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EDITORIAL

O TRASNO

Con flores a porfia

Santuarios de saldo

«Que por mayo, era por mayo, cuando hace la calor/
cuando los enamorados van a ·servir al amor», cant~ o
romance anónimo. O mes das flores e da ·vexetación está
no medio e medio da privavera-que-o-sangue-altera. Mes
tradicionalmente dedicado á deusa do amor, Afrodita, que
tomou o nome de Venus en Roma.
Houbo civilizacións que principiaban o ano na primavera,
e a cerimonia inaugural consistía no rito da hierogamia ou
matrimonio divino: o reí acudía ó templo para xacer coa
hieródula ou prostituta sagrada e, fecundándoa, ritualizaba
o mito da fecundación d~ humanos, animais e vexetais. As
pingas de chuvia eran o esperma divino e . a sexu~dade
cósmica púñase en marcha.
lavé nunca tiv.o compaña feminina que explicase nin a
creación nin a fertilidade. Era un deus creador pola palabra,
non mediante a unión sexual, que .no mundo hebreo estaba
ubicado no seti estatuto profano, por suposto dignificado
polo Creador.
Non o mesmo se pode di.cir de certa tr'adición·eclesiástica.
Non se gañou moito cando, seguindo as consignas do amor
cortés ou trobadoresco, naceron o~ xogos florais en Tolosa
de Francia, no século XIV, ano 1323; resonanciá dos
licenciosos cultos romanos á deusa Flora: os romanos ían
ó campo e ceibaban un gran de trigo Ó aire, símbolo da
fertilidade; logo guindábanse flores a porfía uns a outros,
é dicir, en competición.
O mariólogo Gabriel Roschini, dende a ~úa inxenuidade,
recoñece que á deusa pagá lle saíu unha contrincante,
antídoto contra a luxuria: «Aquela que, coa súa fermosura,
eclipsaba a de Flora, constitúe o ornamento maís belido da
terra e do ceo».
Nada gaño u a piedade mariana ~i~ando ~ virxindade
de María nun contexto de desconfianza do sexo, en vez
de facelo na súa órbita teolóxica da nova creación do
Espírito de Deus. Nada gañámo-los cristiáns coa predicación
da pureza sexual que tanto nos cu1pabilizou no nome da ·
aldeá de .Nazaré.
Por iso, moitos liturxistas aborrecen o mes de maio e,
de lle dedicaren algún mes á Vrrxe María, faríano no .
Advento, tempo litúrxico de espera e d~ esperanza. Iso xa
é outra cousa. ·
A verdadeira dimensión de María de Nazaré non n0la
dá nin a deusa Flora nin a utilizáción antiafrodisíaca dun
mes cargado de erotismo. Nin o erótico é malo nin· necesita
de esconxuros marianos. Sáibano todos aqueles que quixeron
vacinar ós adolescentes con receitas de moralina e satanizando
o sexo, provocando remorsos que experimentaban efémero
alivio no confesionario.
A verdadeira María de Nazaré hai que situala onde o
fai o Evanxeo, principalmente nesa ·Cantiga do Magníficat
que se lle atribúe á Vrrxe: unha muller que loa a Deus P<?rque
«derruba do trono ós poderoso.s e fai subí-los humildes»
(Le 1,46-55).
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Daniel López Muñoz
Q. fenómeno das aldeas
fantasmas acaba de ser
recoñecido polo Gabinete
de planificación da Xunta.
Aldeas de poboación cero,
onde morreron os últimos
vellos e quedan só os
valados e as casas ·de pedra
vestidiñas de uz, de hedra
e chucbarneles, os ·fomos
derruídos, os alboios des- .
lousados. E cos vellos
morreu un anaquiño -de
historia, un feixe · de palabras, tesouriño cultural dese
lugar, unha manchea de
contos perdidos, lustros de
traballo arreo por facer da
natureza unha aliada.

Se soubesemos· quen
somos, de onde vimos. Se
soubesemos a dolor e o
esforzo e -a fe§ta toda que
desde outrora sostén o noso
vivir _de agora, fariamos de
cada aldea fantasma un santuario. Pero fannos burros
perdidos .e sabemos máis de
Ladi Di que da nosa bisavoa
da aldea. E os nosos nenos
saben que Nike é a zapatilla
re Andrea . Agassi, pero
ignoran a sabedoría que
encerra un muíño de auga.
Agora que empezan a
aparecer máis e máis aldeas
sen xente, empezru.i a saír

espilidos con avultada conta
.corrente para facerse con
elas. A administración
detecta un interese crecente
pola adquisición de aldeas
abandonadas. E un nota
unha especie de compracencia administrativa nese
fenómeno de compra de
saldo da nosa historia rural.
¿ Chegará a haber un
programa de abandono
incentivado dos último's
veciños para .activar un
mercado de gran proxección
de futuro?
Estase achuchando ós
labregos por todas partes.
Os mercados de leite e carne
limitan a activid~de ós máis·
fortes. ¿Por qu~ non se toma
en serio o futuro das comunidades rurais como xestores
e conservadores. do noso
país rural? ¿Non vale ·de
nada todo ese traballo de
séculos humanizando a
paisaxe? Si, descaradameQ.te: habeóa que pagarlles
para que permanecesen aí.
¿Non hai un aquel de
tremenda inxustiza niso de agardar a que desapareza o
último vello para que o
capital convirta en cartos o
producto dunha historia de
estreituras?
'
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BOA NO\A

Manolo Regal Ledo

Polo porvir do pobre.
Tucho (tillo): Papá, ¿sabes das
manifestacións que se están facendo
no pobo contra iso da ESO?
Marcelo (pai): ¡Xaora , que o
souben! Estiv-en falando un bo anaco,
cun dos organízadores esta . fin de
semana.

corno cousa política: seguro que moita
xeilte se había apartar diso.
Marcelo: Non o sei, Tucho, non o
sei; pero o que ·está claro é que detrás
desta organización escolar da ESO hai
unha maneira de valora-lo campo, de
entende-la educación, de· estar do lado

Tucho: Para min, -que teñ~n toda
. a razón do mundo'. Lin os razoamentos
que daban nunha folla que esta,ba na
caixa d9 correo e parecéronme moi
bos. ¿Ti líchelos?

dos máis pequenos, que non nos
convence. Hai un partido -ou máisqrie ten esa maneira de ve-las causas,
e, se nos opoñemos á implantación da
ESO, estámonos ~poñendo a unha
política concreta. Se isto é así, cómpre
dicilo así.

Marcel~: Lin, pasoume a folla a
túa nai. Pero houbo unha causa que
non me gustou nada. Alí todo. era
repetir e repetir que non querían
politiza-lo asunto, que con iso das
protestas contra a implantación da
ESO non se ía co!1tra ninguén
políticamente. E non estou de acordo.

.· Tuc~o: Non sei qué che diga, papá.
ti xa sabes que sempre tendes a metelas causas polo aro da política; e
menos mal que non che dá por metelas
polo aro da .relixión tru;nén.

Marcelo: Pois non me apretes
moito, que, se ~e apretas, logo che
.Tucho: E logo, ¿ti que pensas papá,
que había que levalo como causa · digo o que estiven pensando: que isto
da ESO, no campo sobre todo, é unha
política?
cous~ ben importante para a xente
Marcefo: Eu penso que hai que
máis débil, a xente rural de zonas
levalo como o que é: unha decisión
arredad~s, e para os niáis débiles de
política dun grupo político que. fai as
entre esa mesma xente, os nenos. Está
·cousas como as fai e nón doutro xelto.
algo en xogo o porvir do pobre, así
Iso é facer política, e ·os que nos
que ben lle ten que preocupar ós
opoñemos a iso, queir~olo ou J_non,
cristiáns; seguro que aí se xoga tamén
facemos política. Non quere ver nisto
un . pouco da cruz e da gloria da,·
algo político é quitarlle todo o ferro
Pascua.
á causa.
'fucho: Non, se xa eu dicía...
Tucho: Papa, non te entendo. Pois
eu penso que non sería ben que s~., vise

Cuestión de
fidelidade
Domingo 4 de Pascua
Xn 10, 1-10 -- 28 de · abril

Nas comunidades cristiás por
veces hai enfrontamentos:
maneiras distintas de entender e
de levar . adiante a vida cristiá;
maneiras tamén distintas d~
entender ·e de levar adiante o
papel de animador da . comunidade, ou calquera outro
servicio da comunidade. Por iso
necesitamos estar olland,o
permanentemente para o que
Xesús dixo e fixo: el é a clave
fundamental; séndolle fieis ,
teremos e daremos vida.

*

*

*

Cuestión de
Confianza
Domingo 5 de Pascua
Xn 14, 1-12 -- 5 de maio
Moitas veces caemos na
desesperanza, nos medos, nas
desilusións; andamos co corazón
como encollido. ¿Que será do
mañá e do pasadomañá: o
traballo, a f3.milia, os amores, a
sorte dos pobres ... ? Iso non é
vivir. É - bo preocuparse con
normalidade das cousas todas
da vida. Pero sabendo pousar
tódalas nosas ansias nas mans
de Deus, que é para nós camiño
e compaña fiel no camiño. Con
el 6 meu lado, non temerei.
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A PENEIRA
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Alfonsó B/'am;o Torr~do

ALIAD (As~ciación Lucense ·de
Información e Axuda ·ó Drogodependente) é un deses colectivos
que hai nas cidades e comarcas
e que se converte nun agarradoiro
a un cravo ardendo nas situacións
límite mesmo coma unha axuda
á mocidade, ós pais, ós educadores ... , afrontando temas coma
drogas, ·a anorexia, ou temas do crecemento da persoa _
relacionados co sexo, psicopatoloxías, fracaso escolar.
Organizaron un curso sobre a adolescencia no que inciden ,
sobre todo e8te : «universo». Enderezo: Calexóii de .San
Marcos-2º-lº . dta. (Tfno. 251948).

UNHA DAS ·~EIRAS MÁIS
FECUNDAS DOS . CINCOCENT(}; ANOS DA UNIVERSID;\.DE está a se-lo Ciclo

ce

Teatro Universitarjo . que
remata· o día dez. Gozamos d·a
creación e da art~ 'de · varios
grupos que nada teñen que
envexar a outros colectivos
profesionais; así aAula de Teatro .
do Campus de Lugo que estreou
«Deire a coitada» de J.M. Synge~
baixo a dirección de. Tareix.a .
1

Camp~.

UN ENCONTRO CO ARCEBISPO DE ·
·COMPOSTELA tivo lugar hai u~as

O «DÍA DA NAI» non nos gusta cando se
converte nun1J.a xomada para o consumo · e as
semanas por parte dos membros da Editorial · vendas nos grandes almacéns, pero si que ten que
ser unha aldabrada para · agradecer ás nais e
Sept, que fixeron cbegar a Don Xulián
mulleres do mundo as súas vidas gastadas pará
Barrio a preocupatión pola lenta
crear vida. Hai aÍnda moito que r~ivindicar neste
incorporadón da Igrexa á normalización do
senso, por ex~mplo só tres de.cadá dez galegas teñen emprego ... ;
noso idioma. Foi unhq, conversa moi
proveitosa xa que eran persoas cunha longa experiencia na · por íso ·agradecemos servicios de información e. asesoramento
~orna ·os que anuncia o Servicio de Iguald~de para este mes:
inculturación da nosa Igrexa na identidade galega; alí estaban
unhas «Xomadas Técnicas sobre a formación da muller coma
membros da Comunidade de Vida Cristiá de Vigo~ que están
factor de estabilidade» (días dez ó doce) e unha ·«Semana da
a publicar Badal entre outras causas, mesmo facendo catequese
Muller>> (dende .o viritesete) con. temas varios: drogas, ·sectas;
de mocidade como é ? caso de Xaime Isla, que aparece na
depresións, etc ... , Todo na Residencia de Pan~ón en Nigrán.
fotografía e que puido contaxiar aínda máis ó señor Bispo do
Na ilustración unha pintura de Quesada: «A Maternidade».
seu compromiso por unha verdq,deira Igrexa galega.

A ·pasantía; en marcha ·

<
·-w
-

Xa o lector sabe, sen dúbida, que Irimi~ crea l;in de traballo e ·de todo o que for preciso.
novo servicio que vai principiar no pró~o curso: ' Mentre·s os grupos ·locai_s non elixan ós seus
a Pasantía-teolóxica. Haberá ·tres clases de sesióhs responsables, velaqnfas -persoas qµ~ están dispostas
de estudio:
a actuar provisionalmente para recoller nomes · e
1) a dos pequenos grupos co número de
distribuír información:
· participantes que eles determinen . e coa' . ·---·r-...-~
frecuencia de reunións que decidan.A CORUÑA: Sagrario Fachal, tel. 981/
2) o grupo da comarca, con reunión
26.84.74.
trimestral -excepto o de verári.-, e 6 que
FERROL: Pili e Pepolo, tel. 981/35.47.78.
acudirán tódolos membros do grupo local
LUGO: Julia Bruños e Valentín Arias, tel.
que .o desexen para poñer en conxunto o
982/21.72.75.
'
traballado para cada grupo: Este ·grupo actuará
OURENSE: Miguel Femández Grande, tl. 988/
coma delegado dos comarcais e decidirá .todo: día
46.78.28.
da reunión, programas do curso, material de
PONTEVEDRA: Carmen Gaite, tel. ..986/50.36.73.
estudio ...
3) unha vez ó ano tódolos grupos -locais e SANTIAGO: Pía, tel. 981/56.52.87.
oomarcais-, serán convocados a unha reunión xeral Filucha, tel. 981/56.46.13 ou 85.31.72.
·de toda Galicia. Un boletín interno -Diáspora-, irá VIGO: · CaÍ-men Novelle, tel. 986/37.28.92.
dando conta a cada membro da Pasantía do ritmo Se pensas asistir, ppr favor avisa axiña.

«CINCUENrA
MIL ÁRBO~S
MÁIS» é o tema
do Departamento
de Medio Ambiente do Concello de
Lalín, es~e· ano Pº!
segunda vez; xa o
ano . pasado os
veciños plantaron
preto de corenta
mil árbores autóctonas das que o
concello . subvenciona a metade, e así foron repoboadas grandes éxtensións
de carballos castiñeiros, cerdeiras, maceiras, etc. A resposta
das distintas parroquias foi exemplar.

X~ ANTÓN
MIGUÉLEZ
conve_rteuse desde
a súa época de
estudiante nunha
ponte entre Galicia
e Catalunya, e
ternos _que agradecerlle este servicio
do que nos beneficiamos todos; é
coma un vaso comunicante entre ámbolos-dous países que
arrequece a todos, por iso_agora -os cataláns acaban de
traducir ó seu idioma e ó castelán o número catro de
~gueira: / «Ternos carta de · Deus». O que seguimos é
desexando ~ publicación dunha colleita da poesía de
:Miguélez qtse toda inédita e dunha grande caiidade.

URXEN CARRÍS PARA BICIS
nas nasas cidades ~ ·vilas; algún
xa empe?:a a deseñarse, por
exemplo, na Coruña, xa que é un
transporte
necesario, _non
contaminante e saudabl~ para
todos. Os que o practican,' e na

COREN (Cooperativas Ourensás)
acaba de recibir outra
inxec.ción de cartas da
Xunta de Galicia a
xeito de crédito; nos
seus trinta anos de

prÍmayera xa sori' multitude, saben

producción

nunca

dos riscos que corren andando en
·chegou tan lonxe en
bid; por iso, neste tempos de - facturación, superando os sesenta e un mil millóns no
moita planifk_ación urbanística, é
pasado ano.·A fabricación de pensos, a producción de carne
de parco, aves e vacún son ·as pautas do seu crecemento.
unha mágoa privarnos <leste
servicio ó cidadán. No mundo hai
E a única empresa de todo o Estado que canta con tres
dobre de· usuarios de bicis ca de
matadoiros ·propios. Constituída por mil douscentos socios
dá traballo directo a case mil setecentos traballadores e dun
coches, es~ c_ollérno-la bici en traxectos pequenos, podemos
aforrar mil millóns de litros <;le combustible en España.
xeito indirecto abarca a cinco mil familias.
O PRIMEIRO DE MAIO ,
«COA FORZA DA NOSA
TERRA» é a afirmacion do . dest~ ano o mapa laboral é ben
Sindicato _Labrego Galega para· diferente a · aquel do primeiro
da tiansieión, hai vinte anos;
a súa precampaña dunhas
perdéronse sobre un millón de
eleccións sindicais ás Cámaras
empregos, así no sector
Agr~ias que están aí á volta da
primario (agricultura, gandería
esquina. Unha convocatoria de
e pesca), son a metade os que
Comisión~ Labregas baseada na
agora están ocupados, perdendo
información e na mobilización
niáis dun millón· e medio de empregos, o mesmo cá
. que está a desenvolverse por
industria e a construcción, que reduciron a ocupación n\}n
parroquias e comarcas fronte ós
vintesete e dez por cento respectivamente. Foi o abano de
intereses máis políticos · ca
servicios o único que medrou case o dobre: educación,
sindicais do1Jtros sindicatos como Xóvenes Agricultores nos
cultura, ocio, saneamento, limpeza, algo menos as
·que se apoia o PP para . quita-la representatividade do
administracións públicas, e m~ltiplicáronse por catro as
sindicato nacionalista acadada durante tantos anos de -loita
actividades de servicios ás empresas ...
e historia. Na fotografía a Secretaria do SLG, Lidia Senra.
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POLÍTICA

¿Que .pasa' coa ESO?

fAR6AD€19P
GALERIAS DE ARTE
LIBROS
CERAMICA

*
*
*
*
*
*
*
*
*

27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 - 55 7~ 41
Fax:
982 - 55 78 04
O CASTRO DE SAMOEDO
15168 Sada (A Coruña)
Teléfs.: 981 - 62 09 37 / 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04
Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 5819 05
Fax:
981 - 5818 88
Provenza, 274
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Zurbano, 46
28Óf0 MAD.RID
Teléf. e Fax: 91 - 310 48 30

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. Cedaval, 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74
Albareda, 17
41001 SEVILLA
Teléf. e Fax: 95 - 421 67 08
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Calquera coñecedor do sistema
económico e político no que nos movemos
comprende que os diferentes servicios
teñen que adaptarse ás necesidades dos
éidadáns, pero tamén a uns imperativos
de rendibilidade. Por iso, desde ó punto
de vista .do sistema, é perlectamente ·
comprensible o plano da Xunta para
implanta-lo Ensino Secundario Obrigatorio. Trátase de crear unha red~ de
centros para· que tódolos rapaces (entr~
os doce e os dezaseis anos) poidan cursar
dignamente os estudios que Hes
corresponden~

Para atender dun xeito rendible e
«racional» tal demanda, hai que contar con
centros míÍlimamente dotados e co
profesorado correspondente. Isto non é
difícil teóricamente. Pero empeza a ser
máis complicado cando se trata de ofrecer
este servicio a unha poboación dispersa,
como é a dominante no medio rural galego.
Boa parte do~ _concellos, a maiorfa dos
de Lugo e Ourense, ·non contan cunha
poboación suficiente para xustifica-la
existencia dun centro das características
citadas, sobre todo se se pretende ofre~er
<lúas, aulas por nivel (e permitir así o
funcionaniento · de opcións de materias).'
Por iso protestan os afectados, xa que non
están dispostos .a ter que pasar horas nos
autobuses para ir a centros que ó mellor
·non contan con mellor dotación cós de
EXB onde vi.ijan recibindo clase ata agora
eses alumnos.

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

<
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E
..
..
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Detrás disto ~ai que constat~, sen
embargo, un problema moito máis fondo,
como é o do porvir do mundo rural galego,
un espacio cada vez menos poboado .e ó

· que a mellara
dos servicios
sanitar.ios,
educativos e
similares non
Por Tint;xu
pode responder
a unha ocupación do espacio -e mesmo á organización
dos horarios- que veñen' d~terminados por
un xeito de vida tradicional.
Estes ,núcleos rurais Joron vendo
desaparece-las feiras, teñen médicos,
farmacéuticos e veterinarios,. pero que os
atenden en horarios de oficina e .sen convivir
con eles. O mesi:p.o Hes sucede cos mestres,
ou cos cregos ou mesmo cos responsables
das ofic;inas de banca: nas aldeas non
quedan máis cós labregos _(vellos nunha
prop.orción que non deixou de medrar nos ·
últimos decenios, pero que está próxima ó
seu límite) e algúns tendeiros.
Iso é o que está no fondo da protesta
e do descontento xeral <leste mundo rural.
Os teóricos planos de desenvolvemento
comarcal non están dando resposfa a esta
fonda inquedanza. Os centros de·mocidade
ou da terceira idade, as actividades oficiais
dirixidas ó mundo rural en xeral, están moi
desenfocadas. Mesmo o chamado turismo
rurál, que podería ser un paliativo á esta
situación está tendo éxi,_to nunhá liña
económica, pero non ten nada que_ver coa
recuperación da vida social <lestes núcleos.
Por todas estas r.a:z;óns hai qüe
comprende-lo berro fi;mdo dos milleiros de
persoas qfectadas por este problema, un
síntoma máis da desfeita do mundo rural,
á que non se atopa remedio.
1

•

IV Irimianza en Lugo·
Día: 5-maio-96

Relixiosa, por Luís Manuel Rodríguez, Crego.

Hora: 17,00
Lugar: Pz. do Ferrol, 14--15 baixo

Testemuña, Monxas Bon Pastor-Asistencia á
muller marxinada.

Desenvolvemento

18,15 - . Dialogo

17 ,00 - Presentación

Pistas para debate:

Valentín Arias

¿Que preocupa princ_ipalmente hoxe ó pobo?

17,15 - Revisión da nosa realidade ·hoxe:
Económica, por Pedro Pedrouzo; Economista
Político-Social, Antón Negro, Sociólogo.

¿Que retos urxentes ten o cristián arestora?
20,00 - Merenda e Fin de Fest~, animada por
Xosé Manuel Carballo.

RELIXIOSIDADE POPULAR

.

Iconografía ·dos Santos
~

Máis claves iconográficas de santos e santas de carácter xeraF:
categoría
bispoAmbrosio.

vestiduras
' . pon'tificais, con casula

,

atributo xeral ,

exemplo

báculo de hispo na _man.

Brais, Froilán,

áncha ou capa pluvial,
palio; mitra (gorro
triangular) na cabeza.

cardeal

roquete sobre sot~_na
rubia, capelo
cardenalicio, sombreiro
de ala ancha.

diácono

dalmática sobre a alba.

Garlas Borromeo.

libro dos evanxeos na
man.

Esteva, Vicenzo, Lorenzo,
Fins.

Santo Estevó .e os Coios
Recoñecémolo polo seu tipo físico (mozo
e imberbe), as súas vestiduras propias dos
diáconos (dalmát~ca · subre , túnica talar
branca, ás veces con manípulo no antebrazo
estola sobre o pescozo); o .libro dos
evanxeos na man (~tributo xeral dos
diáconos mártires), a _palma na outra
(atributo xeral dos mártires); xeralmertte
.leva sobre 9 lib~o ou nunha das mans uns
coios ou pedras (o seu atributo persoal,
porque o seu martirio consistiu nunha
lapidación).

e

A súa festa oficial, o 26 de decembro.

Tomado, basicamente, . de Ferro Ruibal, Boullón, García
Álvarez, Lema, Tato (1992: 91-94): Diccionario dos Nomes
Galegas; Ir Indo, Vigo.

2

Este santó Esteva preside o retablo da parroquia de Anos (Cabana), do
arciprestado e comarca de Soneira. Foi realizada por un mestre rural a
finais do séc. XVIII, podéndose encadrar na transición do barroco 6
neoclásico. Ten tódolos atributos tradicionais, agás a palma do martirio,
desaparecida da súa man dereita.
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Pará lrimia dende

TERCEIRO MUNDO

.

Con certo retraso, en boa parte imputable á nosa redacción,
publicamos esta aportación tan interesante como entrañable
de,Manolo Sordo desde Guatemala. Mantemos, ilusionados,
esta comunicación regular con Manolo a quen lle seguimos
Benqueridos irimegos:
Nos últimos 'días do mes de Santos tiven
a oportunidade de mandar a «Irimia» Ún
escrito coas miñas primeiras impresións
despois de dous meses de estadía por estas
terras guatemaltecas da Verapaz. Hoxe,
pasado o tempo de N adal, vou tratár de
enviar algunha información máis.

enviando Irimia cadd quince días, aínda que temos constancia
de que, por motivos descoñecidos, os nosos envíos non
chegan o seu destino. Serán os tr'asnos do correo
guatemalteco.

segundo acto ,da celebración de Nadal é unha
festa ben curiosa que ten o seu centro- na
comunidade lad~a (ou mestiza): a «festa
das igualas». Esta festa ten lugar o día .da.
Vrrxe de Guadalupe (12 de Nadal). · As
mulleres ladinas vístense neste único día do
ano ó estilo 'indíxena: huipil, corte, faixa e

«As Pousadas»: O Nadal Popular

lndíxena
Dende primeiros do mes de N adal estou
a traballar na Parroquia de Santa María de
Cababón na Alta Verapaz. É un lugar ben
verde e fermoso que atenua a «morriña» de
estar lonx~ da terra. Pero tamérí é un lugar
ben pobre nos sectores de saúde, eduéación
·e servicios. A meirande parte da poboación,
qué é da etnia maia «Ketchí», vive
diseminada polas montañas en numerosas
aldea de difícil acceso. Pero toda esta
xentiña conserva con moita pureza a cultura ·
e a relixi sidade popular. Chamoume moito
a at nción o xeifo de celebra-Jo Nadal: «As
Pou ada », que pasarei a relatarvos
xuntamente con outros aspectos do ciclo de
Nadal que teño observado.
O tempo de Nadal comeza para estes
pobos cos primeiros días de Decembro e
coincide dentro dos tres meses de vacacións
escolares (equivalentes en Galicia ás
vacacións de verán). O actb pri~eiro ·das
festas e a «queitna do demo», o 7 de Nadal
pola noite, que se fai en tódolos barrios e
aldeas. Unha cousa moi parecida ás nosas
«fogueiras de ' San Xoán» e posiblemente
tamén arraigadas nun pasado remoto; aínda
que na memoria da xente o que prevalece
e unha orixe máis recente: as fogueiras ou lumieiras que se prendían ó paso da Vrrxe
Concepción . para alumar e tamén para a
derrota do demo. A celebración, coma en
Galicia, é mais laica e popular que relixiosa
e vai acompañada de xantar e bebida típica,
danzas e foguetes; tamén aquí os nenos
son os que máis participan
destas cousas.
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adornos. Fan unha celebración na Igrexa,
unha procesión coa imaxe da Virxe, e remata
cunha festa ó estilo indíxena onde non falta
a música de marimba e tamén ó compartir
alimentos propios da festa
maia:
atol, cacao
•
1
e tamal. Nesta festa participan indíxenas e
ladinos e por un día ó ano, coincidindo coa
festa da Vrrxe India, se rompe o racismo
secular e o mestizo se «iguala» <:;o indíxena ...
Despois todo vol ve a ser como antes, continúa
sen desaparecer a división de tantos anos.
. Escoitei que esta tradición foi do final do
século pasado; ninguén foi capaz de dicirme
o seu sentido. Os indíxenas moléstanse un
pouquiño con esta festa; pero por un día
créase un bo ambiente de convivencia.
Pero o acto máis importante e emotivo
do Nadal son «As Pousadas». Entre
'
o 16 e o 24 de Nadal os

en tódolos ·barrios e aldeas unha festa de
N ad al moi particular que lembra a
peregrinaxe de María e Xosé entre Xerusalén
e Belén. Colocan nunhas sinxelas andas
unha palloza o "ranchito" aberto e dentro
dúas imaxes representando ós pais de Xesús
ataviados cos símbolos do peregrino xacobeo
(caxato, cabaza é sombreiro de ás anchas)
mais vestidos· e símbolos maias. Despois
, van cada noite en procesión a unha casa
pedindo pousada para os peregrinos. Vai
toda a xente dese barrio e sobre todo nenos
e mozos; levan unhas veliñas nas man~ ~
van cantand~ panxoliñas. ó chegaren á
porta dunha casa hai ·un pequeno diálogo
cantado entre os que acompañan á María e
Xosé e os pousad~iros que -ó contrario que
eri Bélén- sempre abren a porta os
peregrinos ....

Peregrinos
· - Aquí ás vosas portas
tras dura xomada
pedimos morada
por amor de Deus
- Somos peregrinos
que nesta morada
' pedimos pousada
por amm pe Deus
- En tódalas casa&
pous.ada pedimos
e tan só escoitamos
. cru~l ingratitude
- Somos Xosé e María
quen así rogan
e cansos chegan
dende N~zar,é

Verapaz (Guatemala)
Pousadeiros
- A noite é escura
fría, aterradora
a ademais non é hora
xa de camiñar
- Aquí non bai pousada
seguide peregrinos
' de raros . camiños
quen sab~ quen' sodes
· - Decide os vosos nomes
·estraños · mendigos
tal vez sodes amigos
decide 'quen sodes
- Entrade peregrinos
feliz quen vos tep.
con'vosc;o ven
a felicidade
. : Entren santos peregrinos
reciban este lugar
qué aínda que pobre a morada
damos de corazón
- Cantemos con ledicia todos
o considerar
que Xesús, Xosé e María
nos viñeron hoxe a honrar
A continuación, toda a comitiva -os de
dentro e os de fóra-, . xa no interior da
pausada fan unha celebración da palabra
animada polos catequistas e anciáns da
comunidade e Óremate todos sdn agasallados
polos pousadeiros cunha cea típica: atol e
cacao. O máis important~ desta celebración
e a correspondencia entre os símbolos e a
vida: tanto no intre da celebración como na
vida do barrio a actitude fundamental de
Nadal e ó dar pausada á xente, a acollida
e o compartir. Participei noutras celebracións
parroquiais pero en ningtmha coma nas
Pousadas experimentei a acollida,
sentinme acollido e acolledor,

As festas de Nadal contin,úan ata os
primeiros días de xaneiro con outro costume
que 'tamén significa vivi-lo Nadal como
acollida: visita-los «beléns» polas casas. É
· unha ocasión de oración, de encontro e de
compartir de toda unha aldea xa que todo
o mundo pon o «belén» e polo tanto todo

de camiñar cara adiante na procura da paz,
do desenvolvemento e do respecto á
identidade e dereitos dos pobos indíxenas.
O contrincante, Portillo, é o «títere» ou
«monicreque» do dictador xeneral Rios
M~nt; un tránsfuga que, hai pouco máis dun
ano, berraba contra o dictador que agora
lidera o seu partido, o FRG (Frente
\Revolucionario Guatemalteco). A subida á
presidencia de Portillo sería un caos para
este p~s, unha ·volta atrás notable.

Pero o triunfo de Arzú non foi folgado.
Tan só catro ou cinco puntos separan a este
home do seu contrincante. Salvouno o voto
da ·capital, maioritario para el. Portillo foi
máis votado no interior do país. Esta escasa
diferencia entre os candidatos significa a
división ideolóxica profunda que existe
neste país onde moita poboación indíxena
vota ó gran responsable das masacres dos
anos 80, xeneral Rios Mont. Esta contenda
entre os dous candidatos presentouse tamén
como pugna relixiosa. É coñecido que o
FRG agrupaba abertamenté o voto das·
sectas protestantes que semanas previas
tiveron un congreso para unifica-lo seu voto
neste partido. Por outra banda o PAN
- representaba a meirande parte do voto
o mundo visita ou é visitado e ten ocasión , católico xa que os bispos 6 lembrar 6 pobo
·de compartir a fe e a vida cos seus veciños,. ..
que non perderan a meµioria histórica á
Como podedes observar os pobres teñen
hora de votar implicitamente estaban
valores moitas veces ignorados . dos que
fomentando a candidatura do PAN. Ademais
podemos aprender para recupera-lo esencial
días antes das eleccións fíxose público 0
do N adal moitas veces «secuestrado» nas
envíq por parte dos bispos a Xoán Pablo
nosas sociedades máis desenvolvidas.
II dunha lista de sacerdotes, relixiosos e
axentes de pastoral asasinados baixo a
dictadura de Rlos Mont; isto non favoreceu
7 Xaneiro: Eleccións Presidenciais.
·
o vqto católico ó FRG.
Triúnfo da «Dereita
Confirmase ·
Xa vedes como marchan as cousas por
Civilizada»
aquí.
Pode ser un tempo de esperanza para
Ó ~emate de, Nadal, 'coma un regalo de
este
pobo,
un tempo de comenzar a ~~ da
Reis, chegou para moitos dos guatemaltecos
violencia
e
da miseria.
a boa nova da chegada á presidencia do

o

goberno de Alvaro Arzú, candidato.de PAN
(Partido de Avanzada Nacional), candidato
da «dereita civilizada» .. Un regalo de. Reis
relativo pois o PAN é un partido conservador
que se mov:e na on,da do «neoliberalismo
económico».' Pero supón para
Guatemala neste · intre a

E nada. máis por hoxe. Reitero para
todos vós a miña felicitación para o ano que
comeza e os mellares desexos para o pobo
galego e a igrexa popular. ¿Haberá por fin
representación galega no Congreso despois
das eleccións do 3 de marzo? Pola «onda
corta» teño escoitado que as enquisas dan
alomenos dous deputados. A ver se se
confirma o prognóstico.
De corazón estarei con vós como outros
anos ~a «festa do lume». Unba aperta
vosas novas.
Manolo Sordo
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DE AVÓS A NETOS

As nOres· de maio
Das miñas avoas había unha
Pilara- que non sabía ler nin escribir,
anque sempre se defendeu ben na
vida, xa sendo emigrante en Buenos
Aires (onde casou co meu avó), ou
aquí onde naceu. Pola contra, á outra
-Ma-nuela- fora moito tempo á

escola, máis que calquera das
vecmas . do seu tempo, e escribía
moi ben. Era a que mellor sabía
facelo de toda a miña familia.
A avoíña Manuela gustáballe
conta-las historias miúdas da nenez
e da mocidade. De cando ía á escola
e, en vez de escribir ou ler,
aproveitaban gue saise a mestra para
«catarse» unhas a outras, é dicir,
para saca-los piollos de entre o
cabelo.
Cando xa pasaba dos oitenta anos
aínda recitaba de memoria varias
lecturas que aprendera sendo nena,
así como tamé:p contos, adiviñas,
cantigas lendas de mouros e
tesouros, refráns, ... E repetía algúns
dos ditos da mestra, como este que, ·
egundo ela, lle dicía ós nenos que
trabucaban o «g» polo «j»: Vi bagar
un jato por un tegado abago, y le
<ligue ... ,
AlltlA -10

As flores de ·maio
Contaba, e non paraba de repetilo,
como sendo nena lle tocou botar a
ela varios ejemplos, que lle ensinara
a mestra. Pois cando estaba a chegalo mes de maio, xa .empezaban as
mellores alumnas a
memoriza-los versos escollidos para
lle recitar aquel ano
á Virxe.
Lembtábase de .
varios -aínda na ,
vellez, -pero. o qu~
máis lle gustaba
repetir era un no
ql.1e . se nomean
varias flores, moitas, por certo, des, coñecidas onde ela
_vivía, pero que
substituían por
outras ventureiras, das que me~rán
nas hortas, nos prados ou entre as
cepas.
Atendendo ós séus datos, estes

versos que recitaron varia~ µenas na
igrexa de Cenlle. (Ourense), debe u
~er cara ó ano 1915. Foi o último
domingo de maio, e todas portaban
sendos ramilletes de flores:
Todas: -Estando de despedida
presentes ante el sagrario
Y. ante nuestra Virgen querida,

como algp extraordinario
tomaremos la medida:

Nena primeira: -¿Qué os parece?
Nenas segunda e terceira:
está mal.

-No

Nena primeira: -Vamos en un
periquete
a tejer un ramillete,
·primoroso, colosal,
¿Decidme vuestra opinión?
Nen~ segunda: - Yo tan sublime
concepto
· de todas manera~ acepto.
Nena primeira: -Si durante el
mes rendido
pusirr!,os en sus altares

1'

'1

flores cual particulares
hagámoslo hoy reunidas.
, Todas: -Todas ardiendo en
fervores
· tenemos un pensamiento.
Nena primeira: -9portuno ' m~
parece
pues ponle como aureolas
estas rojas amapolas
que al amor y al candor
crecen.
Y añade mis tulipanes ·
con sus pétalos de fuego
que harán un gracioso
juego
y
con
jazmines
arrayanes.

De seguro que estes
versos non eran da autoría
da mestra, senón que procederían
dalgunha publicación relixiosa, ou
mesmo xa fosen coñecidos de antes,
. porque. na diócese de Ourense as
Flores de María foron celebradas

por primeira vez en 1856, e . en
particular na igrexa de Santa María
Madre da capital. As composicións
poéticas que se cantaron nest~ caso
eran da autqría do poeta Xosé García
Mosquera (Castro de · Escuadro-

¡Cuán bella sois, María_, de flores
circundada!
El floreciente Mayo formó tu
pabellón,
Y- virginale.s rosas perfuman tu

morada,
Y místicas colinas su
fundamento son (... ) ·

' Non sabemos de nmgunha en galego.

Maceda, 1817-0ure~se, 1868).Anos
despois recolleunas o · -xornal
ourensán El Heraldo Gallego, no
número correspondente ó 6 de maio
de 1876. Empezaban así:

Pola contra, ·miña avoa
non falaba. nada dos maios
nin tampouco das · maias,
anque ternos constancia de
que algúp.s nenos do Ribeiro
festexaban daquela a chegada do mes de maio, como os de
Leiro, nas lindeiras terras de San
Clodio ·
Clodio González Pérez

EsiAALibA AO Roxo Vi\JO
~NON

E.AL\
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NOSOUTRAS

Primeiro Encontro de Mulle.res Cristiás Galegas
Mosteiro de Armenteira 10 de Marzo 'de 1996
• Desde · fóra, por parte ·das
igualdade, esta situació:t?- faise .
cada vez maís escandalosa. :
persoas críticas e concienciadas,
percíbese
• A
estructura
como unha
vertical e o sentido de
situación
· autoridade tan forteincomprenmente clericalizada e
, sible o feiio
sacralizada produce
·de que haxa
unha ·ausencia case
mulleres
total de participación e
lúcidas e fedemocracia. Esta si-: ,
ministas que
tuación fai desaprecer
vivan con
ás mulleres dos centros
normalidade _
de decisión da Igrexa
A partir de dezaseis
proposicións sobre «A muller na
e, ó mesmo tempo, é
a sua perten- ,
1g rexa camiño de libe ración ... »
za -á Igrexa.
un gran obstáculo para
tentamos de poñer en común
que os homes dedatos para un diagnóstico,
sempeñen o seu papel
2-Chachamadas á responsabilidade e á
dun xeito verdadeie peranza, a í coma posibles
ramente . humano e O patriarcalismo eclesiástico representa un mada á rescume autoritario que ten coma executor ó
ponsabilidaamiño para avanzar nesta
evanxélico.
sufrido carpo duns mandos intermedios,
soltei~os por imperativo legal.
de e á espebusca. Chegamos tamén a unhas
• A comprensión
·ranza:
conqlu s ións
teolóxica e a
sobre a nosa
• N esta situ~ción, as mulleres
lectura da Biblia,
andaina coma .
aínda tan mafori-.· temós posibilidades de introducir
grupo.
novida4e, de forza-la situación
tariamente feita
desqe unha perspara que algo cambie, para que a
pectiva masculina, . lgrexa de Xesús vaia dando ·pasos
1-Datos
apoia e confirma a
cara ó seu · ser máis auténtico.
para un diagsituación e non
Cremos ·que_ a nosa aportación
nóstico:
in vi ta a un ha
neste momento histórico, é
• A situación
conversión real.
imprescindible e cualitativamente
das mulleres na
valiosa porque:
·• Ante
esta
Igrexa, en canto
situación vai haó seu funcio- Estamos abaixo, na situación
,,__,,,_
__~ I : hendo unha toma
namento, a súa
dos pobres sen nada que perder.
de con.ciencia proestructura
e
- Ternos unha serisibilídade
gresiva,
pero son
mentalidade
nova, . capaz de facer vehicula-lo
dominante, A lgrexa envfa á mu/fer ós seus labores moitos e moitas os
que desde a base e novo.
resulta ferinte. domésticos.
desde outros estamentos da Igrexa
Somos participatívas,
Na medida que na sociedade civil
aceptan como evidente e implicámonos con coraxe naquelo
se vai avanzando e se van
inevitable esta situación.
logrando maiores cotas de
que merece a pena.
No Mosteiro de Armenteira, o
día 1O de Marzo do 96,
xuntámonos un grupo' de trinta e
unha mulleres cristiás de
diferente·s zonas de Galicia. Nun
clima de 'b usca e amizade
compartímo-la nosa fonda
preocupación polo que estamos a
v1 vir coma Igrexa e a
responsabilidade que, dentro
dela, nos · corresponde ás
mulleres.

1
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3-Posibles camiños para
avanzar nésta busca:
~

Buscar · novos modos, un
novo · estilo de
crear conciencia
a distintos niveis,
de ser e estar 'na
lgrexa desde nós.
• Crear .c'anles.
de -ei1contro · e
reforzo entre a
mulleres de Igrexa en Galicia.

dora, xunt~nza global en O~tubro,
crear un ·pequéno fondo económico, . enviárno-las listas co
Q.Ome e dirección
de todas.
• Poñernos en
contacto
con
outros grupos do
Estado Español
que están nesta
liña.
·_ • Ter unha
entrevista co Sr.
Arcebispo .· de
Santiago .

• Construír
.desde o comu~
' • Posibles
nitario, traballar
Xornadas cunha
desd·e un novo
· convocatoria
e.s't ilo · participativo e iguali- . ......_______________. ampla máis aVai ha_bendo mulleres cristiás que non se
diante.
tario.
contentan con ofertas, saldos e rebaixas ...
• Aproveita-la
forza que vén das Igrexas novas
de África ou América. Ir minando
6 y~llo a través de pequenos
grupos cun novo talante,,
arriscando con expe.riencias que
roi:ripan o rutíneiro e establecido.

chea de esperanza.
Enviámosvos tamén a lista das
participantes
como
outra
posibilidade para ir creand.o lazos
de relación entre nós.
1

Aínda non tivemos ocasión de
xuntarnos. · Esperamos facelo o
antes que nos sexa posible. Xa vos
iremos dando conta dos pasos que
vaiamos dando. Mentres tanto xa
sabedes· onde nos tedes para todas
cantas suxestións se vos ocorran.
A comunicación viva.e espcmtánea
é, como sabedes, un dos síntomas
da c~eatividade dun grupo.
U nha aperta forte, cos no sos
mellores desexos para esta Pascua
que axiña chega.
Rosina - Maite - Pilar - Tere

.

.

5-Comisión Cordinadora:
25 de Marzo de 1996

Primeiro Encontro
Mulleres Cristiás
Galegas
Par.a · tódalas. · ·
participantes

• Rosina Hermida

de

'r! Rodríguez Seoane 10-1 º F

Pontevedra
• Maite Pérez

r/ García Bar• Aproyieta~las situación's, · e
114-3º B
bón
Ben .querÍd~s
incluso forzalas, para influír nestá ·
36201 - Vigo
liña desde . dentro, cunha amigas:
Tel. 986-224672
conciencia clara de non pactar
Mandámosvocon situacións autoritarias.
lo re.sumo da ·
• Tere Miguéxu;ntanza.
·
tal
e
.'
lez
• Facer Teoloxía desde nós.
como
quedaraAtrevernos a pensa-la fe desde o
r/
Irmáns
noso ser e desde a .' nosa mos no noso ·enCarro 7-2º dta.
sensibilidade. Fomentar grupos , contra do df~ .10,
27003-Lugo
en Armenteir.a.
de reflexión nesta liña.
Tel. 982-254125
Recollemos. u'nicamente as . ideas
• Pilar Wirtz
4-,CQnclusións sobre a nosa fundamenta~s · do
que alí falamos ... as feministas cristiás está máis ben palas
r/ Canteira de
andaina coma grupo:
· demandas.
Arrib 13 2º A
a • Constituímos coma grupo a para ir deixando
memoria desta a nosa vida en
15703-Santiago
Tel. 981t~avés dunha pequerra orga,...
nización: Comisión Coordiná- común, aínda pequeniña, pero 589540
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HORIZO:\TE

Obsérvanse calamidades
O lector observará que dende hai un ano ternos este
observatorio ou horiwnte, sección que na<;eu porque
nunha ocasión se puxo en dúbida a nosa información
sobre o conflicto do Vaticano con Samuel Ruíz, hispo de
L'Osservatore Romano
Obsérvase, en plena campaña
electoral italiana, que algúns partidos
teñen no seu programa o recoñecemertto
legal da unión de homosexuais, sexan
gais (homes) ou lesbianas (mulleres).
No xornal oficioso do Vati'C ano,
L'Osservatore Romano pode observarse
un artigo do moralista da anti ga
observancia, Gino Concetti os conceptos
-¡forza do inconcebible apelido! -, que
así expresa:
«¿Seica se. pode lexitimar no plano
xurídico, mesmo con determinadas e .
limitadas condicións, unha forma de
'unión civil' que contrasta co
auténtico e orixinario modelo de
familia? ... Se as 'unións, de
homosexuais son unha 'desorde
moral' non se poderán 'lexWmar'
nin tan sequera no ámbito xurídico
e civil».
A argumentación dos cen mil
fillos solteiros do ve1lo celibatario
do Vaticano non fallan: se o sexo
unicamente se xustifica en orde ó
matrimonio, e este pola vía da
procreación, en boa mala lóxica
habería que non casar a ningún vello e
·descasar a tódalas menopáusicas . E
aquelas persoas qué', por discapacidade
física ou atraso mental, porque non
atopan parella ou xa a perderon, ou polo
que for, que se .. .amolen e aguante coma
nós, porque o sexo fundamentalmente é
malo. Recoñecido polo Vaticano que o
homorestismo non é consecuencia dun
vicio, senón natural inclinación, non
necesariamente procurada por gais e
lesbianas, senón que lles é dada ·coma
unha segunda natureza, a des-lóxica
vaticana razoa así de escolástica: é
lexítimo que sexan homosexuais, pero
¡que non exerzan ! Célibes á forza.
Falta por dicir qu.e o matrimonio
canónico nace no século XI, coa reforma
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elector~is

. 1

Chiapas. Dende aquela subscribímonos aADISTA~ boletín
·italiano de información. Dela son, .habitualmente, as
noticias deste Observatorio Irimego~· a- malicia vai a
conta do incorrixible colaborador Mario Cambei'ro.

gregoriana de Gregorio VII, monxe
Hildebrando que procura 1:1n centralismo
romano. Antes o matrimonio era cuestión
dos que casaban, agora non: disque son·
ministros do sacramento. Ser serano, pero
· máis ben parecen administrados. O caso
é o control da célula básica da sociedade
baixo o mandato do cabezón de familia.
O patriarcalismo e o dogma da
heterosexualidade.
Falcatruadas salvadoreñas
Ségueas facendo o novo arcebispo de
San Salvador, o opusdeísta e capelán

En canto á recente visita do Papa ó
trae cola e fon Sobrino subliña
que a viaxe foi preparada en boa medida
polo goberno e maila empresa privada:
«A Ig~exa pediu axuda e concedéronlla. É
moi , triste. Hai nisto unha especie . de
pecado orixinal, porque estas cousas
páganse lógo».
Salvad~r,

A tristura deste teólogo da liberaci<?n,
qm~ se librou do martirio no que morreron

Ellacuría e· outros porque estaba dando un
curso teolóxico no Extremo Oriente,
débese a isto: «Na televisión o Papa
aparecía a maior parte do teJ)lpo ~Q
presidente, a primeira dama, ·os militares,
os · ministros, os deputádos. Daba a
comuñón ós ricos e, de.vez en cando, ·
aparecía un pobre. Os pobres estaban
presentes coma compar~a e este é
unha imaxe negativa, non é a opción
polos pobres». Sobrino acusa non ó ·
Papa, · senón os organizadores da
viaxe pontificia.
Clinton, _p apón

militar, navarro, monsenor Sáenz
Lavalle. O xesuíta catalán-vascosalvadoreño Jon Sobrino afirma, na
revista Vida Nueva (16.IIl.96) que a
Igrexa cambiou moito nestes últimos
anos, pero para peor. O que se pode
verificar se se compara a actual xeración
de bispos coa anterior con persoas «coma
Helder Camara, o cardeal Arns, Pedro
Casaldáliga, Leónidas Prqaño, don.
Samuel Ruíz ou Óscar Romero», bispos
semellantes ós «Padres da Igre.xa dos
primeiros ·séculos».
E sobre todo cambiou, non tanto «a
opción polos pobres, que continúa a estar
presente nos docume ntos , coma a
decisión profunda que tal opción impli~a.

A xeito de coda -que significa
'rabo e refírese ó final dunha
composic;;ión musical-, paree.e que~
presidente Clinton necesita o tan preciado
voto católico, que representa o 30.· por
cento do electorado, e seica argallou unha
estratexia singular: andar ó rabo de Karol
Wojtyla.
Transfigurado, o Bill botou esta
perorat;;i «Hai unhas semanas ti ven o
privilexio de compartir ~lgo de tempo
con Súa Santidade o papa Xoán Paulo II,
durante a súa viaxe a América». Como as
eleccións xa petan na port~, parece que
está en marcha a estrátexia dunha efémera
catolización de parte da administración- ·
Clinton. O moi católico ·presidente, pola
súa f ebre de seguir ó rabo do papa~ xa está
s~ndo alcumado de papón.
Mario Cambeiro

CARTAS

Sobre a insubmisión
I

Eu, Cé's ar Salgado García, quero
manifestar expresamente a mma
negativa a incorporar-me á prestación
substitutória do servizo militar por meio
deste escrito.
.
Adxunto fo.tocópia da orde . de
incorporación que me enviádes e que'
· por motivos de conciéncia non, vou
atender.
Escollo libre e voluntariamente
rexeitar este chama~o, dentro dun xesto
colectivo do rriovemento antimilitarista galego e universal.
Pensamos que a prestación
substitutória do servizo militar non é
-social por duas razóns. A primeÍra é
que consideramos aos exércitos un dos
principais obstáculos para a xustiza
social e a regulación sen violéncia dos
conflictos entre os povos do mundo. A
loita contra o · recrutamento forzoso,
que é só un paso na loita pola abolición
dos exércitos , pretendeu .o poder
silenciá-la coa lei de 1984. Por,iso este
xesto noso que se deu en chamar

insubmisi6n non é senón obxecCión de
concié.ncia.

A mma conciencia relixiosa ,
formulada entorno a Xesús Cristo pola
cultura onde nacín, tamén xustifica a
A segunda razón é que esta
miña
posición ética. Eu non podo
prestación é antisocial non só en. si
participar_
da farsa que priva a un irmán
mesma como disfarce que lexitima o ·
dé traballo ou dun servizo
do
posto
militarismo, senón tamén no seu
social
digno,
e que lexitima a inxustiza
desenvolvemento. Nalgúns postos no
global
...
non
podo
deixar de solidarizarse fai nen labor social nen doutro tipo,
·me coas compañeiras e compañeiros
so se asina unha folla, sendo isto
que sofren represiqn e cadea.
desigualdade clara cos demais.
Noutros füi-se de todo. menos labor
Eu estudo para algún día poder servir
social, invadindo-.se a·s tarefas que
á soc.iydade como educador, na
debería realizar persoal con~ratado. Por
especialidade de música. O grande
último, consideramos que nos contados
mestre da pedagoxía musical, o húngaro .
, postos onde se levan a cabo labores de
Kodály, viu a sua pátria invadida e
apoio -social, non é a conscrición o
arrasada polas bombas e os canóns
xeito adecua'do para cubrir esas . várias veces na súa vida. Pero, porque
necesidádes, senón unha plantilla de
coñecía e experimentou a comµñón de
traballadores socia1s e outros
cantar con outros, traballou toda esa
profisionais especializados depenvida súa para lograr que os povos do
dentes da administración públic~ e non
mundo se unisen nunha harmonía
en mans privadas dificilmente
universal. Amén.
controlábeis. Evidentemente, o
César Salgado García
voluntariado pode xogar un papel
importante na construcción dunha
Compostela, 26 de febreiro do 1996
sociedade democr.ática e madura.
'

O Trasno en Sobrado dos M:onxes
Estimados Directora e co~irimegos:
Eu son devoto do «Trasno» (e
demais ese.ritos de Daniel López
M1:Jñóz). A devoción incorpórame ó ·
«grupo de traballo» para o que formula
·cinco preguntas no número 480 de
Irimia.
¡

benqueridos monxes. E podo
testemuñar que, nestes tres días, tánto
o. prior coma os monxes · ti veron co
presidente e membros da xuntanza as
relacións indispensables esixidas pola
cortesía e mínima atención á
materialidade .da Hospedería. · Case
insignificante. Ningún acto en común,
nin na casa nin na capela ..

No fondo des~ penta-preguntoiro
está a inque~anza? compart;ida . polos '
irimegos, dunha sociedade autónoma e
Xa no terreo da opinión, eu tamén .
unha igrexa servidora, sen ataduras
yexo mal, claro está, o feito e o estilo
cos poderes. Sen ánit_n o de quitar ferro
de tales xuntanzas. Pero estimo que,
ó tema xeral, eu quixera facer unha
xa que a Hospedería está aberta a
pequena acotación en canto á presencia
tódalas persoas e grupos que a piden,
dos xunteiros este ano en Sobrado.
dentro dunhas circunstancias e normas,
por coherencia, non parece lóxico
Coincidín alí, ppr casualidade, pois
cerrar as port_as a ninguén pola color
vou sempre que podo, tanto na Semana
Santa como noutras -<lastas. Vivín en . política ou- determinada relación co
.
poder. Imaxino que non tódolos que se
comunidade (eu si compartido «mesa e
'hospedan . alí resultan igualmen~e
mantel», inda que s~n manteis cos

simpáticos ós monxes; pero eu son
tamén testemuña da cordial e deferente
acollida que a todos dispensan.

-

Finalmente -tamén no terreo das
opinións- estitno que o pode~ que algún
día tiyeron os mosteiros (en moitos
· casos _para ben do pobo, e noutros para
mal de todos) non ameaza re~ivir. O
ambiente hoxe é de pobreza, traballo
forte e sintonía cqa xente (e, neste caso,
ben comprometidos con Galicia, como
·
sabemos).
A miña intención é só aportar
realidade e coitada opinión p¡u-a ese
«traballo de grupo», sempre proveitoso,
a partir dos feitos tal como son. Certo
que nunca choveu que non escampase.
Gracias. Directora e iritnegos.
Arximiro . López Rivas
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal
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O CANTAR DO IRIMEGO
l.

Celebrámo-la memoria
hoxe de cousas ben guapas:
que estiveron en Galicia
uns mexicanos de Chiapas.

2.

Son dous indios chiapanecos
un dúo extraordinairo:
a gracia dela é Cbayito
e el atende por Mario.

3.

Dende aquí dámoslle as gracias
~ irimego Antón Aneiros
que procurou que viñesen
estes laicos misioneiros.

4.

Xa neste verán pasado
lrimia foi moi feliz
de termos entre nosoutros
ó hispo Samuel Ruiz.

5.

Tampouco a revista esquece
a esa Fronte Zapatista
da que seguímo-la loita
e os triunfos xa están á vista.

6.

Pero o que µiáis nos fascin~
e que entre chozas de vimbios
unha gran comunidade
están construíndo os imUos •

7.·

Que non baxa sacerdotes
non lles produce tristeza;
cantos menos cregos hai
os indios erguen cabeza.

Botarlle leña ó lume.
A discordia é outra das realidades
que se expresan con ditos do lume.

acender máis ás paixóns entre v'!l"ias
persoas».

Botarlle toxo ó lome ten o. mesmo
Reaviva-lo lome é «remove-las
significado de <<avivar un conflicto,
ascuas para que volva a arde-la leña».
agravar un problema». Polo que É como .
Esta imaxe caseira utilízase como
metáfora de todo o que sexa sementa-la _,. botar toxo ó lome equivale a «lso
complica a situación, iso aviva o''
discordia ou aviva-las paixóns.
problema». Eladio Rodríguez <tinda dá
Atiza-lo lome é «encirrar, armar un
este sinónimo, Botar leña ó fogÓ; e
lío, unha liorta».
Llópiz estoutro, Botar toxo ao fogo.
Poñer lome é «sementar discordia».
¡Non lle botes leña ó lome! é
Poñerlle lome á estopa é «dar pábulo
advertencia a alguén para que non
a algunha pruxón violenta».
Complique máis un asunto engadindo
máis motivos de conflicto.
·Botaz leña ó lome é «fomenta-la
discordia, encirrar». Isto conséguese, ás
veces, só con seguirlle a discusión a
unha persoa incomodada dándolle máis
razóns para enfurecerse. Pero esta
expresión tamén significa «dar pápulo
a unha paixón, avivala para que se faga
mái vehemente do que era». E áinda é
Lamén sinónimo de «acrecentar un mal».
Botarlle (máis) leña ó lome é a ,
forma de dicir, no Porriño, «avivar unha
disputa, tarelar».
Botarlle .aceite ó lome
. é «dar
motivo de disputa, irrita-los ánimos ou
,

En 1995, bastante antes do Concilio,
publicouse un· libro: «Catolicismo día
tras día». Eran os artigos que o profesor
de Ética, José Luis López Aranguren,
viña escribindo dende 1949. Un.
catolicismo ben distinto ó oficial e que
axudou a espertar a non poucos
cristiáns. Nos seus libros posteriores
Aranguren foise evidenciando coma
conciencia crítica da sociedade
española. A Transición política non lle
fixo baixa-la garda e tornarse
conformista, como tantos outros
intelectuai . Un dos seus segredos foi o
continuo contacto cunha mocidade
univer itaria que o mantuvo xuvenil ata
os 85 anos.
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Hai, mesmo, unha forma irónica de
engadir un matiz. Así se dicimos Botar
. leña ó lome para apagalo diremos que
«aumenta o mal aquel que_pretende
calmalo». En Poio dise Matá-lo lome
botándolle leña có signific~do de
«util~zar un remedio inadecuado-, facer
un disparate».
Outro <lito ben orixinal é este, Facer
fume sen lome que significa «promover
,cuestión sen haber causa. Tamén .se di
Facer lome sen que se lle vexa ·o fume
ó que Llópiz lle dá o valor de «face-las
causas pola calada».

8.

9.

Mario e ·chayito' porfían
que a cousa non vai a menos.
¿Cando falte do Samuel?
. Responde: <<Nos somos nenos».
E así a india dignidade
celebra esa gran danza
dun pobo que se emancipa
e sementa esperanza.

10. A eses indios de Chiap~s
ódianos -bastante xente:
os que mandan no Goberno
e o amo terratenente.

11. Pero don Samuel Ruíz
ten. os aplausos máis nobres:
chámanlle Tatic, papá,
os indíxenas máis pob_res.
12. E a Virxe de Guadalupe
a daquel indio Juan Diego
volve a canta-lo Magníficat
que sabe todo irimego
13. Esta cantiga afirma
·que Deos ós ricos derruba
pois o reino de Deos quere
que o pobo humilde suba.
14. Gracias Chayito e mais Mario
pois viñestes a Galicia
cun sor-riso cbeo e fresco
traendo a Boa Noticia.

