación foi en
friando e empe-:. 
zou a dubidar. 
Recordo que es
tando eu na Uni
versidade de Co
millas, escribiu
me dicindo que 
se non o vía 
claro non podía 
facer-se cura. 
Mentres o pensa
ba fixo asemade ' 
a carreira de 
Letras na sec-

trar, un día, 
cerca da nosa casa, mordeu-no un'can 
rabioso. Tivérono que levar a 
Santiago para poñerlle as inxeccións 
contra a rabia. 

E ingresou no seminario no ano 
1918. 

Si, o que pasa e que aquel ano 
declarouse unha epidemia terrible. 
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e teoloxía. Foi un alumno destacado, 
que pasaba moitas horas na 
biblioteca. Alí tamén .estaba o noso 
tío, Xosé Couselo Bouzas, profesor 
de . historia da lgrexa e mais 
bibliotecario. Era un home imparGial 
que tratou a seu sobriño coma a 
calquera aluumo. Xesús formouse 
moi ben en lingua latina. Ó chegar á 

áón de Historia, 
\ que daquela era a 

única. No último curso, foi de oínte: 
Alí coincidiu con Bouza Brey e. 
fixéronse amigos. Aprobaron con 
sobresaliente os dous. · 

E cando acabou ·a carreira 
_traballou como profesor. 

Si, primeiro nos Xesuítas de Vigo 
e despois no colexio Labor. Nun 



l~~ue1 · Ferro. · couselo .~~~~~~~~~ 

princ1p10 impartiu Filosofía e 
despois Literatura ~ · Latín, cando 
marchou para Tui:. Alí, en . 
cola~oracion cos seus alumnos, 
sacou varios números da revista 
Tude. 

Cando xa o .levaban un policía 
galego díxolles que o deixaran. 
Despois ingresou na C.N.T. (Confe
deración Nacional de Traballadores ), 
da que chegou a ser secretario. 
Dende este sindicato salvou a. vida 
de -moita xente.- Amosou unha 

· ¿Que reláción tivo co Partido .. valentía e unha serenidade 
Galeguista? extraordinarias. Despois da guerra 

Foi membro deste partido. En . 
Cordeiro, durante a República 
organizou dous mitins. _Nos dous 
falaron Castelao e Núñez Búa. Eu 
asistín ó segundo. Lembro a 
N úñez Búa dicindo «Galicia, a 
.patria de Rosalía, a patria de 
. Pondat' .. » Parou e preguntou: 
«¿Está_por aí Curros?» «Si, aquí 
estou». Acordábase_ da in
terr.upción do mitin anterior, 
porque Curros· era un veciño moi 
coñecido en Cordeiro, ó que lle 
dixeran: «Ei, Curros, preguntan 
por ti». De Castelao recordo que 
falou da Galicia desprezada, 
porque apo10u 
perdedores. 

sempre ós 

-----------=--~ 

é modelo en fondos e en 
organización. Máis tarde tivo que 
deixa-lo arquivo porque tivo que 
elixir entre unha das súas especiali
dades. Quedou co museo, e non só 
o organizou senón que loitou para a 
adquirir un edificio monumental: o 
antigo palaciq episcopal. 

·A TESE DE DOUTO
RAMENTO 

¿Por que foi polémica a 
súa tese de doutoramento? 

Porque defendía unhas 
ideas contrarias ás dalgún 
estudioso do seu tempo. O seu 
traballo titulouse Los petro
g li fo s de término y las 
insculturas rupestres en 
Galicia. A base da súa tese 
atopouna ·en documentos do 
Arquivo de Ourense. Des
cub1iu que esas pedras, laxes 
que hai polo monte, con 
círculos, cruces, figuriñas, etc., 
eran signos de demarcación. 
Un día fun con Xesús a ver 

¿Que problemas · tivo nas un petroglifo a Carril que 
mencionaran Cuevillas e oposicións do 33? 
Bouza Brey. Díxenlle: «Fíxate: 

Primeiro saíu na lista de .' Don Xesús Ferro Cause/o, a quen se lle dedica o Día das Letras 
Galegas. · aquí con C e nestoutra parte 

aprobados, pero despois negáron- S». E contestoume: «HÓme, 
lle a praza·. Ante as súas protestas, alégrame que. foses ti quen o viu, 
insinuáronlle que eran ordes do eu aínda Hes levei alimentos para el se non dirjan que foi unha causa 
ministerio. Parece que foi debido á e a familia da noiva -María Teresa-. que se ocorreu a min». El defendía 
súa vinculación coas Xuventudes · Estaban todos fomentos. que esas eran as iniciais de Cordeiro 
de Acción Católica, coas que, en e de Salnés. 
efecto, colaborara. Tamén colabo
raba nunha revista de pensamento . 
cristián:· Logos. En 1936 volveu a 
opositar en Madrid e por 1so o 

- coll~u alí a guerra. 

NA GUERRA CIVIL 

¿Como pasou a Gu~rra . ~ivil? 

O seu labor durante a guerra 
deixou mar~billada a moita xente. 
Primeiro estiveron a punto de 
fusilalo por non ter docu~entación. 

¿Cando veu para ·ourense? 

Foi no 41, cando fi-xo as 
oposicións a arquivos, bibliotecas e 
museos. Elíxiu Ourense pensando no 
grupo de intele"ctuais que vivían alí: 
.Otero Pedrayo, I,Gsco, Cuevillas ... 

E nesta cidade desenvolveu o 
labor polo que é niáis coñecido. 

Si, foi a súa etapa definitiva. En 
Ourense cr~ou un ~quivo que hoxe 

· E parece que esa idea non era 
do agrado de Bouza Brey. 

Non. Un día atopei a Bouza Brey 
e díxome: «Seu irmán vai presentar 
un traballo como tese doutoral. Se 1 1 

fose un pequeno artigo para unha 
revista podía pasar, pero el que ten 
boas condicións para a historia podía 
facer un tiaballo magnífico en 
historia». Eu xa vin que non quería 
que se publicase, porque entón caía 
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a tese celtista · deles. Cuevillas, Esta muller, á que Xesús non 6 enterro e ó cabodano. 
despois de discutir un pol}co xa non coñecfa de nada, apareceulle un día 
volveu a falar dese tema. Un mes . 1 E ademais foi un historiador 
despois volvín ver a Bouza Brey e · .-----.....-----------~ · · extraordinario. 
ensinoume unha carta onde meu Xesús foi un gran investigador, 
irmán lle dicía: «Ti; que es bo o mellor historiador das últimas' 
poeta, a esa vosa ciencia (sobre os . décadas. Os seus traballos non só 
petroglifos) qedícalle un epitafio; foron valorados entre os intelec-
que tes condicións para iso.» 

Seu irmán tamén f oi moi 
recoñecido como paleógrafo e 
pe.rito calígrafo. 

Si, Xesús . tiña unha facilidade 
extraordinaria para ler documenfos 
antigos, .pero aínda roáis como 
perito calígrafo. Non só era o mellor 
de Galicia, senón un dos dous , 
mellores de España. O outro fora 
alumno del. Lembro un caso no que 
o chamaran da Audiencia para que 
informara sobre a autenticidade 
dunha sinatura. Era un asunto que 
xa viña dos Xulgados e no que catro 
peritos dicían que a sinatura era 
auténtica. Xesús mirouna e dixo: «É 
falsa». ó' final ó . home que 
falsificara a sinatura quedou to~:lo 
avergonzado e fallaron a favor-da 
pobre muller que perdía toda a súa 
herdanza por culpa dáquela sinatura. 

Do¡;¡ Manuel Ferro CouséJo, . coengo da Catedral 
composteÍá, a quen entrevistamos no seu retiro da 
parroquia de Visantoña (Mesía). 

na casa cunha cesta de uvas e 
díxolle: «Tómeas, señor, que tamén 
son súas». E despois sempre lle 
trouxo unha barriquiña de viño. . . 
Incluso cando Xesús morreu, veulle 

~GJ&.VEN A DEREiTA!~ 
~,,.AbtREiTA~ 

DtNº) ,, V 

MO!J \. . 
~' 
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. tuais_ galegos~ senón por ~ente de 
fóra. Américo Castro comentoulle 
a García Sabell «Oalicia necesita 
un bo historiador». Cando este lle 

. entregou uns traballos de Xesús 
dixo: «Gal.icia xa ten un . bo 
historiador». U ns oito días antes 

· de morres Xesús dÍxome «A 
historia de . Galicia queda por 
facer ... ». 

. ¿Como lle gu8taría que a xente 
lembrara a seu irmán? 

. · Tal como era: unha persoa 
integra, un home que non se 
dobreg~ba ante nada, un home 
recto que buscaba sempre. a 
verdade. E ademais; unha persoa ,. 
humilde, · qtie defendía a todos, pero 
sobre· todo, precisamente ós roáis 
humildes. 

Sara Pat Qu~ñones 
Luís Gómez Aldegunde 



RELIXIOSIDADE POPULAR 

. ' 

Acto de. contrición 

Hoxe querémonos arr~pentir 

das liortas e diferencias que ternos 
os do Lugar de · Arriba cos do 
Lug<U" de Abaixo, os do Lugar da, 
Deteita cos do Lugar da Esquerda 
e do Medio, os do Lugar do Norte 
cos do Lugar do Sur e unirnos, 
en paz e harmonía, pra facer da 
nosa tribo un exemplo de 
concordia, amor, paz, alegría e 
prosperidade. Por moito q~e o 
intentamos nunca seremos de onde 
non somos. Podemos, en calquera 
lugar do mundo, amalo, iden
tificamos, . con el pero as nosas 
raíces están. onde están e en ningún 
outro luga!. Volveremos ·a saír coa 
vella procesión p~a que a N osa 
Señora Santa Isabel e a súa divina 
curmá, ollen, sequera unha vez a9 
ano, as nosas terras, · as nosas 
casas e as ·nosas xentes. E tamén 
pra que a vila enteira as poida 
contemplar a espadanas o antig.o 
camiña de As Veigas . pra pasear 
por el as nosas divinas veciñas. 
Restauraremos como é debido a 
vella ermida de Nosa Señora Santa 
Isabel e -a ela acudirem9s como 
o fixeron os nosos devanceiros e 
toda a xente da Terra Cha. É 

· preciso que a~í o fagamos. Todo· 
ten a súa . orixe e fundamento. · 
Sabemos que o noso futuro se ten 
que cimentar no noso pasado. Se 
así non o facemos remataremos 
non sendo e perdéndonos na 
tristeza e na nada. Amén. 

Meditadón 

A familia do Muiñeiro, que 
habita _na vella acea de catro 

Día noveno 

· rodicios, erguida no Miño, fronte 
a desembocadura do Ladra, foi 
semE_re moi devota ·de N osa 
Señora Santa Isabel. Esa familia 

era a· que coidaba -da ermida todo 
o ano e, no muíño, estaba a chave 
da capela_.· Un ·ano, polo mes de 
nad.al, corñ.enzou a chover como 
nunca caera ·auga no mundo. Os 

· vivos nunca tal acordaran. O Miño 
aumentaba tanto o seu caudal que 
xa ~negara a parte.baixa do muíño. 
A familia do Muiñeiro subiu pró 
sobrado. Aos poucos intres 
observaron, Con espanto, que a 
crecida andaba facendo aboiar os 
~nseres familiares. Arrepiados 

· f.uxiron pró lousado. Cando xa 
todos estaban acomodados no 
lousado ollando, angu~tiadísimos, 
a medra da auga, contemplaron 
como arrastrada pola corrente, se 
ía ·achegando a eles u?ha peza de · 

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

tea. Observada de perto ' 
reconoceron o manto de N osa 
Señora· Santa Isabel que, según se 
achegaba a eles, ía agrandando e 
tomando forma de barcaza. A 
familia do Muiñeiro, chea de fe, 
subiu ao manto sen unha dúbida. 
O manto ,-· transportando aos 
Muíñeiros, puxo proa á ermida, 
onde estiveron a salvo.Aos poucos 
intres o muíño quedou solagado 

· pola corrente do río. En moitos 
anos non houbera unha crecida 
como aquela. 

Oración 

N este derradeiro día da novena, 
s~plicámosche paciencia con todos 
e cada un de nós. Ti, que levas 
tantos anos na nosa vila e es unha 
veciña tnáis, coñécesnos ben .. Non 

. hai ruís 'intenciós. Somos des
deixados quizais debido a que nos 
arrastran cegamente estes tempos 
de propaganda, masificación e 
consunusmo. Ti e-la mesma, 
século tras século e estasnos 
ensinando a ser fieis a nós 
mesmos, ·á" nosa vila, ao noso 
país, á nosa condición de seres 
humanos, febles e desvalidos. 

Pedímosche amor e compren
s1on coa seguridade de ser 
escoitados. Amén. 

Propósito.-Reconstruiremos a 
ermida de Nosa Señora Santa 
Isabel. Unha vez reconstruída 
prometemos espallar, o máis 
posible, a sua romería. 

Manuel María 
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OPINIÓN 

Os recursos do noso 
IUar Francisco Lorenzo Mariño 

Podo dicir que toda a miña vida estivo en 
contacto co mar; son filio de mariñeiro e, tanto 
por liña vertical coma horizontal, a miña familia 
sempre estivo marcada polo mar. Tamén a parroquia 
que me acolleu dende hai ben anos, Aguiño, nac~u 
do mar, e vive do mar e para o mar .. 

Nestes anos todos, tamén experimentei tempadas 
de caladas grandes e de pesqueiras moi pobres, 
coas lóxicas consecuencias de fartura e de 

· mesquindade. 

Hoxe quera lembrar dous mariscos moi gustosos 
que a piques estiveron de desaparecer: un mofosco, 
a ameixa, e un crustáceo, o percebe. · 

As ameixas. hai uns trinta anos eran capturadas 
indiscriminadamente polos barcos que as apañaban 
cos «cans», que son uns rastros de longos de9tes 
e que apañaban todo o que atopaban por <liante: 

Cos eans, a flota ameixeira, de tanta tradición 
por estes mares, estivo nun tris de desaparecer, xa 
que C?S rastros man'exados á man, ·era ben pouco 
o que podían apafü~r. · 

As concesións ás confrarías, a merca de ameíxas 
para sementar, coa vixilancia das mesmas 
confrarías, acadou que se poida. coller ameixa 
moito máis tempo e en maior ·cantidade .. Ademais, 
dunha <lucia de ameixeiros que quedaban, .na 
actualidade. póden~s pillar centos e centos de 
mariscadores · a flote, que logran boas capturas en 
moito menos tempo. 

Ós percebes andarían sete ou oito e con 
frecuencia, tiñan que ir dous ou tres dfas Pflfª 
xuntar tres ou catro quilos. · · 

C~a vixilancia en _contra dos furtivos, agora, 
mis mareas baixas, xúntanse moitos homes --e 
donas- e apañan o tope -d~z quilos por persoa
tódolos días; en canto ós percebeiros, concéntranse 
por centos nas concesións que eles m~smos re~ulan 
poñendo vedas por parcelas ou por tempadas,pero 
estanos. a pescar en tódalás mareas vivas do ann. 
E vai habendo para todos. · · 

Hoxe non trato dun tema relixioso, pero si dun 
tema _da vida dun pobo traballador e sacrificado 
que loita nas roe.has contra o mar para arrincarlle, 
con sentidiño, os s.eus tesoriros. 

O peor é que· algúns deles, por egoísmo, apañan 
sobre o tope e logo van _ a outros portos a vender, 
sen respecta-los compañeiros. 

A vaca galega aínda pode dar moito leite. 
\ 
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OPINIÓN 

Fraternité: 
Os «floco.s» d-a Re- -
volución Fra·ncesa 

A burguesía xogou na' Historia un papel 
eminentemente revolucionario ... no curso' do 

Mariano Guizán 

seu dominio de clase case secular, chegou a crear forzas proqu.ctiyas 
máis numerosa$ e maís colosai~ cá~ que poderan orixinar tódalas 
xeracións pasadas considera(i,as no seu conxunto ... · , 

A burguesía chegou a facer da dignidade persoal un simple valor 
de cambio ... rachou o. veo sentimental que recubría as relacións 
da familia e reduciunas a non ser outra· causa que relacións de 

1 . 

diñeiro. (C. Marx). 

. Despois de centos de anos tur:rando por acadar un lugar ó sol, 
no século XIX, a burguesía · deu conquistado o poder político e 
abriulle a· porta ó progreso. 

Un ~pintor fran~és da época, Ferdinand pelacroix, simbolizara 
o f~ito nun cadro famoso, «A Liberadade guiando ó pobo», no que 
a carón dunha fermosa Liberdade que enarbora a bandeira tricolor, 
o pintor retratouse a si mesmo, metido nun requintado traxe ·de · 
bo corte, rodeado de descamisados proletarios ,que avanzan :i;esoltos 
a entr~ na Historia levando por <liante os -restqs do Antigo Réxime. 

Transcorreran, xa daquela, algunhas décadas dende que, por 
primeira vez, a burguesía -francesa, ó grito de «Liberté-Égalité

. - Frat~rnité» · asaltara o po~er nq. procura dunha sociedade máls 
axustada M seus intereses. · · · 

Neses medios, pasara 'pola Historia Napoleón Bonaparte e viñera 
a Restauración; ·as áugas volveran 6 seu sitio, e a cousa rematara 
en rebaixas.. , · 

Peto desta volta ía se-la definitiva. A Burguesía asentaba no 
poder. Agarrou con forza a butaca. E Liberdade · e mais lgualdade 
ql;ledaron como marca da casa dunha clase que, de ~evolucionaria,. 

troco'-1 en · c~losa. conservatlora do poder recén conquistado. 

Dende esa hora, Liberdade e Igualdade veñen sendo .tema 
recorrente de polémica, debate, controversia e cursos monográficos 
nos grandes templos do saber. Mais, ' (la Fratemidade, coas présas 
e· ª · boa vida,. r.noi' poucos se volveron lembrar. 

. Netas daquela Revolucióp., fillas do capitalismo ou do proletariado 
desc,lasado, as Organizacións ·Non Goberna,mentais . parecen 
empeñadas en recuperar, arestora, o terceiro postulado revolucionario. 

Acaen ben. Teñen boa prensa. · Non parece que molesten a 
ninguén. Máis . ben se~ellan . un bo sedante para conciendas . 
estreitas. Pero, ·a carga que levan dentro é de ef~ctos imprevisi~les. 

De momento, ademais de .desface-la alma·, nos sitios máis 
fedorentos <leste porco mundo, lanzan a súa mensaxe de s9lidariedade 
que eu me atrevo a interpretar ó meu xeito: Ou compartímo-la nasa 
fartura burgúesa cos pobres, cos marxinados, cos famentos da 
Terra, ou eles acabarán c9méndonos. · . 

Así de sinxelo. E non creo que sexa cousa de tomalo a 
brincadeira; pois veñen con fame atrasada. Palabra. 
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ECOLOXÍA 

Teño e·scoitado que hai 
moito tempo había unha meiga 

. ou ~urandeira galega, no lugar 
de Sober, o carón .do Sil, que 
o primeiro que. fac~a ó 
receitar un tratawento 
ou . recomendar unhas 
.cúras era pedir lle á 
persoa doente que 
acudise onda unha 
árbore o ··carón dl:ln -río 
e lle dese unha aperta 
f orte ó longo de· · bas
tante tempo, a carga 
negativa que tiña esa 
persoa desaparecería 

· paseniñamente. 

. Sábese tamén que en 
países nórdicos, «teori
camente» avanzados~ a 
«abrazoterapia» ou 
curas a través do abrazo 
(tanto ·entre as persoas . 
como. ás ·.árbores) ·está 
sendo cada día máis 
recomendada polos 
,mé4icos;· de feito, creo 
que se poden observar regular
mente na1gúns parql!es suecos 
·a-persoa_s abrazadas as árbores. 

As árbores, ademais de 
axudar a manter viyo o noso 
vello planeta, agasállannos coa 
curación das moitas .enfermi ~ 
dades que nós temós, xa que 
tamén delas se extraen a m.aior 
parte dos compoñentes que , 
enchen as menciñ'1:S nas nosas 
boticas. 

Abraza-las árbores 

O taxol do teixo estase 
empregando con éxito en certo 
tipos de cancros de mama e 
ovano . nas mulleres; doutras 

árbores extráense tamén 
productos que algún día 
poderían chegar a curar 
enf~rmidades que hoxe 
sementan o medo pa soc1e-

. dade moderna; coma o cancro , 
e a sida. 

. , 

Por iso é necesario reivin
dica-la diversidade forestal 
coma gara11tía primeira dun 
ecosistema rico e que . nos 
ofrece día a día infinidade de 

posibilidades, fronte ós cada 
día máis abondosos mono
cultivos de tal ou cal especie 
(euc,aliptos e p1neuos en 

Galicia) mentres os 
. teixos e acivros, por 
exemplo, fican cada día 
en menor· número. 

. Abraza-las árbores, 
ensinar 6s nosos nenos 

· e aprender nós mesmos 
a achegamos as árbores 

. . 
como ese armgo gracias 
o que viyimos, pode se
lo primeiro paso cara a 
conquere-la harmonía 

. .. 
necesana para conv1vir 
neste planeta, e de paso 
recupera-la sabedoría 
dos máis vellos, deos
tados e esquencidos 
ta1vez por entenderen 
insignificante a súa 
sabedoría, mais que nos 
tristes tempos que 
parece nos va1 tocar 
vivir podemos · retomar 

coma a mellor ferramenta para 
loitar pola vida. 

Non o dubides, cada mañá 
un abrazo a unha árbore e 
canto máis nervioso, estresado 
ou deprimido esteas, máis 
abrazos; e se estas árbores son 
carballos, castiñeiros, cer- . 
de iras... propias da Galiza, . 
moito mellor. 

Anxo Maure Mosquera 
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DOCUMENTO 

Chainamento ó · pobo .de · l)eus 
«Nosoutros somos Igrexa» 

A cousa principiou en Austri0: e 
brincou a Suíza, pasando logo a 
Alemaña. Foise estendendo coma 
unha vaga que aínda non traspasou 
os Pirineos, pero xa toco u o Atlántico 
en Francia e posteriormente en 
Bélxica. Agora ch;ega ó Medíterráneo ' 
e calquera día pode envolvernos. 

*a superación da separac10n - celibato imposto pola actuallexislación 
estructural entre. «clérigos» e «laicos» eclesiástica non ten fundamento bíblico 
para unha corresponsabilidade na · nin dogmático ningún. • 
· Igrexa; 4. «Sede miseriéordiosos como o 

*unha confrontación aberta sobre é o voso Pai» (Le 6, 36) . 
a Sagrada Escritura para acada-la En coherencia con esta invitación, 
plena participación das mulleres nos que privilexia 4collida e respecto e 
rnj.nisterios eclesiais. non marxinación· e xuízo, paré

· Trátase dunha vaga . de 
contestación na lgrexa por 
culpa de se frustraren as 
esperanzas que ceibou ó aire o 
concilio Vaticano /l. Estamos 
perante unha marusía de 
cristiás e cristiáns que procuran 
sinaturas para enviar ás 
xerarquías eclesiásticas por mor 
que todos sexamos máis fiefs ó 
Evanxeo. e máis abertos ó 
ecumenismo · cristián. Se algún 
irimego tenforzas para empuña- .. 
lo temón, aí vai o texto que van 
asinando centenares de miles -
xa algúns millóns-, de católicos 
de tc:da Europa. 

l. «0 que a ·todos afecta, 
debe ser por todos aprobado». 

Este antigo principio eclesial 
está sendo desatendidp. Polo 
mesmo, ·nosoutros pedimos: 

*a institución de estructuras 
de comunicación de diálogo 
permanente~ no ámbito dioce- Pepe Carreiro 

sano, estatal e internacional, nas que · 3. « Vós_ sóde-lo pobo de Deus» 
os diversos compoñentes do pobo de · (1 Pe 2, 10) 
Deus, sen previas exclusións, poidan Nesta dirección: 
discutir, en liberdade e á escoita da *háselle · recoñecer á comunidade 
Palabra do Señor, tódolo~. problemas o dereito de celebra-la eucaristía e 
que afectan á Igrexa; anima-la propia fe nun pluralismo 

*a real implicación de cada Igrexa non delimitado por regras e cánones 
local (diócese) na escolla do propio historicamente condicionados; · 
hispo. *hase valoriza-lo celibato polo 

2. «Un só é o voso Mestre e reino de Deus, deixando ós sacerdotes 
todos vós sodes irmáns» (Mt 23,8). a liberdade qe ·opción, dado que o 

Á luz desta mensaxe pedimos: vínc.ulo entre ministerio sacerdotal e 
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cenos iusto: 
*revisa-la praxe e as normas 

que exclúen ós divorciados voltos 
a cas~ da eucaristía; 

*reintegrar ó servicio da. 
comunidade ós cregos casados. 

5. «Deus creounos macho e 
f emia. E viu que era cousa boa» 
(Xén 1, 27-31). 

E~te xuízo sobre a creación 
fúndamenta unha valoración 

primacía do amor sobre a ~<lei 

natural». Do que nos parece 
lexítimo concluír; entre outras 
cousas: 

*a reivindicación da liberdade 
de conciencia no terreo da 
regulación dos nacementos; 

*a superación <!le toda discri
minación verbo das persoas 
homosexuais. 

6. «Tiven fame e déstesme 
de comer» (Mt 25, 35) 
~ fidelidáde ó Evanxeo 

require ~n coherente compromiso da 
Igrexa católica, a tódolos niv~is, para · 
traballar -en irmandade ecuménica con 
tódalas Igrexas-, pola paz, a xustiza e 
a conservación · de todo o creado, 
re_spectando neste campo unha · 
contribución . concreta coma Igrexa, 
humilde, p~bre e peregrina, :verbo dos 
marxinados, dos ·oprimidos e dos que 
traballan por un mundo humano ~ 

solidarfo. 



CARTAS 

Nin mitificar -·nin descalificar 
Esta. foi a conclusión á que cheguei 

unha vez que iin o testemuño soore 
Alfonso Blanco Torradó. (Irimia, nº 
478), crego «en» Guitiríz (xa que non 
«de» ... ). 

Coñezo a Alfonso, xa d.esde . 
Salamanca, e sei dos seus valores e 
tamén, máis ou menos, do seu labor 
de animación soci~cultural e servicio . -
pastoral que ben seguro o fan 
merecedo.r de recoñecemento e 
felicitación. 

Tamén coñee.pi ~ Moncho Valcarce, 
de inesquecible memoria, con quen 
tiven a sorte de convivir e traballar 

.-

varios anos no equipo pastoral d~ As 
Pontes. 

E, por suposto, coñezo e colaboro 
con D. José Gea Escolano, hispo da 
diócese á que pertenzo e na que 
traballo, xunto con · outros ~regos, 

rel~xi.osas e laicos, por e para o Reino 
neste recuncho de Galicia. 

Nin Alfonso nin_ Moncho _penso 
que deben ser mitificados (se vale esta 
expresión), pois ata· nin a un lle vai 
nin a o outro lle foi este estilo. Nin 
o' hispo de Mondoñedo-Ferrol é tan 
nefasto ( é un dicir) que mereza unha 
descalificación aínda que sexa 

disimulada. 
Todos somos Igrexa e coido que os 

posicionamentos sempre se deben 
manifestar respectando ás persoas e 
nun clima de fraternidade cristiá, non 
sempre fácil de conseguir. 

Quen di isto é só un crego máis, 
que tamén cae na tentación de mitificar 
ou descalificar, pero que coma outros, 
se seiite galego e da Igrexa do Vaticano 
II 

1 

que ten por <liante o reto da 
«evanxelización das culturas» (Paulo 
VI, EN 20) . . 

Antonio Rodríguez Basanta 
Viveiro, 15 de marzo de 1.996 

Graciñas, Lula, pola postal 

Lugo 10-3~96 

Benqueridos amigos de Irimia: 
O motivo -desta postal é, en 

primeiro lug~,. enviarvos un saúdo 
garimos9 e cmmunicarvos que dende 
agora me enviedes a revista a un 

novo enderezo, se facedes o favor. 

Lula Rivas Grande 
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FALANDO CON XEITO 
Xesús Ferro Ruib.al 

Dit.Os do 1ume 17 
Cando Betanzos arden 

Así como un dito nos fala do 
incendio de Troia entre os séculos XIII 
e XII antes de Cristo, houbo outros 
incendios tristemente sonados ó longo . 
da historia, ata chegannos ós mcendios 
dos montes <lestes últimos anos. 

Un incendio .é sempre unha 
desgracia que impresiona a todos, que 
inspira a pintores e escritores e que 
queda gravado na memoria colectiva 
marcando unha ' referencia, con un 
antes e un despois. Hai un que pasou 
á historiad~ Galicia e que quedou para 
sempre na nosa . lingua. · Cando 
Betanzos arden quere clicir «en tempo 
inmemorial; hai moitísimo tempo sen 
que saibamos xa certo cando foi». É 
dito de Betanzos que !estemuña Xulip 
Cuns Lousa, aínda que non di cando 
foi o tal incendio. Gustaríame que . 
algún lector descubrise algo. O dito é 
sinónimo de . Nos tempos de María 
Castaña. 

O lume ten moito que ver coa · 
guerra e coas armas. Antigamente as 
armas eran pedras, pause espadas. A 
invención da pólvora creou asArm~s 
de fogo que son as que, coma <? fusil, 
disparan un proxectil por medio da 
explosión da pólvora. E, faland~ disto, 
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hai o eufemismo Darlle gusto ó dedo, 
q~e ·significa '<<disparar unha arrlla de 
fogo». 

O lume é. símbolo de varias 
paixóns, a primeira é a ira. A ira ou a 
impaciencia, ás veces, fainos renegar, 
é dicir, sufrir coa rabia, apretando os 
dentes. Lembro que meu pai, que 
estimaba ser puntual, sufría cando lle 
diciamos que fose encendendo o coche 
que xa saiamos. El' dicía Métome no 
coch~ e ¿que?: mentras non v_indes 
¿que fago?¿ Estou alía renghar? Pero 
ese ' renegar podese . dicir 
hiperbolicam·ente_ Da-lo lume cos 
dentes ou Botar chispas, coma dúas 
peclras que se baten. ' 

¡Fendía nubes! e ¡Daba lome cos 
dentes! son expresións que significan 
iso, e tamén «renegar, Xllrar coma un 
carreteiro por efecto da ira»·.· 

. · . . Así se .entende que Comer Jume 
seJfa «enrabecharse, enfurecerse, estar 
moi ano:x.ado», .coma se un es ti vese 
facendo o lume na boca cos dentes. 

Dé aí veñen tamén expresións coma 
Botar lome, que é «estar indignado; . 
eJ?,furecerse». Está que bota. lome 
significa que «está desesperado». 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. Na primavera que empeza 
cando xa o cuco canta 
soa a campá da liturxia 
que anuncia Semana Santa. 

1 2 •. Hai xente conservadora 
que aínda lle queda envexa 
dos tempos en que a Semana 

' era dominio da lgrexa. 

3: Chegados os días santos 
nin se podía cantar: 
só facermos penitencia 
e, culpables, bagoar. 

4. Pola morte de Xesús 
todos ·cheos de tristura 
e o signo do loito era 
a cor da roupa do cura. 

s .. Nin se debía cantar 
nin podía can ou gato 
ir ó cine e divertirse: 
só procesións de teatro. 

6. Saturado o clima estaba 
sendo as procesións o centro 

cando todo o mundo sabe 
que a procesión vai por dentro. 

7. E inda as norinas do xaxún 
e tamén da abstinenci~ 
prohi~en comermos carne, 
só marisco, ¡que paciencia! 

8. Non digo que fosen malos 
tantos choros e xemidos, 
mais a seculandade 
converte iso en tempos idos. 

1 1 

9. Hoxe sabemos que a morte 
de Xesús, fo~, polo visto 
consecuencia de tomar 
en serio a función de Cristo. 

10. ¿ Quen lle mandou a el meterse 
cos ricos, malla que malla, 
dicindo que .os pobres vencen 
e que ós poden tes, tralla? 

11. Quen se a~hega tanto ós pobres 
pecadores, marxinados 
conte, con que os paos que leve 
han ser eles ben levados. 

12. Saiba quen no sacramento 
entre do Pan e do Viño 
memorial e 'seguimento 
é da cruz: ese é o camiño. 

13. Irimego: se andas niso 
da liberación dos pobres 
pagar nada che han pagar, 
mais é probable que cobres. 

14. Se non pensas coma eles, 
ortodoxos, aí os tes: 
saduceos con sotana 
quererán pararche os pés. 




