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REVISTA
QUINCENAL
DE CREN1ES
GALEGOS

papa

EDITORIAL

Parábola máliciosa
As de Xesús de Nazaré teñen un aquel de trapela, de
cebo para que quen a escoite entre na súa'órbita e descubra
acaso o contrario do que viña pensando.· Pois ben ...
Unha vez xuntáronse os empresarios cavilando que en
tempos de competencia precisaban de mafor entusiasmo
no traballo. Decidiron estimular ós obreiros fabricando un
lema que había de enchelos de orgullo: Todos somos
empresa.
Os empresarios asistiron sós -cos seus executivos-, a
,tal simposio no que, como a mesma palabra indica, había
abundancia de beber e todo se resolvía en xantares
chamados ·de traballo: Entre discursos e arrotos determinaron os ritmos de traballo dos obreiros, a forma dos
contratos, ·o horario laboral, o despido libre en forma de
excomuñón e o posto subalterno da muller na- empre'sa,
que dos nenos nin se falou, por pouco rendibles . .
Cando os obreiros portaban fachendosos insignias e
pancartas afirmando que Todos somos lgrexa, os sindicatos
dixéronlles que iso era unha parvada, e que con tal slogan
o que pretendían era que todos estivesen tranquilos e
traballasen máis submisos.
Tralo Concilio incumprido, inoitos cristiáns botan man
dese premio de consolación mentres a igualdade ~e
bautizados non funciona e a Empresa sanciona a aquele~
breir s ~specializados que teologuizan pola súa conta e
¡risc ! con ultando co pobo e reclamando os testemuños
da scritura e da Tradición.
Para qu tal consigna deixe de ser unha frase piadosa
que se converte en mentira semántica é preciso que cambie
totalmente o significado. No número 479 desta revista
in erimos un chamamento ó pobo de Deus .titulado:
«Nosoutros somos Igrexa». Está percorrendo Europa enteira
con millóns de sinaturas.
Iso xa é outra cousa, porque se fai dende as
reivindicacións da igualdade dos bautizados. Non en van
se vén falando dende hai anos de Igrexa de Base. A de
Madrid acaba de dicir: «Os cristiáns de baseproclamámolo noso dereito a organizamos cunhas estructuras flexibles
e abertas para vivi-la nosa fe e invitamos a outros sectores
da Igrexa a participar neste mesmo empeño».
E o teólogo portugués Rui Manuel Grácio das Neves:.
«A Igrexa volveu a ser identificada cos de f!nriba, coma
a Igrexa sacra[ do poder. Os pobres, unha vez máis, ficaron
reducidos á simple condición de masas. A recente visita
do Papa por estas terras nicaraguanas amosou que ós
pobres só lles queda un papel: seren masa, non pobo
organizado. O Papa só se encontrou persoalmente coa
oligarquía en casa da presidenta Vtoleta Chamorro. Ningún encontro persoal cos membros de organizaeións
populares, mulleres organizadas, líderes políticos de
esquerda, sindicais ou sociais. Nada. ¿Con quen está, logo,
a Igrexa oficial?».
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O TRASNO

Colonos con. Morrazo
Daniel López Ml;lñoz
Coincide coa chegada do
verán o espectáculo dos «fin
-semaneiros» .e verarteantes de
Cangas, veciños maiormente
de Vigo, espontáneos constructores por libre, que a golpe de
cabaniña e chaleciño, can;ibiaron en tempo récord o fermoso
rostro do Morrazo.
Nisto do veraneo e demais
sempre houbo, agora m.áis ca
nunca, o que vá.i a xeito · de
conquistador de ·novas terras.
E~tes, que seica non son
indíxenas de .ningures, porque
a súa patria é o hipe~ercado
e o seu altar o televisor que
sempre os acompaña, . van.
. desvirgando os lugares sen
pudor nin limitación ningunha,
por dereito natural, de clase ou
de cultura urbána desleigada,
que tanto ten.
Chegan ás aldeas de
'beiramar ou do interior,
.afastándose como da peste dos
¡qgareños, aposéntanse nas
zonas que descobren e que . os
ignorantes nativos tiñan sen
explotar, das que se posesionan a golpe de talonario . .
EI?-chen a paisaxe de edificacións infames circundadas por
muros .de bloque dunha altura
directamente · proporcional ó
séu complexo de culpa incons-ciente. Son parentes culturais
dos que abren camiños pola
selva rural cos seus todo-terrenos, dos que estragan o. silen' cio do solpor cqas súas motos
acuáticas. E, maiormente; non

se cortan e ·recollep. ·mostras
dos éultivos indíxenas: que se
unhas mazaroquiñas. para asar,
que _se unhas follas de verdura
para o caldo, que se unhas
UVlilas,
pero bien lava,das
Robertitó que esta gent,e te les
echa mucho sulfato.
Ultimamente, cand? un alcalde aborixe -e a moita honra
para o seu desconcerto- se pon
rufo coa lei na man para defender ó país e ás súas xentes,
os colonos de fin de semana
non teñen o máis mínimo pro~lema en constituírense en Asociación de afectados· para
defende-la ilegalidade, invocando nori- se sabe que dereitos
constitucionais.
Curi oso ·
exercicio do artigo 22 da Constitudón que precisamente só
pon unha_excepcion ó dereito
universal de asociación: cando
se perseguen fins ilícitos.
Evidentemente hai outras
formas de viaxar e de estar. E
practícaas ·máis persoal do que .
parece. Aínda que, iso si, o
visitante respectuoso, o que
gpza coa conversa da xente, o
que se interesa simpaticarriente
pola f ala a cultura e os costumes
do lugar, o que coida ,o medio
nó que se instala, e gusta da
discredón e do respecto, ...cau- .
sa auténtico desconcerto e
mesmo certa decepción, pbrque no papanatismo dos luga'reños está. moit~s veces a razó~
de s~r do turista colonizador.
Olh ó dato.
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BOA NOVA

,M~nolo

Nas vagantas sombrizas ·
Silvia: Papá, ¿que quere dicir suicidarse?
• 1

Marcelo: Por Deus, neniña, ¿e a que
vén falar diso agora?

Silvia:, É que me dixo a Pepita que
se suicidara ·o papá do Antóll: Anda,
;que é suicidarse?
.. \ 'J
lJ

Marcelo: Pois suicidarse é' cando
· unha persoa se quita a yida a si
mesma, se mata a si mesma.

Silvia: ·¿E logo o papá _do Antón
matous~? 1

•

, Marcelo: Pois, polo que ti dis, pa- .
reoe que foi · así. ·E iso non { unha
cousa nada bonita, como podes
supoñer.

Sjlvia: 'Papá, eu non entendo, a todos
nos gusta vivir, e vivir nioito, ¿como
pode haber xente que non queira
vivir?
,

'

Pan e viño para
todos

meu corazón, iso é o que máÍS tira
de min; que é un cariño que recibo
e tarríén .un cariño que dou. Por
Corpus Christi (Corpo de
exemplo, ve_xo que ti me queres .~
Cristo)
que eu te quero, p_ois iso tira de min
Xn 6, 51-57 -- 9 de .maio
·p~a sacarÜe cada dÍ'1: gusto á vida
Cando comémo-: lo Corpo e
e non cansar de vivir, anque haxa
problemas. Ademais ben sabes qu,e· · b_ebémo-lo · Sangue de· Xesús,
abrímoslle ·as portas da nos(!.vida
eu ·son cristián, e daquela estou
a quen é fonte e ga;rante de vida.
convencido de que Deus me quére
Por' iso a nosa vida queda
e ñon de ddx~, anque p'ase por Q.oras
malas; ese cariño de Deus tamén me · garantida. Pero non por arte de
.maxia. Xesús, co que nos idendá moita confianza para vivir.
tificamos na comuñón do pan e
do viño santos, enrólanos no seu·
mesmo dinamismo de amor e de
xenerosidade. E isto non queda
en palabras; todo canto somos e
ternos queda a disposü~ión de
quen de nós precise.

· MarcelO.: Pois, ·xa ves, anque a ti e
a min e a moitísimos nos guste tanto
vivir, h~i algunhas persoas . .ás que
parece que lles custa inoito vivir, e
prefiren matarse.

Silyia: Non o entendo, papá.· ¿E esa
xente é mala?
Ma~celo:

Regal Ledo

Neníña, eu tampouco non
o dou entendido. ¿Que é mala _esa
·- xente_? Mulíer, eu non ~ creo. O que
pasa é que, · polo menos en moitos
casos, debe hab~r momentos nos_que
a un núbraselle a alma, e non ve m&is ·
ca sombrás ó red(;W, e daquela parece
Silvia: ¿Nmi será que ,o que se mata
(· que o mellor é icabar con todo
é que se volve tolo?
-dunha vez. Pero ~un supoñer, por- · Matcelo: Non sei, ás veces pode ser.
q~e et;t ter tiven problemas na vida,
Pero máis. ca volverse tolo, pénsoche
m~s nunca reneguei · de vivir, e
que é que se coida pouco. a saóde ·
sempre houbo ~lgo grande dentro de
fonda do espírito, e, cando o esp.írito
min que tiraba por min_para adiant~.
enferma, a cousa non vai ben.
Silvia: ¿E que era iso .que tiraba por
Silvia: Papá, non te · entendo nada.
· ti para adiante?
Marcelo: Ben, filliña, · ben, xa o
Marcelo: ¡E aínd~ ~e pos en apuros ... ! Non sei, ·o cariño. que hai no · entenderás co terp.po.

*'

*

*

En compaixón
·solidaria
Domingo 11 tempo ordinario
Mt 9, 36-10,8 -- 16 de . xuño
Por veces entendemos iso de
traballar ·nas cousas de Xesús
coma unha obriga. Mentres o
entendamos así, pouco irnos facer
pelas ~idas ·dos pequenos, pobres, pecadores e marxinados. O
Eva.nXeo invítanos a situamos
entre ·esta -clase de persoas tan
queridas por Deus. Se cadra, dese
xeito se nos -poden remove-las
entrañas para decatarnos de ·que,
así como nós fornes queridos e
atendidos, así tainén hai outros
que precisan da nosa atención.

latlA -3

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

¿FALAMOS IGUAL? é unha
campaña que está a tace-lo
Consello da Xuventude buscando favorecer a utilización dunha linguaxe non
sexista, · porque non
falamos igual cando nos
referimos a mulleres que a
varóns. Por iso, para evitar
esta discriminación, veñen de
publicar unha guía moi pedagóxica
nesta liña. Denuncian - a invisibilidade da muller nos
discursos xenéricos xa que o varón acapara a universalidade,
o concepto de humanidade.

PÉ DE IMAXE

da imaxe, fotografía ou outros documentos gráficos . e
sonoros. Para máis información: (34) 81-136477.

JUGA, as. <Juntas
PODER
LOCAL,
Galegas pola AmELITES E CAMBIO
nistía», están a facer
SOCIAL NA GALICIA
unha ~ampaña de
NON URBANA (1874denuncia do ailla1936) é o tema dun congreso o catorce e quince . ·mento das presas e
presos independende xuño no Departamentistas, esixindo o seu
to de Historia de Saptiareagrupamento e. o traslado á Galicia. Desde _principios
go. É un achegamento a
<leste ano puxéronse en folga de fame rotativa e realizaron
m e art Haba o poder na Dictadura de Primo de Rivera
outros
tipos de lqita dentro dos cárceres. A meirande. parte
na H R públic e que promete outros dous congresos
un br
p d r local urbano, xa que este é só · sobre o deles foron detidos a raíz do enfrontamento protagonizado
polo Exército Guerrilleiro do Pobo Galego Ceive entre mil
rur J vilego, e outro obre o primeiro Franquismo. Na
novecentos oitenta e seis e noventa e un.
ilu tración un debuxo de Castelao.

·O Cosal ·de Galicia pide colaboración
'

<
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O COSAL (Comité de Solidariedade con América Latina), ten aberta a súa Campaña
de Solid~edade para o Verán do 1996:
As Brigadas de Solidariedade do Cosal póñense en movemento cara a Nicaragua,
Brasil e Ch;.apas.
Precisa,n xente e apoio económico para participar en proxectos de desenvolvemento,
acompañamento de comunidades do Movimento dos Sem Terra e no «Encontró
Intercontinental pola Humanidade e contra o Neo-Liberálismo».
- Tamén facilitan a participación en Brigadas Solidarias en Guatemala e no
Curdistan.
Para maior información podedes dirixirvos en:
A Coruña:

Cee:
Ourense:
Vigo:
Santiago:

138617 - (989) 669516
747092
242540
204803
574148 ~48255 - 204803

.,

HAI .CONCELLEIROS QUE FUNCIONAN, aínda que estean
na oposición, como
son os Independentes
por Rábade. Están
poñenµo 4 liña ó parc1111ce11t·iru'" ''º"' "'"''"' .... ,;,;,,
tido no poder, que
como en toda a Chaira é o PP, ó que veñen de denunciar
diante do Hs~al Xefe da Audiencia de Lugo, por_negarse
a· convoca-los Plenos Ordinarios que esixe a lei: un pleno
ordinario cada tres meses. Hai que . gaba-lo tr~ballo. diario
. deste_ grupo e sobre todo o seu latior de informar ós
cidadáns, porta a porta, e a través do seu Boletín Informativo que é un exemplo para tódolos concellos. Del
tiramos este debuxo ben explicativo do manexo que fai o
· Alcal~e dos concelleiros do seu grupo.

O DISCURSO ELECTORAL DO PP
comeza a descafeinarse,
non só sumándose ó
cerco norteamericano
contra Cuba; prometeu ·
suprim#" mifos de cargos públicós ~ só borrou
uns poucos. Non é tan
· doado suprimir a moitos
funcionarios que están
no seu dereito naquel
posto; tampouco o
aforro de miles d~ millóns é real, segue a ser unha nebl;llosa.
Tamen está a equivocarse na saída de reclusos das cadeas
p_olo novo Código Penal: dos trece mil, só cincocentqs.

A GUERRA DE
. CHECHENIA
provocada pola invasión rusa ·no
Nadal do noventa e
catro ·pode chegar á
fin sempre · que · a
voraciqade de Yeltsin coñeza algo de contención. _Ante as
eleccións do 9J'a de'zaseis, .Yeltsin quixo queima-lo último
cartucho e firmou un acordo co .líder independentista
checheno Yadarbiev. As cousas non está.I). claras porque
Rusia só lles dá un sopro de autonomía. Unha guerra que
custou máis de corenta mil mortos e moitas feridas ante
a barbarie imperialista rusa, non se esquence tan axiña;.non
se apaga polo medo dé ' Yeltsin a unha victoria dos
. comunistas, cada volta máis presentes nas rúas do país.

SIL (Servicio de integración laboral)
é
unha canle
de apoio
para a incorporación ó mercado labo.________,;;...._=-------------1 ral de persoas con discapacidade, . consfüuída por un equipo
multiprofesional ... Os seus obxectivos son achegar a estas
persoas ó traballo, aumenta-la cualificación e _acompañalas
nos seus procesos de formación e inserción laboral. Para
a utilización do Sil pódense ilirixir a: Sil, Rúa Modesto
Bro~os, 7-3º bq. baixo. 15704. Santiago. Tel. 574698.

OS ' TRES BLOQUES ·O U
ÁREAS LINGÜÍSTICAS da
nosa f ala poden ser estudiados
e coñecidos moito mellor gra- .
cias_a unha caixa:con tres casetes
e un libro que ven de editar o
Arquivo Sonoro de Galicia do
Consello da Cultura e que ofrece un traballo concienciudo
sobre as diferencias territoriais
a través da fala viva que
conteñen os casetes. Este
traballo é o froito da investigacjón de Francisco ~emández
Rei e Carme Hermida dentro do
Instituto da Lingua.

O-ACEITE DA COLZA
segue a ·· facer estragos e
unha das últimas víctimas mortais que xa son
máis de seiscentas -e
vintecinco mil afectadosfoi o poeta monfortino
.____ _ _ ___..._ ___,,;;...___ __... . Lois Pereiro que aparece
na fotografía na presentación do s~u derradeiro. libro:
«Poemas de amor e intimidade», onde, ós trinta e oito anos,
ofrecé un testamento moi emotivo. Despois de quince anos
segue sen facerse xustiza neste drarn:a onde están a
agothars·e as verdad~iras responsabilidades deste atentado
contra a saúde pública, e moitos como Lois nin recibiron
a mísera indemnización para poder pagar ós seus avogados
e médicos .
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POLÍTICA

OPINIÓN

A liturxia funenaria e o
señor Pepe de Pedro
1

Francisco Lorenza Mariño

A Semana Verde
A Semana Verde de Galicia acaba de
celebrar en Silleda a súa décimo· novena
edición, inal!gurando unhas instaiacións
de primeira categoría ,que ·nos van custar
uns 7 .000 millóns cando esteari rematadas
Por Tintxu
de · todo. . Trátase dunha realidade moi
seria, que deixa moi lonxe as bromas sobre o eixo Lalín-Silleda
coas que se traducía a pomposa expresión do Eixo B_erlín-Silleda,
acuñada polo presidente da Xunta ~e hai ·nove anos.

Anque o número de cregos nos funerais e
cabodanos xa fora rninguando, foi dende unha
xuntanza de «europeos» na c'asa de Exercicios de
Santiago, coido que antes dos anos setenta, cando
liberalizámo-la economía estipendiaria e comezamos
a facer en Aguiño os oficios fúnebres cun só crego.
Ca<;ia ano esta foira vén tendo un gran éxito de público, milia
A xente de Aguiño, parroquia dende o . 59,
as dificultades de acceso e as ata agora deficientes instalacións.
aceptouno sen problema de ningún xénero; foi
Non estamos en condicións ·de valora:-los resultados comercia.is .'
moito máis <loado do que ·esperaba porque, aínda ·
directos -que segundo os seus responsables son tamén brillantessendo nova a parroquia, a educación cristiá sobre
nin, moito .menos, as súas repercusións na modernización · da
os mortos, est'aba preñada da parafernalia de ·
agricultura galega ou as aportacións á economía xerai do paísi
ánimas, compañas, estipendios e responsos.
Por outra parte o máximo responsable da feira, que consegue uns
Unicamente o señor Pepe de Pedro, que ten 94
resultados que ninguén 11~ prognosticaba, considera preCiso que
anos na actualidade, me preguntara se, no caso de
se cel~bren cada ·ano un mínimo de seis feiras como a Semana
querer máis curas no enterro, sería posible esta
yerde para facer rendible unhas instalacións como as que ten
opción.
agora. Pero o propio Xosé Maril engade que cómpre facer moito
Eu apúxenlle que non habería problema pero
máis.
.
erían os familiares dos que así o quixesen, os que
Veñen sendo estas instalacións unha mostra máis das gfandes
terían que chama-los cregos e abonárlle-los estimellaras
dos equipamentos galeges. Desde a xa densa malla das
pendios; en canto a min, neste caso, non fa.ría de
instalacións
deportivas -profesionais, escolares ou simplemente
ura, se ben a i tiiia 6 enterro coma un fiel e coma
recreativas- pasando pola rede de teatros municipais restaurados,
un amig . Aínda lle dixen máis, facéndolle a
as salas de concertos, pazos de congresos e ·. exposicións o
pr gunta eguinte: E Deu ¿a quen escoitará mellor,
panorama
galego mudou de cabo a rabo nos últimos quihce anos.
6 que n n coñecen 6 defunto, 9u ós que de verdade
Pero un ten a impresión de que' as actividades qeportivas, cultura.is .
sentíde-la úa morte?
ou comercia.is non experimentaron ep. Galicia: -un incremento
E « e é así», tespondeu dándome a .razón.
acorde coa mellara -por outra parte 'necesaria:- dos equipame~tos
O señor Pepe en Aguiño vén sendo unha
citados.
·
,
'
.
institución. Poi un deses mariñerros de toda a vida,
Cabe, pois, preguntarse pola rendibilidade ec~nórica <lestes . ,
envolto en mil naufraxios, que axudara no
,
investimentos,
dando por descontada a aportación cultural e social
afundimento do Santa Is~bel a carón da illa de
que ninguén Hes pode negar e admitindo tamén que non se pode · ~
Sálvora onde el viviu moitos anos, que era unha
nestes casos establecer criterios de estricta contabilidade econó1
forza fóra do comúR e .dunha resistencia coma
mica. Resulta a todas lp.ces evidente que unha grande maioría
poucos.
destas
instalacións permanecen inactivas a meirande parte dos
Ata despois dos oitenta aínda tiraba do rastro
días
do
ano. Polas súas características' non sé trata de fábricas
das ameixas, e coñecía tódolos oficios do pescador.
que teñan que estar traballando, a tumos· interrompidos os 365
Foi tamén un adafl dqs xubilados que tiñan un
días
do ano. Pero, como sinalaba moi ben Xosé Maril en relación
banco no peirao adicado ó señor Pepe de Pedro.
con
Silleda,
as autoridades .públicas que aportan os capitais para ·
Home de carácter forte, sempre foi moi querido
facer instalacións como as citadas; e que tamén axudan ós seus
por todos. Nunca faltaba a ningún enterro, e, x~
gastos de funciona.mento teñen que lograr delas uns mínimos de
sendo maior, enipezou a vir á Eucaristía e dende
rendi~ilidade económica: non se poqen quedar en signos externos
entón nunca deixou de facelo, ata hai uns dous anos
de poder e riqueza para ensinarllos ó visitante de tumo.
en que unha caída, primeiro, e uns achaques
Por suposto, as tradicionalmente chamad;;ts forzas vivas (agora
despois, relégano a que unha neta o. sente á porta
da ca a, e tódolos que pasan a fa.lar co Sr. Pepe.
axentes socia.is) teñen que valorar estes ·equipa.mentas e promoveE pra remata-lo tema, teño que dicir que , lo seu uso axeitado. Se a iniciativa privada non é quen de
desenvolve-lo tecido industrial e reclama novas infraestructuras
Aguiño nunca me puxo dificultades no referente
e equipa.mentas, ten que facer rendibles os que se lle ofrecen.
a e te tema, dende o máis rico ó máÍs pobre.
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ICONOGRAFÍA POPULAR

San Bieito ·
Máis claves iconográficas d~ carácter xeral dos santos e santas- (tomando, en parte, do
Diccionario dos Nomes Galegas; 1992):
categoría

vestiduras '

frades

O hábito da súa orde

frades e monxas
- agost.ños ~

atributo xeral

exemplo

hábito negro, cunhas mangas moi
anchas, esclavina e capuchón, ·
cinfo negro; uns van calzados,
outros desc.alzos.

Agostiño, Rita
de Casia

- frades antonianos.

hábito monacal, cun gran
capuchón.

Antón Abade .

- frades bieitos.

hábito con:ipletamente negro, ás
veces- CUJ! pequeno capuchón e
un escapulario.

Bieito

frades
camaldµnenses.

h~pito

semellante ó dos bieitos,
_pero de cor branca.

San Bieito: ¿que~ che
tirou o gorro? ¿o corvo?
A San Bieito de Nursia
(480-547), fundador da Orde
· dos benedictinos ou bieitos,
recoñecémolo polas súas vestiduras (hábito negro, de mangas anchas e cumpridas), polo
seu tipo físico (ampla tonsura
monacal, ás veces cunha longa
barba, outras sen ela). Comó
atributos xerais: ó báculo abacial nunha man e o libro .do
regulamento da súa Orq~.
Comq atributos persoais: unha
copa da que parece fuxir unha
s~rpe alada (alusión ó milagre
da copa en~eleñada~ pois por
culpa do seu extremado rigor_
ascético algúns dos seus propios monxes tentaran asasinalo), un corvo levando un

un cáliz do que agroma
unha flor e dous paxaros
a cada lado.

pan no pet~i~o (alimento
empezoñado: alusión ó mesmo
intento ~e enveleñamento); ás
veces leva .o dedo ós beiios ·
para indicar silencio.
· En ocasións tamén aparece
ós seus pés á ·mitra ~piscópal
(gorro triangular dos bisp<?s),
pousada no ·chan, o que quere
simboµ_zar . que renunciou á
dignidade de bispo que se lle
ofreceu, ou be~ o seu desprezo
polas dignidades eclesiástiias.
O día da súa festa, segundo
o cal~ndario}itúrxico (e a pro- ·
pia Orde), é o 11 de xullo,
. pero tamén se veu celebrando .
tradicionálmente o 21 de marzo
(en varios _santuarios galegos,
celébrase nas dúas datas).
Xosé Mª Lema

Na foto: san Bieito do retablo maior de San Martiño de Riobó
(Cabana), no arciprestado e terra de Soneira, obra dun
mestre anónimo da segunda metade do séc. XVIII, de estilo
barroco (repárese na profundidade das dobras das súas
vestiduras, na impresión dinámica da súa actitude, etc.)
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A figura pastoral

DOCUMENTO

O teólogo Manuel Fraijó publica no último libro da revista
Éxodo un artigo de análise da actualidade eclesial baixo
o título de "Una Iglesia en el mundo y para el mundo".
Extractamos e traducimos algúns parágraf os que nos

Cómpre unha peneira
Non é angueira sinxela para unha
institución milenaria coma a Igrexa
dar co seu sitio no mundo. Ó longo
dos séculos acumulou unha voluminosa equipaxe que non sempre
atopa fácil acomodo [... ] Hai que
aprender a discerni-lo esencial. O
padre Congar [que morreu hai
pouco máis dun ano coma cardeal],
animou sempre á Igrexa a que
distinguise entre Tradición e
tradicións. '
Ó vir de tan lonxe, a Igrexa
recolleu múltiples tradicións, usos
e costumes relaciopados co seu
acervo dogmático, litúrxico e disciplinar. Ese pasado, de seu signi~
fica riqueza [pero ... ] non todo pode
guir ndo s mpre igualmente
. [... ] O último Papa non
cntir e obrigado a manter
que o seus venerables
pr dece ores consideraron válido.

parecen significativos. Estamos perante unha cuestión
delicada pero parécenos necesario reflexionar sobre a
situación actual da Igrexa, que a non poucos preocupa e.
des a lenta.

súa gran receita é k>itar contra o laicis- libre tantas esperanzas desilusionadas.
mo e eleva-la mqral católica a moral de . Coma solución ofrece as súas «certeEstado'. Coas esperadas concrecións: J.?-On zas». Sóbr~le a dúbida, ·o diálogo, a
disensión e maila liberdade. Wojtyla ·
desexa cura-los male~ do presente
-os derivados da Modernidade-,
reintroducip.do os males do pasado,
é _dicir, o.s propios, · nuriha
human,i dade menor d,e idade,
pendentes dos oráculos do Papa do
momento.
Por sort~ ;· colleita moitos aplausos, pero p~uca ·obediencia. Non
parece que as multitudes que aplauden afetvoadas o seu .discurso
integrista sigan as pautas por el ·
marcadas. O . nos o paso pola
Modernidade, por incompleto e
tatexante que sexa, inipídenos re- ·
trocesos d~ tal magnitude:
Unha lgrexa marxinal

· O capital intelectual que -~xhibe
o discurso papal é exiguo e ·
Se situamos un espelto fronte a outro, a imaxe que reflicte trasnoitado. O seu inmobilisrrio
vaise repetindo ata o infinito. O asunto remata s~ndo non só
teolóxico é recbamante. Non é de
néuticas. , Non estou propoñendo monotono, senón tamén monocorde.
que se esqueza a propia historia; só
estrañar que a · besta negi;a deste
avogo pola súa recta interpretación. ó aborto, á pílula, ó preservativo, ó pontificado sexan os teólogos. No fondo ,
divorcio, á .homosexualidade. En defi- Wojtyla non os precisa. Arránxase moi .
Imponse peneirar tódolos pasados á foz
nitiva: non á emancipación da tutela ben cuns cantos moralistas da vella e
da mensaxe de Xesús. Cando isto n(jn
ecl~siástica [... ].
se fai, desembócase en situacións tan
rancia escola que lle.sopren a '1etra morta
penosas coma a presente.
· En realidade,. é unha torpe manei,ra .dos antigds e, para el, bos tempos pa- ·
.
'
de estar no mundo. O ,bo Xesús de sados. · ·
Tempos escuros
N azaré mer ecía algo mello¿ Con ~ctua
.· O prezo a pagar por tanto anacroniscións tan rocambolescas rematarase ·
A Igrexa, neste caso a xerárquica,
mo pode ser elevado. A Igrexa pode
dándolle· a razón a Nietzsche cando
está levando a cabo unha especie de
quedar á marxe dos grandes foros nos
escribía: «A Igrexa é exactamente aquiloexcomuñón global do mundo que, · na
que se decide cómo será ·o mundo do
miña opinión, carece de xustificación. É contra o que predicou Xesús e contra o
que ensinou ós seus discípulos' a loitar». século xxl: En fügar de' ser «escándalo
verdade que as nosas sociedades non
evanxélico», a Igrexa converteuse pun
atravesan momentos brillantes[ ... ], pero,
«escándalo teo1óxico». . ·
·
en lugar de ofrece-la mensaxe de Xesús
Mais aplausos ca obediencia
coma solución, a Igrexa introduce o
Resulta significativo- que, . se · hoxe
A única proposta salvífica do papa queremos aprender a balbuci-los .dereitos
factor escurantismo.
Wojtyla consiste en apelar a si mesmo. hu ma.nos ~ teñamos. que acudir ó
A recri tianización que predica o
Propúxose ocupa-lo espacio que deixaron maxisterio de persoas e sociedades que ·
papa Wojtyla cheira a Idade Media. A

A forma en que uns papas citan ·
a outros lesiona con frecuencia as
máis elementais normas herme-
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do papa Wojtyla
non. remiten á mensaxe de Xesús.
Fóra do mundo non hai salvación
Está claro que o profeta de Nazaré
Paradoxalmente, os . gardiáns des ta ·
imaxinou ese Reino sen castes, sen
Karl Barth dicía que a lgrexa debería
mensaxe están mal advidos coas
· clases sociais, sen ricos e mendigos.
ser «a manifestación provisional do que
libe~dades-. «Durante os últimos
Concibiuno, quíxoo coma unha
Deus desexa para o mundo». Unha
trescentos anos -adoitaba dicir o padre
comunidade de iguais que comparte
, elemental sinceridade debe conducirnos
Rahner-, non hai ningún descubrimento
bens materiai_s e riqueza espiritual. [... ]
'
1
a confesar que estamos algo lonxe dese
importante que :µon fose condenado pola
Non caben máis <;lisGusións: o cristiaideal. É de ·supoñer que o que ' Deus
lgrexa» .. De novo: é unha forma ·pobre .
nismo principia polo penúltimo. É dicir:
. desexa para todo 1o mundo non coincida
de estar no mundo. ·
ten · que ver coa fame, a vivenda, a
co que hox·e coñecemos por Igrexa.
roupa, o calzado~ o teléfono, a luz, e
A lgrexa
ten,
logo,
vocación
de
un longo etcétera.
,,
'
servicio. E 1:1nha das. súas notas perennes. Karl Rahner insistiu sempre en que
Perante o derradeiro
a Igrexa vive . da proclamación do seu
A segunda esfera da vida á que
carácter provisional e transitorio. A
beneficia
o acomp.añamento da Igrexa
Igrexa non é a meta da Igrexa. O seu
é a que adoitamos chamar última.
horizonte derradeiro é o verbo servir.
'
Abrangue todos eses problemas que,
un servicio que r se concreta ó fío dos
·
s.egundo Bloch, non_nos permiten durmir
tempos.
despois da xomada de traballo. Son os
E nada tan difícil e subxectiv0 como
que deitan da nosa ineludible finitude,
espreita-los tempos. ¿Que lle pide o
da. nosa soidade final perante a marte,
mundo actual á.Jgrexa? Ante todo, unha
da nosa arela de séntido.' Son. os cauobviedade: que viva no mundo. Dietrich
sados polo artepiante silencio de Deus
Bonhoeffer expresouno así: «Descubrín
ante a dor e mailo mal. Son os derique só vivindo plenamente no mundo
vados do lexítimo desexo de saber se
podemos aprender a ter fe».
estamos aquí «porque o noso número
saú~· d~ ruleta» (Monod), ou porque
"
"O papa Wojtyla deixa a lgrexa mal equipada
existe
esa «gran providencia á que lle
para afronta-los grandes retos do século XXI"
As cousas penúltimas
(Manuel Fraijo)
chamamos Deus» (Rahnet):
[... ] Dende a primeira hora, a lgrexa
Dende os seus modestos comezos,
coma
traduciu
o termo servzczo
Poñer a andar un' tolleito
.
'
. a institución eclesial soubo acompañar
«capacidadt; de ~compañamento» dende
a moitas xeracións de seres humanos e
A presencia da · Igrexa no muqdo
o berce ata o sartego. Un acompañamento
fíxolles máis· levadeiro o lastre da
debería ser máis _arriscada e valente.
que beneficia as dúas esferas da vida.
finitude [... ] En cambio falla estrepitoRefírome, insisto, á Igrexa xerárquica.
Ante todo, a que Bonhoeffer cualificou
samente ó · enfrontarse ós grandes
Para a outra, a de a pé, non· teño
de <<penúltima». É a máis inmediata, a
interrogantes .de . índole. teórica que
ningupha recomendación; só teño . resmáis urxente. Bloch referiuse a ela
apunt~i. Ante elys, recorre con nerviopecto e ad~ación.
cando deixou . esc~to. que «9 estómago
sismo
e contumacia ó seu obsoleto
~<Se queremos falar con Deus -escrié a primeira lámpada que reclama o seu
de · catécismo [... ].
arsenal
bía D.T. Nieles·- é preciso que coñezámoaceite». Xeslís deulle absoluta prioridade
Pero na hora presente, a lgrexa
lo mundo, pois ·é o único tema polo que
ó antepoñe:.. la multiplicación dos pans ó
xerárquica non atura a pregunta nin a
D~us se interesa». Ó servicio dese
sermón do monte. E a Ígiexa printifrya
argumentación. Nese sentido, o papa
inundo, que tanto interesa a Deus, ~stá
fíxolle fronte · encomendándolles ós . Wojtyla deixa a lgrexa mal equipada
a lgrexa. Vip.te séculas contemplan . xa
diáconos o coidado dos orfos, das viúvas,
para afronta-los grandes retos
a historia das prestacións que o mundo
dos enfermos, dos pobres.
intelectuais do século XXI. O seu
recibiu da Igrexa. É unha historia na
populismo
personalista e escénico han
É
unha
dimensión
irrenunciable.
A
que, con excesiva frecuencia, se infilmorrer
con
el e haberá que empezar de
fame non agarda .. Xesús füi tan constraron a ambigüidade e mailo despropónovo sobre bases máis sólidas. Pero xa
ciente diso que introduciu o asunto do
sito. Pero, 4e seu,, todo principiou ben.
ocorreu outras veces e, como din os
«pan
nos
o
de
cada
día»
nada
menos
que
· A historia da ·1grexa comeiou coa
teólogos alemáns, «a Cousa de Xesús
na oración que compendiaba tódalas
curación dun tolleito. Realizárona Pedro
continuo
u adiante».
súas inquietµdes: no Painoso. O Painoso
e Xoán, .pero deixando claro que era
é a mellar descrición do reino de Deus
obra de Xesús, de quen procede toda
que anunciaba Xesús.
Manuel Fraijó
salvación [... ].
(

IWtlA -9

NORTE - SUR

Dificultades en .Chiapas para o proceso de paz
Declaración do Ex-ército
zapatista sobre a inxusta
sentencia dictada en contra
de Jorge Javier Elorriaga
Berdegué e Sebastián Etzin
Gómez.
5 de maio de 1966.
Pola miña voz fala a voz do
Exército Zapatista de Liberación
Nacional.

zapatistas e condenados por conspiración, rebelión e · terrorismo.
Isto significa que, para o gobemo
mexicano, os · zapatistas somos
terroristas, delincuentes ós que
hai que encarcerar e matar.
O proceso .de diálogo entre o
EZLN" e o g.oberno federal
recibiu, con estes argumentos, un
golpe ~efinitivo.

sentencia do señor Alcántara bo- .
rra. todos est~s empeños de paz e
brtrlase do poder lexislativo.
A Comisión . NaCional ,de
Intermediación, sempre comp~o
metida na vía do diál~go e semp~e
golpeada e · hostigada polo
gobe~o, _
recibe a ratificación . do
des.pre za que lle ten o poder. ,.
Out~(\destinatario

é o \arpo de
As .sentencias en contra ·des tes Asesores para unha Paz , con
presuntos zapatistas teñen varios Xustiza e . Dignidade 6 que o
Exército Zapatista convocou·para ,
destinatarios.
que. o acompañase ná pr,ocura-da
Un deles é a Comisión de ·
paz e para evit~ . .10 r~ini~io da.
Concordia e Pacificación. A,senviolencia arruada.
Coa sentencia o se.ñor Juán Alcáµtara
conden_a a tódolos
- mexicanos e mexicanas que traballan
pola construcción da .
. paz en , México e
catalógaos de · terroristas ... .

O día 3 de .maio · de 1996 e a
través dunha transmisión radial,
tomamos coñecemento de que o
xuíz Juan Alcántara dictou sentencia en contra dos
señores Jorge J.
Elorriaga Berdegué
e Sebastián Etzín
Gómez declarándoo , culpables dos
delicto de conspiración, rebelión e
terrorismo. E o señor Juan Alcántara
Tan;ién se pretencondenou ó señor
de' ·intimidar ós traElorriaga a 13 anos
de cárcere, multa
balladores d~ p~ensa
coa sentencia condede 75 días de salario mínimo e susnatoria ós presuntos
A paz longamente implorada e agardada periga de novo pola actitude do poder
pensión por catro xudicial mexicano.
zapatistas. Xornalis·
·
anos dos seus
_ta de profesión, o_.
dereitos políticos; e a Seb'!stián tencia contra Elorriaga e Etz1n é señor ·Elo~iaga viu como o . s_eu
Etzín a 6 anos de prisión, multa unha sentencia contra 9s esforzos · traba~lo periodístico é usado como
de 40 días de salario mínimo e de pacificación dun grupo ·de proba da súa culpab~.IÍdade e
suspensión por 2 anos dos seus lex~sladores que; na súa maior ·sostén da _súa condena ...
dereitos políticos.
parte, tiveron unha actitude dig~
A sociedade civil nacional e
na
e
valente,
e
non
escatimaron
O Exército Zapatista recibe o
internacional, esa forza sen rostro
esforzos
por
conseguir
un
diálofeito da condena dos presuntos
nin nome definidos que por vías
zapatistas como un claro sinal de go exitoso, é dicir, por consegui-- legais ou _civís busca o tránsito á
guerra. Os señores Elorriaga e la paz con xustiza e dignidade democracia, ve condenado o seu
Etzín foron acusados de seren que os mexicanos merecemqs. A esforzo e confirmado o seu temó·r
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de que ' .ª vía pacífica para o
cambio aínda non está aberta en
México.

cionario Indíxena,..Comandancia
Militar do Exército Zapatista, dei
as '. ordes pertinentes ~ tódalas
unidades zapatistas para que se
preparen e estean pendentes da
decisión do no~o comando supremo.

dos medios de comunicación o
interese que amasaron nestes
dous anos de intentos frustrados
de paz e queremos pe~irlles,
tamén, que sexan o vehículo para
que poidamos agradecer á
sociedade civil nacional e internacional o apoio que nos deron
para a paz digna. Gracias por
todo a todos.

Por últi1po, . o principal dest'i~
natario desa condena é o Exército
Zapatista de Liberación N acional. ó,. equipara-lá nosa xusta
O diálogo de San Andrés foi
loita por unha vida digna co
terrorismo, o goberno advfrtenos . . usado en todo ~omento polo
que non · hai xa regreso posible goberno para ganar tempo e
Desde as montañas do Sudeste
para nós .á vida civil e· pacífica. atapar unha conxuntura axeitada
O único fut~ro que o goberno nos para r~inicia-la gue.rra. , O que mexicano
ofrece, ó . final do proceso de . fora denunciado unha e outra vez
SubcomandanJe Insurxente
diálogo e de loita, é a prisión e polos delegados zapatist'1:s vese Marcos
a morte...
· confirmado agora. En ningún
México, Mafo de 1996 .
. Queremos dicirlles . >que momentQ o goberno abandonou a
recibímo-la ~ensaxe e que a idea dunha solución militar ó
·P.D: (manuscrita): Esperamos
entenderp.os. No meu carácter de conflicto ... A guerra vén de novo da Comisión de Concordia e
·xefe militar das forzas regulares, · · de onde veu sempre: dos pocte- ·Pacificación·un esforzo decidido
para retoma-lo camiño da ·solt1:irregulares e comandos do EZLN, rbSOS.
Querémoslle .agradecer a c~ón política que o goberno
e en cumprimento das indicacións
do Comité Clandestino Revolu- · tódolos verdadeiros traballadores abandonou.

.

\
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Mario Cambeirp
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Chequeo á lgrexa checa
A Bohemia constitúe a parte occidental da antiga Checoslovaquia, precisamente esa que agora se chama Chequia,
separada amigablemente da Eslovaquia.
Rodeada por pobos do Leste cun catolicismo tan conservadqr coma o polaco, o
húngaro ou o croata, o catolicismo checo
váisenos presentando, a través da historia, coma un cristianismo algo bohemio
ou rebelde ás cuadrículas da legalidade
oficial.

Igrexa nacional
O papa Xoán Paulo II escribiu dúas
valiosas
encíclicas
sobre
a
evanxelización dos eslavos por obra de
dous irmáns, o diácono Cirilo e 0 monxe
Metodio, na segunda metade do século
IX. Souberon respectar, co
apoio de Roma, os usos establecidos e introduciron a
Iingua eslava -á que Cirilo
forneceu dunha escritura
p lo mesmo chamada alfabct cirílic -, e intr duciron
idi ma na liturxia.

N século XV, o acerdote profe or universitari Xoán de Hu foi escomungado varias veces e
queimado vivo por herexe.
Morreu con valentía e orando. Era un reformador que
desencadeou unha revolu- Praza Maior .de
ción popular. Entre as súas
esixencias estaban estas tan actuai~ coma
o matrimonio dos cregos para evitar
escándalos, a reivindicación do cáliz para
os laicos: a comuñón baixo as dúas especies, que se perdera dende o século XIII.
Pero, sobre todo, unha liturxia nacional.
Poi considerado coma heroe nacional e
coma mártir. Coma escritor, fixou a normativa ortográfica e reformou a lingua
literaria: Un home do pobo.
O xenio bohemio
Algo terá que ver con todo isto a
forza da etnia checa cando a principios
deste século XX batemos con outra re- ·
volución e piritual: no ano 1920 Roma
non soubo er tan comprensiva como o
fora coa actuación realmente profética
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daquela en Checoslovaquia todo era
clandestino, e que 'agora ·n on se pode
proceder a unha re-ordenación daqueles
cregos que lle resulten cómodos.a Roma,
As demandas checas, non satisfeitas
refugando' ós que son máis rebeldes ou
por Roma, eran est~s: a supresión ,do
A cuestión
celibato dos cregos, o us10 da lingua nacio- · menos · ortodoxos.
complícase
...
nal na liturxia e a participación do·s laicos
n0 .gobemo eclesiástico. Temas, como
¡Unha. vigaira xeral! ·
vemos, de estricta actualidade. ·Pero ·estaba xa ás portas o dominio soviético sobre
Ludmila Javorova é unha mestra de
Checoslovaquia e pasou algo inaudito.
65 anos que' tamén viviu nas catacumbas, cunha actividade.ben coñecida enA clandestinidade
tre os católicos, pois chegou a vigaira
xeral da Igrexa clandestina checa con
Actualmente, o camiño checo está
monseñor Félix Davidek, bispo de Bmo, .
re.sultando para Roma unha rúa cega.
morto en 1987. Ela declara que foi ordeResulta que coa caída dos diversos munada sacerdotisa: «Era o ·1970 e convoros hai sete anos, principiando polo de
caramos un Sínodo da Igrexa
subterránea. Un dos 'temas
era a ordinación das
· .mulleres».
de san Cirilo e san Metodio. A Igrexa
nacional checa entrou en conflicto co
Vaticano e caeu en cisma.

Praga. ·

Berlín, saltou á opinión pública un feíto
singular: na década dos anos sesenta uns
200 cregos escolleron a vía da
clandestinidade por medo á persecución
relixiosa do ré:x.ime comunista. Foron
ordenados contr~ os ordenamentos do
dereito canónico e agora soliéitan a Róma
formar parte da Igrexa católica coma
sacerdotes ,de pleno dereito. No Vaticano, silencio a_dministrativo.
Os que reclaman tal estatuto acoden ó.
argumento do agravio comparativo, porque en Romanía, país do Leste no que
gobernaba o dictador Ceaucescu, foron
ordenados sacerdotes homes casados C<?
consentimento de Roma.
Aínda máis, sae á palestra un bispo.
Jan Biaba, afirmando que

clan~estino,

Esta vella dama eclesiástica afirma que un grupo
que non quixo discutir sobre '
o tema e que se separou, foi
excomungado pol9 bispo
Davidek, sanción - qm~ logo
monseñor Dubosvsky ai:mlou :· De alí a pouco comezáronse a ordena-las pri meiras mulleres; había extrema necesidade de sacerdotes, esRecialmente polo
feíto de .que «nos cárceres
femininos monxas e outras reclusas
mor~ían sen asistencia relixiosa
niri.gunha e sen poder recibiren os sacramentos ( ... ). Para nosoutras estaba claro, sobre todo, que unha mriller podía
afronta-los problemas das mulleres
mello~ ca un home, por exemplo na·
confesión».
, Ludmila ~firma que na eucaristía ela
só era concelebr~nte, porque. os homes
dificilmente toleraban a súa situación e
agora séntese illada. Di que hai outras
mulleres en Eslovaquia na mesma situación, e non quere confirmar se foi o
bispo greco-c'a tólioo Krett quen a
ordenou. O papa Xoán Paulo II non
acaoa de responder á carta que ela lle
enviou.

TESTEMUÑO

· A festa da palabra do pobo
Fal~

o Arcebispo

Queremos render· homen~xe garulan os paxaros, no que · 1996)-, o autor preséntao coma
a Julián Barrio · Barrio, Jalan os anxos ós nenas».
«Arcebispo por unanimidade», e
arcebispo de Compostela, que
E 0 Arcébispo desexa: « B·~n retrátao así: «Üs que o coñecen
o Dí.a das Letras Galegas fixo quixera - eu que os vindeiros . din del que é un home sinxelo
. unhas manifestacións· que nos _ anos .me axudasen a¡alar?Z.es en e hone.sto afeito a servir. E a
traballar con silenciosa
parecen significativas e
eficacia non desprovista, .
non moi habituais.
cando cómpre, de 'enerxía.
Tomámo-la información
· do xomal La Voz de
· Cando o nomearon
Galicia.
.arcebispo, , seu pai estaba
gravemente enfermo: «As
«É a festa da li11:gua
visitas do novo arcebispo
dun pobo, a festa a
a seu pai no Hospital
identidade coa mesma
Xeral, · a súa presencia a
· identidade da historia,
carón del nas salas de
da cultura, da espiriespera, ou nos dormitotualidade e tamén do rios compartidos -coma un
mesmo destino dese
cidadán J)J.áis-, es pallaron
p9bo: un pobo con f ala
axiña unha imaxe de
de seu ten vida no unisinxeleza do prelado que
verso. mentres esa Jala
está moi en relación coas
teñá vida»:
súas· orixes humildes».
· Non sendo g·alego
falante, J ulián Barrio
lembra a súa estadía en
Astorga, onde na comarca do Bierzo escoitou
verbas coma dabondo,
denantes, eiquí, feixe, xa Sf!i así de galega, pero vou amáis.
sede «e outras máis que
agora me traen aquela memo- galega ós nenas.de Galicia igual
ria que a.topa eco agradecido que lles Jalan ou cantan os
anxos».
.
nesta miña nova · .~itua,ción».
Julián Barrio recoñece ter
lido_a Ros4lía e a C~rros, entre
· outros, e c~ta uns. versos do
poeta de Celanova nos que di
que .º idioma g~lego. é «O que

Nunha entrevista que lle fai
o xornalista X osé Antonio Neira
Cruz para unha nova e excelente revista mensual -Galicia Internacional, nº 7, febreiro

Que., .son estas: «Eu
nacín en Mangan~ses de
la Polvorosa, nunhafamilia rural. Meus pais foron
labre.gas,
con
eles
traballei no campo e deles
aprendín o que significa
vivir austeramente. Na miña
casa ensináronnos a valorar e
compartir. Eu recordo algo que
meus pais dicían sempre: o
pouco ben repartido sempre
chega a moito».
Gracias, _Irmán. Deus cho pague, e tamén Breogán.
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O NOSO TABOLEIRO

IRIMIA recibiu o ''Premio Crítica'-'
-antes o benemérito «Círculo Ourensán
, Vigués»-, sobre. todo polo que supón
de valoración pública de todo o traballo
que vimos facendo ardua, constante e
gratuitamente desde hai un bo feixe de
anos. Pero coido que naquela liturxia
c~ltural, con tanta carga institucional,
estas palabras soaran algo estrañas e
«tfasnoitadas», coma . se foran fillas
' dun espírito batallador doutros tempos
Un premio que agradecemos pero
xa idos.
·

Irnos facendo memoria
Recobrando o ser galego que
esquecemos
Irnos sementando patria
Man con man enxer-tándoa entre os
veciños
Irnos f acendo outra historia
Afa~or dos rebaixados e oprimido.s

que chega un chisco tarde
Estas palabras, que estiveron durante algún's anos na cabeceira da nosa
revista coma unha definición do noso
proxecto, resoaron o pasado 11 de
maio no hotel S amil de
Vigo, na noite dos Premios
da Crítica, cando dixen
unhas breve palabras ante
nutrido grupo de asistent s tra recibir -no nome
d tód l que formamo a
gran familia de IRIMIA-,
a e tatuiña de Martín
Codax, que nos acreditaba
a concesión do Premio da
Crítica 1996 no apartada,
re Iniciativas Cultura is.
Recibimos o premio,
segundo a Acta do Xurado,
«pola especial incidencia
que IRIMIA ten en Galicia,
como movemento e iniciativa cultural con diversas actividades
e publicacións, a prol da galeguización
no terreo da lingua e a cultura ~o
ámbito da Igrexa». Formaron este
xurado: Francisco Fernández del Riego (coñecido ensaísta, académico da
Real Academia Galega, director da
Biblioteca Penzol, etc.), Francisco
Campo (xornalista, director da Compam a RTVG), Felipe
Arias
(arqueólogo e escritor) e Xoán
Fon eca.
Agradecemos o premio recibido da
Fundación Premio da Crítica Galicia ~

RlttlA -14

Por outra banda, aínda qp.e «máis
vale tarde que nunca», é certo que este
premio xa tiña que chegar antes. E así
tería aconteciqo a ·non ser polas
manipulacións caciquí~ de membros do

números,
unha cousa Por Victorino Pérez Prieto
ben inusual
nas ·publicacións galegas; Un camiño
s·ementado de dificultades, perb tamén
de moita vida ·e nioita riqueza.·
, ,Alguén, desde outra publicación,
definiu a nosa revista nos seus
comezos con estas verbas b.e n
ferm~sas: «É coma un regato que
quere reverdecer o reseco ....Unha voz
agarimosa que invita a quererlle á
terra e á ·xente, feíta desde abaixo,
para axudar a · ser · galego . e a ser
crente». ·Non é unha mala définición:
unha revista galega; popular e e rente.
Unha revista que foi evolucionando · nestes ·anos,
medrando en formato e
páxina~, e pasando de semanario a revista quincenal; tamén foi evolucio- ·
nando no seu enfoque, segundo . ~· distinta xente que
foi facendo, pero .sen
esquecer as súas raíces
galeguistas e cristiás.

a

xurado nalgunha ocasión anterior. Xa
se sabe que «na casa d~ pobre cando
non barruza chove», e, afortunadamente, sempre fomos pobres; ou sexa, nós
nunca tivemos poder... ou mellor dito,
nunca tivemos éerto tipo de poder.

Unha· revista e ri.nha Asociación
con longo camiño
Aquela noite lembrei tamén diante
dos participantes no acto, que xa irnos
cara ós 15 anos ininterrompid9s ·de
publicación da _revis~a, pronto os 500

Hai xa uns aniños, con
ocasión do nº 100 ·da revista, escribi~mos un idea- .
rio, as nosas ·teimas, en
media ducia de puntos: 1.
Poñerse ·sempre do lado
. dos débiles. 2. Ofrecer
coñecementos. 3. Ter en con ta a
política. 4. Falar de Xesús Cristo e a
súa . mensaxe de liberación. no
Evanxeo. 5. Falar e ~scribir en galego.
6. Vivir con humor.
Tamén podía ser oc_a sión de
lembrar a xente que fomos facendo a
revista ó longo dosI anos. A primeira
etapa foron 12 anos nos que ti ven a
s.o tte de coordinar un feixe de boas .
plumas que pasaron pala redacción:
Pepe Chao, Xosé Antón Miguélez,
Manolo Regal, Alfons9 Blanco Torrado_, Xosé Manuel Carballo, Agustín

_Fernández ·Paz, Lois Ferradás, Marta
_ Pero aquela noite lembrei tamén a . permitiu un encontro moitos anos conSopeña, Xosé Lois Vilar, Daniel López .. outra revista irmá, Encrucillada, ~en- flictivos, pero que poida que hoxe estea
cionada na Acta do premio, e outros . . nun momento priyilexiado de encontro
Muñoz, Tareixa Ledo ... E' outras plumas egrexias que discorreron ocasiolabores da Asociación Irimia, como é a ·, na construcción dun proxecto compar'. nalmente polas súas páxinas: Paco
co~ección de folletos Angueira e, partitido para Galicia, unha Galicia de seu,
Martín, Francisco Carballo., Miguel
cµlarmente, as Roma.xes. Realidades ben unha Galicia liberada. As manifes.tacións
Suárez Abel, os bispps Miguel Anxo
pouco coñecidas para moitos dos asis- feitas desde as páxinas de A Nosa
tentes, pero que non deixaron de recibir Terra, e o eco acadado polo meu libro
Araújo e Xosé-Gómez, Manuel Espiña,
Eladio Vega, Martiño Montero; Madó
o seu apla~so cando rematei de 'falar Galegas e cristiáns coido que dan fe
Domínguez, Xoan López Facal, Xab!er
rapidamente delas e do Íloso proxecto. disto. Pero queda un longo c~ño por
Docampo, B_e nxamín Casal, Sara
perc<?rrer.
Quiñones ... A redacción dos últimos
IRIMIA défende a personaµdade
Un punto de encontro entre
anos pode lerse na mancheta da, revisnacional de Galida e os seus dereitos.
galeguismo e cristianismo
ta; a que hai que sumar ocasionalmen~ero, ó mesmo _tempo, séntese Igrexa
te plumas c01~0 ·as de Manolo Rivas,
Certamente, hoxe, C<?ma onte, galega; unha Igrexa que quere saír dos
Suso de Toro, Manuel María ...
IRIMIA representa un punto de encontro camiños trillados, romper ataduras
entre o cristianismo e o galeguismo- clericais e ser .máis fiel ó proxecto de
Tanto traballo e os máis de 100.000
nacionalismo,
entre a relixión e o com- Xesús de N azaré, no compromiso coas
espallados
pola
xeografía
exeviplares
promiso
cultural
e político co país. A súa clases populares.
g.alega nestes 15 anos non poden deixar
nidia e constante definición galeguista
de dar algún froito.

CARTAS

Quique, o anónimo lugués
Lugo, 20.V.96
Hai algo '· máis dun ano da mma
primeira e úmca carta. Agora que pasou
o tempo e o pequeno grupo de «cristiáns
de diferentes s·e xualidades» acabou
afogado pola súa propia razón de ser e
seguimos co costume de ter que celebrar
un «Día de ... » para ter que .élenuncia.f
algo (co aspecto negativo que supón ter
que encontrar unha protesta nun día
determinado, e cambiar de denuncia para
outros moitos días do ano ... )," vai
chegando o momento de volver a asomala cabeza.
Aínda non rematei de «Saír do arma-·
rio», pero xa estou intentando forza-la
pechadura.
Levei unha alegría ó ver a miña carta
no Irimia; agardo que servise.de referen-'
cia para alguén, non polo que con.ta,
senón poló traballo que me custou
escribila. Pqr aquí seguiremos, non por
dar a «paliza», senón por pin~har uri
.· pouquiño.
·
Hai moita xente · que · considera que
cos pequenos éxito.s que se conseguirc;m
a nivel de aceptación, xa chegaría para

miradas compasivas nin xestos de apoio
solidario nin que os meus amigos pretendan entender e comprender as miñas
reaccións e sentimentos. Eu ás veces non
entendo por que un rapaz-, sae cunha
. rapaza, pero se vexo que se queren xa me
chega de «entendedeíras». Nin ten que
suceder algó especial: algún debate, unha
noticia, un suceso, uphas declaracións,
para que me poña a escribir sen máis. Iso
ocorreu a primeira vez, pero agora penso
que calquera momento é bo para lanzar
a pelota ó aire, · e que a recolla quen
queira.
Sigo pensando en que chegará o día
que empecemos a portamos coma xente en que ó atopar o meu mozo pola rúa lle
«normal»~ pero non pode ser, no ..'. eu son dea µn par de bicos sen máis.
homsexual, gai, mariquita, maricón ... como
Volvo a confiar en que haxa alguén
_ sexa · que queiran chamamos, e non me
- que lea esta carta entre liñas e que se vexa
poden pedir que sexa normal, porque hoxe
animado ou animada a escribir tamén. Ás
en día o normal é ser }?.eteiosexual, e todo
veces, escribir axuda a liberar toda esa
este hipócrita mundo está feíto para iso.
carraxe que levamos dentro.
Non quero que ninguén diga que me '
respecta (alguén por aí, na vosa mesa de
Aviso: como publiquedes esta carta,
redacción, rirase moito con esta palabra, penso seguir dando a tabarra, aínda que
e de seguro que se expre San/a me11or ca -se non a publicades, tamén vou seguir.,min). Non preciso do «respecto
Unha aperta: Quique (o ai;iónimo
perdoavidas» de ninguén. Non quero lugués).
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

O CANTAR DO IRIMEGO
l. Intrépito, o Vaticano
tráenos nova vergoña
con normas sobre do sexo
que a xente toma de coña.

Ditos do .lume 22
Sobre queimadura, auga, a ferv~~

2. Dálles hoxe ós monseñores
por dar normas con afán
I
para que as nenas que casen
Ues vaian pedi-la man.
• ~

Que o «sufrir» se asocie con consumirse e co lume parece natural, pero
alguén tivo que se-lo primeiro poeta que
o idease. besa chispa de xenio, .presente
en tantos labregos e marifü~iros, veñen
expresións coma Frixir a Jume xordo e
Pasa-las da cazola. Esta significa <<sufrir
en beneficio alleo sen proveito propio
ningún». Xa di' o refrán: O tormento da
cazola que tanto a desconsola: face-lo
guisado, queimarse para guisalo e despois
non camelo nin probalo.
Xa vimos que, · para indicar que· se
produciu un conflicto ou axit.ación grande, dicimos que Arden Troia e que, para
indicar que «está unha persoa moi encolerizada» OU que «Un acto ~)U reunión está
moi axitado pola excitación dos p~esen
tes», dicimos que Está que arde.
Lembrade aquela cantiga:

Moitas veces un, con toda a boa fe,
pon as cousa·s peor do que estaban, sendo ·
que el pretendía saír qunha situación
apurada, incómoda ou problemática.
Daquela é cando dicimps Fuxir do lume
e caer na borralla ou Saír do lume e
meterse 'n as brasas. Noriega Varela 'x a
dicía que o equivalente. do castelán Escapar del trueno y da,r en el relámpago
era o ·galego Saltar do paraño para o

o mal remedio pode ser malo por ser
desaxeitado, ou peor có problema que
.queremos resolver: daquela dicirnos Sobre queimadura auga a ferver. Outras
veces o remedio é malo por .s er excesivo:
entón dicimos Por unha pulga queimala colcedra (Colcedra» é _a colcha da
cama) . Outras veces só é mal remedio por
vir serodio, tarde, fóra de tempo: aí é
onde dicimos A casa queimada acudirlle
con auga.

Non hai millo, nin patacas;
está q, cousa que arde,
e de que estamos moi ben
van facendo moito alarde.
Ben, pois para falar de que s'e empeora tamén se fala · con ditos do lume. Así,
cando dicimos que· alguén · Caen da

parrugueira no lume.

¿ Quen matou ós sete
monxes trapenses en
Alxeria? · Os fundameotalistas musulmáns . Pero
¿quen lles afiou os
coitelos cos que o
degolaron? Hai algo
máis dun lustro, a Fronte
Islámica de Salvación
gañou as eleccións democráticas, pero non se
lles permitiu acceder ó
pqder, coa desculpa de
que non eran demócratas. E, indo máis lonxe,
a colonización francesa
arruinou o paí e maila
úa cultura. Daqueles
po veñen estes lodo ,.
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A algúns lectores gu.staralles outra
. metáfora, coma nesta frase que oín De

hispo a cociñeiro caí~ ·da parrucheira
no Jume.
Pola contra o remedio eficaz e instantáneo é Ser ·como auga que.·apago u o
· Jume. Mentres que ,Ser como lume de
meigas significa «desaparecer repentinamente».

3. ¿Saben que é o tal pedir?
Un costume algo carca
pois quen tal voda amaña
. ¿quen será? O patriarca.
4. Pero os castos monseñores
pensa~ que pra ir ó ceo
o hí:rpen o.u virgo ha ser
consagrado en himeneo.
5.

luine.

1

A

Celibatarios romanos,
sempre a aburrida canción:
«Ü sexo pró matrimonio,
es.te prá procreación».

6. Xa dixo santo Agostiño
que ningún mortal se empeñe
no exercicio sexual
se non é pra quedar )>reñe.
7. Non importa que agora
por culpa da economía
os i:.iiozos, do himeneo,
teñan que apraza-lo día.

8. ¿Que seica ,as veas lles arden
e agardar xa non se atura?
Pois leven vida de monxes
taméri ·aguanta o cura.
9. Por iso está preocupado
coa súa eterna canción
e quere que a xente vibre
pola Inma Concepción.

10. Xa dixo santo Agostiño
qué é o pecado orixinal:
o demo tentou a Eva
·sen do culpa sexual.
11. E quen levado do sangue
faga er~tico fornicio
ó inferno de cabeza
rolda polo precipicio.
\ .

12. E un que ama a Biblia
reverente ante misterio,
pregunta se o tal pecado
non será algo máis serio.

o

13. Hai o pecado do mundo
estructura insolidaria;
abusos, cr:imes e guerras
son cousa triste diaria.
.14. '¿ Concibida sen pecado
María Inmaculada? ·
Este asunto á xente de hoxe
impórtalle pouco ou nada.
15. O que, importa é que María
a Deos prestou obediencia
e Xesús non claudicou
nunca na súa con~iencia. ,

