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EDITORIAL 

Tissa Balasuriya 
Cando un frade chega a superior dunha comunidade ou . 

dunha provincia relixiosa debería darse por suposto que os 
que o elixiron viron nel, cando menos, fidelidade e obedien
cia, non precisamente espírito de insubmisión: dada a selec
~ión coa que se actúa na Igrexa, ós superiores adoita 
acompañalos a prudencia - ~ maila moderación. 

Que 150 superioras e superiores de Inglaterra e no País 
de Gales, no nome de 10.000 relixiosas e relixiosos 
anglosaxóns, asinen unha carta dirixida ó cardeal prefecto 
da Congregación para a Doutrina da Fe, Joseph Ratzinger, 
pedíndolle que se arrepinta e corrixa unha inxustiza por el 
cometida, debe dar que pensar; non é-un acto duns revirados 
que escriben nunha revista antixerárquica porque lles doe o 
fígado. 

Velaquí o texto da misiva: «Eminencia: nó-los asinantes, 
relixiosos e relixiosas de Inglaterra e de . Gales, escribimos 
para manifestarlle o noso «shock» e maila nosa consterna
ción verbo da recente excomuñón do padre Tissa Balasuriya, 
Oblato de María Inmaculada. Coñecémolo e respectámolo 
coma home fondamente relixioso que dedicou toda a stfa 
vida a traballar pola Igrexa e polo máis pobre e empobrecido 
dos pobos» [Sri Lanka, país asi~tico antigamenté denomi
nado Ceilán]. 

«Polo que sabemos, non negou formalmente doutrina 
ningunha. Todo o contrario, asinou a Profesión de Fe do 
Papa Paulo VI e declarou a súa dispoñibilidade para corrixir 
todo tipo de erro que se demostre selo. El afirma que o que 
el quixo dicir foi deformado e distorsionado. As súas 
correccións non foron correctamente examinadas e non 
houbo unha axeitada discusión co padre Tissa sobre os 
puntos doutrinais en cuestión». 

«Pedímoslle, polo tanto, no nome da xustiza, que revo
que esta excomuñón e que procure que se institúa un proceso 
regulamentario no que lle sexa dada ó padre Tissa a 
posibilidade, coa axuda doutros teólogos, de se defender e 
de mante-lo seu nome sen culpa>>. 

«Pedímoslle, tamén no nome do trato humano que se lle 
debe a un home que se mantivo servidor fiel da Igrexa no 
curso da súa vida relixiosa, e así mesmo tendo consideración 
da súa idade, que revoque unha condena tan anómala e 
definitiva». 

Irimia deu noticia do caso vai para 9 meses (sección 
Horizonte do nº 486, páx. 10: «Prefiren teólogos grises»)," 
e volveu sobre o tema baixo o epígrafe de «¡Excomuñón!» 
no editorial do nº 489, a finais de xaneiro pasado. 

Nada ternos que engadir, se non é o noso reiterado 
escándalo de que, no século das democracias, R~ma poida 
dictar sentencia contra un cidadán da Igrexa sen mediar 
proceso xurídico nin ter posibilidades o inculpado de se 
defender. Se esta actitude é sermos antixerárquicos, aleluia. 
Estamos no bo camiño. 
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O TRASNO 

. Marta · e María 

Hai sectas de.sas disque 
destructoras da personalidade 
máis ou menos típicas. 
Aproveitan o desatino este da 
carreira de ratas -que ·din os 
británicos- e da morte da 
comunidade, nunha sociedade 
de autómatas que non se falan 
no ascensor. Pero, elementos 
sectarios háinos en ámbitos ben 
diversos, por exemplo,' no mun
do laboral. Si, na empresa, coas 
novas ideas importadas de 
traballo comecocos en empre
sa · totalizante. 

No do traballo é sabido que 
cada vez hai menos con máis e 
máis con nada. Á lei de ferro 
de acumulación d~ capital, su
cede a da acumulación de 
traballo. Un traballo absorben
te, neurótico, que produce 
adicción, e, segundo estudios 
recentes, magoa dobremente o 
corazón -o miocardio e o 
sentimento- e destrúe a vida 
-social. Os adictos,_desreligados, 
fan do traballo relixión, deus 
rendemento, santa madre em
presa, entrega absoluta, ascen
so salvador. 

Sei dunha empresa destas 
tipo dedicación (;lbsoluta-iden
tificación plena-, na que os di
rectivos (eles) con contrato es
table e indefinida función, 
fardan de como as empregadas 
temporais -elas- están tan ·dedi
cadas ó seu traballo que á volta 
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duns meses de entrar xa deixan 
ó noi vo que tiñan (¡toma 
psicanálise ! ). 

· Curiosamente o número 
de adictos aument~ a medida 
que medran os contratos lixo. 
Ramilo, o empresario de e~
presarios de Galicia, ten · a 
cousa tan clara que pon medo: 
para· competir con. Corea, 
Taiwán, etc... e evita-la 
deslocalización das empresas 
hai que cobr~ coma . eles e 
renunciar a servicios sociais e 
demais lux.os. 

En te~pos nos que, postos 
no fío da navalla, hai que 
escoller entre un contrato de 
salario mínimo e dedicación 
máxima e o pozo da exclusión . 
no famoso terceiro tercio mal
dito da sociedade, a xente tra
ga, porque hai que vivir. Pero 
hainos que se autoconvencen 
de que a súa entrega á empre
sa é redentora, e que polo amor 
dela paga a pena facer voto de 
renuncia á vida privada feliz, 
ós espacios d_e gratuidade, de 
compadreo, de creación 
persoal, de cultivo do espírito 
e contemplación da vida, de 
reproducción da especie, do 
latino do lee far niente (folgar, 
folgar, folgar,) e de dar e re
cibir coidados e áloumiños 
~esa ou dese que -che lembra · 
en cada bico que traballas para 

. vivir e non vives para traballar. 
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BOA NO\'A 

Renovados na Pascua 

Marcelo (pai): Non me gustou nada 
o que lle oín ó hispo o outro día; 
pareceume unha barbaridade. 

Avelina (nai): E logo ¿que lle oíches 
e cando llo oíches?, porque non vexo 
en que sitio te puideches ,ver ti co 
obispo. 

Marcelo: Si, muller, na celebración 
que veu face-lo outro día á ,parro
quia. · Dixo que a xente naciamos 
sendo posesión do demo, e que polo 
bautismo nos faciamos · 
posesión de Deus, e ----
que por 1so eramos ~~~ 
santos. 

Avelina: Non creo que 
dixese iso o hispo. 
¿Como había ser, por 
exemplo, posesión do 
demo a nosa nena 
Silvia cando naceu? 
Seguro que non 
entendiches ben. 
Cando non vou eu con
tigo ós sitios, sempre me vés con 
paroladas ·sen xeito. 

Marcelo: Que non, muller, que é 
certo; comenteino co Silvino do 
Castro e tamén entendera o mesmo; 
non foi cousa miña, non, que a· esas 
cousas procuro atenderlles ben. 

Avelina: Pois, se dixo iso o hispo, 
había que o reprender. ·Porque eu 
entendo que tódalas criaturas, estean 
ou non estean bautizadas, son cria
turas de Deus, cousas ou persoas 
boas de. Deus, nas que El está, e ás 
que El lles dá o ser e a fermosura. 
V'aia, iso penso eu. 

Marcelo: E eu tamén, Avelina. Pero, . 
daquela, ¿para que n9S bautizamos? 
Todos estamos bautizados, pero igual 
non sabemos par~ que nos bautiza
mos. 

Avelina: Todos estamos bautizados 
porque nqs bautizaron de pequenos, 
e facémolo como por rutina moitas 
veces. Se nos bautizasemos de gi;an
des, seguro que habiamos ter máis 
idea e máis convencemento de por 
que nos bautizamos. 

Marcelo: Eu penso que se nos bau
tizamos, non é para nos librar do 

. demo, senón que o facemos porque 
na fe descubrimos que Deus está 

termando da nosa vida toda, e 
daquela queremos volver cara a El 
os nosos ollos, o noso corazón, as 
nosas mans, todo. 

Avelina: E aínda che falta unha 
cousa: bautizámonos tamén para 
formar parte da xente que quere ter 
e facer vida seguindo o camiñ6 de 

· Xesús. 

Marcelo: ¿Sabes unha cousa? Pola 
Pascua sempre se r:enova o bautis
mo despois da bendición da auga~ 
¿non é? Xa que fomos bautizados 
de nenos sen saber daquela o que 
faciamos, podemos renovar agora o 
noso bautismo con todo 
coñecemento. 

Avelina: 'Vale, Marcelo, pero non 
para nos librar do demo, eh. 

Manolo Regal Ledo 

A vida asegurada 
Domingo de Pascua 
Xn 20, 1-10 -- 6 de abroñ . . 
Cunha sorprendente normalidade 
fálano-lo Evanxeo de hoxe do 
·acontecemento máis notorio da 
vida de Xesús: a súa resurrección 
de entre os mortos. Deus Pai re
cupera para ª· vida total a quen 
en servicio entregara a súa por 
amor. A resurrección de Xesús é 
a garantía de resurrección para 
tantas loitas, tantos fracasos, tan
tas mortes que compoñen diaria
mente a vida dos máis pobres 
sobre todo. 

* * * 

Xesús dispoñible 
Domingo 2 de Pascua 
Xn 20, 19-31 -- 13 de abril 
As comunidades cristiás de hoxe 
estamos tan encollidas e 
acovardadas coma aquela 
primeira comunidade de discípu
los. Por iso ¡que ben nos viría 
atoparnos con Xesús resucitadó ! 
Nel atopariamos paz, ledicia, en
tusiasmo para a tarefa de vivir 
coma Xesús, resistencia ... E, se 
dubidamos coma Tomé da 
posibilidade de tal encontro, ¡que 
ben nos viría un encontro aínda 
máis pers~nalizado ! Xesús está 
dispoñible. 
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A PENEIRA 

VIAXAMOS A ·SAN MARTIÑO DE 
F:'RUÍME, en Lousame, na comarca de Mu
ros e Noia, para venera-la Vrrxe das Dores, 
xa que o trinta de marzo cúmprense os 
douscentos vinte anos da morte de Diego · 

Cernadas de Castro, cura de Fruíme, que apa
rece nesta ilustración, e o vindeiro ano 

festexarémo-los·trescentos anos do seu nacemento. Este crego 
escribiu moito contra as aldraxes que G_alicia estaba a sufrir 
naquel tempo, tamén por varios escritores: Gracián, Góndora, 
Alarcón ... , xa que adicou a esta Vrrxe varios versos. A súa 
obra en galego e castelán chega ós sete tomos. Despois outro· 
cura de Fruime tamen pasó u a historia das nos as letras: Anto
nio Francisco de Castro, finado en mil oitoéentos trinta e seis. 

O «SALARIO SOCIAL» como 
é coñecida a Renda de Integra
ción Soc.ial (Risga) para os máis 
pobres só chega a tres mil 
cincocentos setenta e seis fogares, 
mentres que outros quince mil 
subsisten nunha pobreza extrema, 
ás veces pola esixencia dos 
moitos requisitos que pide a 

Xunta para poder acceder a el. Segundo CCOO hai corenta e 
cinco mil persoas que sofren a máis grand~ indixencia sen 
recibir ningún tipo de axuda das administracións·. Iso que 
non tefíen os ingresos mínimos necesarios. A media <leste 
salario social é de trinta e seis mil pesetas o mes. 

1 

Alfonso Blanco Torrado 

TUI celebra nestes días o seu patrón, 
San Telmo, o luns despois da Pascua. 
O estifo da súa catedral e da cidade 
fala da súa orixe como cidade de 
fronteira, moitas veces pelexada por 
galegos e portugueses; hoxe só sepa
rada por unha ponte se seiscentos. 
metros da súa veciña Valen~a. En Tui 
están agora a aprender mellor a cul
tura e a lingua portuguesas máis de 
trinta xoves no primeiro curso orga
nizado con este obxectivo. No-Museo 
de Pontevedra podemos ver este San 
Telmo de madeira policromada do século XVIII. 

A SIDA produce aínda · 
dore morte, sobre todo na 
comarca . do Salnés, que 
supera a media de todo o -
Estado. Van despois 
Ponteve~a e Vigo, segui-

. das da Coruña, Ourense, 
Ferrol e Monforte. Este 
virus se gue a se-la 
primeira causa de mortandade entre as persoas de vintecinco 
a trinta e catro anos, e a segunda para os cidadáns do tramo 
dos dez anos seguintes. Mentres tanto seguen a acosfilllos as 
mafias escuras do narcotráfico, con especial actuación nestas 
comarcas con máis enfermos pola sida. 
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OS LABREGOS VOL
VEN Á RÚA para loitar 
contra a supertáxa o 
vindeiro quince de abril, 
xa que. o sector leiteiro 
está a sufrir unha crise 

~.:::-.,.·,A:.-;c..1 moi forte e o plano da 
(:onsellería de Agricul
tura, que quere a desapa
rición de dez mil a doce 
mil explotacións . é unha 

reconversión salvaxe que pode acabar coa gandería. Xa nos 
catro anos seguintes ó noventa e dous déronse de baixa máis 
de vinte mil productoras de leite. A Consellería quere re
partir despois as corenta mil toneladas .que deixan aquelas 
de producir entre as que sigan a funcionar. 

r-~~Nlllll 

FILOSOFÍA E TRABALLO 
é o tema da XIV Semana de Fi
losofía a celebrar en Pontevedra 
do trinta e un de marzo ó catro 
de abril, organizada pola Aula 
Castelao de Filosofía, coa inter-

M-.i vención de varios profesores 
estranxeiros como Adam 
Schaff, que tocarán temas como: 
«Ü futura do traballo e futuro 
do socialismo», «As infraclases 
e a futura revolucións tecnoló
xica», «Alienación e traballo», 

etc. Hai que salienta-las sesións da noite intituladas: «Ü caso . 
galego» coa participación de Camilo N ogueira, Xavier Ven
ce, Enrique López Veiga, Pedro Mansilla e Isaac Díaz Pardo. 

LIBERIA segue es
quecida pola poboa
ción mundial despois 
de varios anos de gue
rra civil na que 
morreron máis de 
certto cincuenta mil 
persoas e con máis de 
trescentas mil refu

xiadas, moitas delas na Costa do Marfil. Con só tres millóns 
de habitantes está moi dividida en faccións e tamén 
relixións, e sobre todo moi armados polos occidentais, que 
despois choran con bágoas de crocodilo ante as salvaxadas 
que vemos nos medios. Non podemos esquecer que Liberia 
posúe importantes minas de diamantes que os caciques do 
país están usurpando ós seus donos, o pobo que está a sufri
las consecuencias da violencia. 

AS VII XORNADAS 
DE ACHEGAMENTO. 
Ó TERCEIRO MUN
DO que convoca Ecos do 
Sur, este ano con esta 
chamada: «Cultura da 
coca·e a cocaína». Os te
mas son amplos: desde o 
significado da coca nas 
culturas andinas e a súa 
importancia para ~s familias campesiñas ... , ata os hábitos e· 
pauta,s de consumo, o narcotráfico e as redes intemacionais 
e c9nexións en Galicia. Con varios especialistas de aquí e de 
fóra, as xomadas teñen lugar os días dezanove e vinte de 
abril na Coruña, con entrada libre. 'Para máis información: 
Ronda de Outeiro, 131-1º, 15007 A Cofuña (Tfno. 150118). 

OURENSE,A CAPITAL 
DO JAZZ, volve a cele
bra-lo seu Festival con 
cinco actuación despois 
do quince de abril, tres 
delas no Café Latino, preto 
da Catedral, que é. o esta
blecemento líder nesta 
música con cincocentos 
concertos nestes once 
anos, e dous na rúa. 
Poderemos desfrutar do 
saxofonista Pedro Iturral
de e do pianista Kenny 
Barron e dalgunha big 
band. 

A INCINERADO
RA DE CERCEDA 
segue a produci-lo 
rexeitamento do seu .: ... ,...~ 
proceso de tratamento 
do lixo por prexu
dicial para a saúde e o 
contorno, mesmo xe
rando substancias can
ceríxenas ó incinerar ou queimar residuos como o PVC, disol
ventes dorados, pesticidas, etc. Por outra ~anda, medran os 
seguidores do sistema de reciclaxe que están a utiliza-los 
concellos do Morrazo, o coñecido por integral, que recolle 
seleccionando polas casas os residuos orgánicos e os inorgá
nicos para despois reutilizar ou reciclar. Non se pode esquecer 
que o setenta por cento do lixo é recuperable e só Vigo pro
duce máis de cen mil toneladas ó ano e setecentas nas rúas. 
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GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

fe 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 • 55 78 41 

· Fax: 982 • 55 78 04 

fe O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Teléfs.: 981. - 62 09 37 I 62 02 00 
Fax: 981 - 62 38 04 

fe Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 • 58 19 05 I 58 18 88 
Fax: 981 - 58 18 88 

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

Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 • 310 48 30 
Fax.: 91 - 310 48 30 

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

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

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

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

fe Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 • 421 67 08 
Fax.: 95 • 421 67 08 

le Vía A. Volta, 20 · 
MILANO, 20121 
Teléf.: 02.657 58 99 
Fax.: 02.657 58 99 

POLÍTICA 

Morte no Zaire e Al
bania 

Hai un mes aludiamos nesta páxina á 
situación desesperada que se vivía no Zaire, Por Tzntxu 
onde o conflicto de intereses entre grandes 
países occidentais permitía que millóns de _cidadáns fosen víctimas 
dunha guerra con ingredientes étnicos, que traduce tráxicamente 
o fracaso da herdanza colonial. A situación seguiu empeorando. 
Mentres tanto rebentaba Albania, un país balcánico que pola súa 
extensión e poboación é parecido a Galicia, pero que arrastra o 
herdo de decenios da máis dura dictadura comunista · e dun 

.· quinquenio de especulación capitalista, tolerada desde o gobemo 
e que arruinou a moitos miles de crédulos no becerro de ouro do 
diñeiro fácil. O asunto derivou na absoluta desaparición do Estado 
como tal. 

Xustamente este é o único elemento en común das dúas crises 
aquí reseñada~: nin no Zaire nin en Albania funciona a adminis-

. tración estatal e os cidadáns están a mercé do poderoso de tumo, 
que abusa da forza dos seus cartos ou. armas das bandas étnicas 
ou mafiosas. · Tamén coinciden as dúas crises coa ineficacia da 
resposta dos organismos intemacionais fronte a este tipo de 
problemas. 

Queda por ver ata que punto as grandes potencias manteñen 
a súa actitude irresponsable, de mirar para outro lado, mentres se 
multip~can os sufrimentos de millóns de víctimas. En Albania, 
seguramente os veciños europeos conseguirán limita-las guerras 
étnicas dos Balcáns. Apagado o incendio, os albaneses terán que 
apretar aínda máis o cinto, para seguir adiante. 

Pero a magnitude do problema do Zaire é moito filáis grave. 
Tanto no que respecta ó elevado grao de descomposición dese gran 
país, que non consegue aproveita-las inxentes riquezas naturais coas 
que ·conta, como tamén polo contaxio dos conflictos étnicos da 
. chamada Rexión dos Grandes Lagos. 

Sen embargo non se ve que os grandes países ou organizacións 
intemacionais estean dispostos a dediéarlle ó desenvolvemento do 
Zaire ( ou de <lucias doutros países do Terceiro Mundo) uns esforzos 
proporcionais ás súas necesidades. O esfürzo ilusionado das 
organizacións non gobemamentais está logrando rompe-la imaxe 
de insolidariedade dos países desenvolvidos. Pero non dispoñen de 
medios humanos e materiais para cumplir sequera coa ·misión de 
bombeiros nestes escenarios de catástrofe e chocan mesmo con 
moitos intereses bastardos, de ámbito local ou internacional. 
¿ Chegará algún día a contar a humanidade cunha auténtica polít~ca 
de desenvolvemento global e cos . medios axeitados para poñelos 
en práctica? 



EVANXEO IRll\IEGO (7) 

l. 

3. 

5. 

7. 

9. 

11. 

Na sinagoga de Nazaré 

Tras do bautismo e deserto 2. Alí demora algúns días 
Xesús, o que fai primeiro preparando a súa saída 
e tomar á súa casa para proclama-lo Reino 
de Xosé, o carpinte~o. que ía traer nova vida. 

Pra aprender a doutrina 4. Tamén el se encamiñou 
aqueles crentes de entón á sesión da sinagoga 
ó sábado á sinagoga onde toma-la palabra 
ían con gran devoción. quen quería estaba en voga. 

Colleu o rolo da Biblia 6. Trala lectúra, ehrolou, 
pra unha lectura facer, e botouse a predicar, 
e co profeta Isaías pero axiña os seus paisanos 
ben axiña f oi bater. non o queren escoitar. 

Os narzaretanos todos 8. Lévano a un precipicio 
acúsano de blasfemia pra chimpalo dende o cume 
e· os seus familiares queren pois ese novo ptof eta 
encerralo por tolemia. acendía un vello lume. 

Tralo suceso, Xesús, 10 .. -¿Que f oi o que el dixera? 
fuxiu,. na alma f erido ¿que fixo naquel niomento? 
por non ser na súa patria se un pouqueiño se descoida 
coma profeta acollido. esmendréllanlle o invento. 

Despois de isto escoitares, 12. O que ten conciencia clara 
irimego, sigue adiante: e ás cousas valente berra 
sempre haberá quen te acuse nunca ha facer carreira 
de roxo ou de protestante. de profeta na súa terra. 

Eu Xesús, fillo de Xosé, o carpinteiro, 
funme decatando, en trinta anos, do misterio; 
e chego á conclusión, segundo o meu criterio, 
de que Deus me quer prá salvación do mundo enteiro 

O Materno Espírito non anda preguiceiro 
e un cambio a un mundo novo El vai traer en .serio: 
eu son o seu Unxido, e co meu ministerio 
de Xesús paso a Cristo: do seu Reino o voceiro. 

Quen elixa do Reino o camiño estreito 
haberá de seguirme en espírito e verdade 
practic~do a xustiza, proclamando o dereito. 

Eu veño a proclamar que chega a liberdade: 
abrídelle a porta: veredes dese xeito 
para os asoballados a nova humanidade. 
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ENTREVISTA ~~~~~~~~~-~arisa: dra~a-1 

O vocábulo .Jiturxia significq, en grego, servicio do 
pobo. Dáme a alma que talé, en síntese, a vida de 
Marisa López Luaces, que ós seus 57 anos (naceu 
en 1939 na Coruña), goza dunha biografía domáis 
transparente. e menos complicada que soñar se 
poida, sen ser, nin m~ito menos, trivial. Antes ó 
contrario, a dramatización ql:'e dela ·irnos facer en 

tres actos hanos demostrar todo o contrario. Teño 
a impresión de que Marisa debeu de aprender-da 
santa de Ávila iso de que . « humildade é andar en 
verdade». Por iso, a súa linguaxe é directa, sincera; 
non se ocupa das aparencias: sabe~ coma o raposo 
do ~rincipiño, que o esencial que só se ve co 
corazón. 

Obertura: Vocación 

-Cóntame a túa vida. 

-Son a menor de seis irmás. Na fa-
milia había unha fe moi forte. Fomos 
educadas tamén na austeridade: 
aprendéronnos a valora-las cousas. O 
meu pai era moi xusto, cunha rectitude 
que levaba consigo sinceridade· e senti
do da xustiza. Dende os tres anos fun 
educada nas Xosefinas. 

-E de aí case que directamente ó 
convento, sen probar mozo. 

-E reserváche-lo corazón para todos. 

-En 1958, cando funde monxa para 
Ourense, ó noviciado das Servas de San 
Xosé, nada máis chegar dixen que que
ría ser misioneira. A miña vocación era 
alg~ que lle entregaba a Deus coma unha 
especie de heroína: «Mira canto che dou, 
poño a miña vida á túa disposición», 
falaba eu, fachendosa~ con Deus .. 

Acto 1: Perú 

-E Deus, ou alomenos a túa supe
riora, íu:éronche caso. . 

-Non inmediatamente: pasei 5 anos 
traballando nos nosos colexios 
relixiosos. No ano 1965 fun a misións, 
6 Perú, Era 1965, e andei fluctuando 
dous anos no Perú, pero logo dei cunha 
tribo amazónica, os ag~arunas, e alí 
estiven 14 anos. 

-E ¿ata o Amazonas chegaba 
daquela o clima conciliar, sendo 1965 
o ano do remate do Vaticano 11? 
Madrugaches ¿non si? 

-Os xesuítas de a1í eran xente moi 
entregada ós indíxenas. Foi unha 
oportunidade que acaso non atoparía se 
quedase en España ou mesmo noup.-as 
misións. Fíxate que en 13 ~os dos 14 
que a1í estiven,. non falamos directamen
te de Deus. Dedicámonos a descubrí-las 
raíces do pobo, analizando en 
comunidade a realidade, a historia, asi
milando aquela cultura. Elaboramos 
unha catequese que se deu no último ano. 

--Podo preguntarme a min mesmo 
cómo é posible que unha monxa se 
faga misioneira pai:a perde-lo tempo 
tantos anos en cousas profanas. 

-Nada me sotprendeu desque vin 
eses xesuítas e valeume o que tales 
antropólogos ·misioneiros facían. Sabían 

, poñe-lo freo para non impoñe-lo deus 
que traían de Europa, como facían outros 
misi~neiros, tamén protestantes veciños: 
impoñían o deus europeo. 

Non lles interesaba para nada a cul
tura indíxena nin falaban o seu 'idioma, 

-Cando eu tiña 13 anós, unha irmá 
mifia entrou de monxa~ e ós tres meses 
outra. Cando acabei o colexio, esta foi a 
miña decisión: sentíame ben entre a 
xente, estaba afeita a servir. Iso 
gustábame. Tamén influíu que na vida 
nunca experimentaba a correspondencia 
6 cariño que eu daba. Estas dúas cousas 
unidas á formación da que aquela se 
falaba -servir a Deus-, motiváronme 
para ir 6 cÓnvento ós 18 anos. Nos mo
zos que me roldaban sempre atopaba un 
distanciamento afectivo; eu daba máis 
do que recibía. 

-Tiven a fortuna de convivir cunha · nin coñecían os seus costumes.· 

comunidade de padres xesuítas, dous 
deles .antropólogos. A idea tradi- · 

r---:;;;~Bmi!!:::A~~----, cional da misioñeira co crucifixo 
foi esvaecendo. Aprendín que o 
importante era procura-las raíces 
da cultura e, dende elas, descu
brir ó Deus que vive nela. Foi un . 
traballo moi bonito~ durante 14 
anos. O máis importante que 
descubrín, en contacto cos 
augarunas, foi a gran bondade 
das persoas. 

. . . -¿Como se pode ser 
Un grupo de re/1x1osas da congregación Servas de San Xosé, • • · 
á que pertence Marisa López Luaces, a primeira pola dereita posconciliar no ano en que re-
da foto mata o Concilio? 

-Vello contencioso na historia das 
misións. E ¿que fuches descubrindo 
aplicando a orella ós latexos do pobo 
aguaruna? . 

-Por exemplo, era unha tribo 
polígama. Tratei de descubrí-lo sentido 
e o porqué da poligamia i:iese grupo ét
nico. Tamén fun descubrinck> o traballo 
da muller, que era ináis forte có do home. 
Era unha tribo pouco relixiosa, pero tiña 
momentos, coma os da caza e a pesca, 
nos que invocaban ós respectivos deuses 
protectores. Non tiñan, dende logo, a 
relixiosidade que se lles atribúe ós incas. 



liturxia en 3 actos 

-E logo de 13 anos de análise, 
chega a catequese. ¿En que consistiu? 

-A catequese leváb~se a cabo a par
tir da historia deles, intentando que 
descubrisen o que o Concilio chama as 
sementes do Reino: sínxeleza, honradez, 
bondade. Dende aí axudábaselles a des
cubrir que hai un Ser superior. Tamén, 
dende a nosa cultura europea. 
aportabámoslles constancia no traballo 
e responsabilidade. Sorprendeume 
moitísimo: eu dáballes clase ós mociños 

_ de matemáticas, algo equivalente a 5 
anos da nosa Secundaria. A miña sor
presa foi que _me pediron que non lles 
puxese exames en tempo de clase pois 
querían aprender e non perder tempo 
nese labor· que realizaron na propia casa 
nas fins de semana. Ninguén copiou e 
ninguén mirou polo libro. Era para eles 
a valoración de si mesmos. 

-Non seise moita xente xustiticaría 
o dispendio económico e vital dun 
misioneiro para estes resultados tan 
pouco sobrenaturais. 

-Cando chegamos a que puidesen 
descubrir a Deus nas cousas que vivían, 
falóuselles de Xesús Cristo, pero iso xa 
non o vivín. porque tiven que vir aten
der á miña nai enferma, pensando en 
volver (1982-83). Repúxose e viviu 3 
ano~ máis, pero o meu pai era ancián e 
houbo que · coidálo. Logo a Congrega
ción de~tinoume a Santiago a vivir nunha 
residencia de rapazas do mundo rural. 

. Acto 11: Galicia rural 
. -Abofé qu~ tiñas un bo 

adestramento para descubrires 
Galicia. 

-Abofé. Eu viña de experimentar que 
a cultura hai que meterse nela para 
comprendela. Eu era unha coruñesa que 
se meteu entre rapazas do mundo rural. 
Intentei, convivindo con elas, que se 
valorasen a si mesmas. Que adoptasen 
unha postura crítica ante os estudios e 
perante a cidade. 

-Ben sabes que tiven de 
alumnas a algunhas das túas 
aguarunas galegas e podo ga
rantir que a vosa conviven
cia era moi xeitosa, alomenos 
contada por elas mesmas. 

-Era o mesmo proce
demento. Foime fácil descubri
lo que eu descoñecía totalmen
te: o mundo rural e mailo 
mariñeiro. Eu son moi familiar; 
ademais a iniña Congregación 
ten coma espírito e estilo con
vivir cos destinatarios; esta é 
unha parte do seu carisma que 
teño encarnada en min. 

Marisa misioneira na tribo dos aguarunas, na selva amazónica 
do Perú. 

-Das varias veces que fun parolar 
convosco e coas vosas nenas, saquei 
unha impresión de convivencia frater
nal e libre. 

-Nos 6 anos que ·vivín coas rapazas 
na residencia da Carreira do Conde 
(Compostela), vin que entraban con con
fianz"a na miña habitación para pillaren 
o que lles facía falta, e as relixiosas que 
promovemos isto procuramos ser edu
cadoras dende dentro. Foi unha expe
riencia preciosa, e no grupo das rapazas 
-foron ~3-, quedou coma algo impreso 
do que é a convivencia e mailo coinpar- . 
tir; con esa austeridade que aprendín na 
miña familia. 

Intentamos que soybesen dar razón 
das cousas que facían; se ían a festas, 
¿cal era o obxectivo? Alertando, por 
exemplo, contra o alcohol ou a drog~: 
que fosen donas de si mesmas. 

-Está claro que non elixistes ás 
rapazas en relación co seu poder ad
quisitivo, seJ).ón todo o contrario. 

-A axuda.económica que elas pres
taban era mínima. Traballaban no verán 
na mesma residencia, recibindo estu
diantes que ñela se hospedaban. As ra
pélZas viñan a colaborar na limpeza. Non 
se lles pagaba, pero tampouco elas pa
gaban pola manutención. Así facían 16 

rapazas durante 2 m.eses do verán. Elas 
estaban ó tanto de todo o que se recibía 
en metálico. F~ouse conelas por ve-lo 
que preferían: a) ou compartir con 
tódalas outras rapazas.os ingresos; b) ou 
que a elas se lles descontase algo máis 
en razón do seu traballo. Elixiron a op
ción primeira, a solidaria. 

Acto ID: Proxecto Home 

-Creo que estamos chegando a un 
dos grandes amores da túa vida: 
cando te metiches a exorcista, a bota
lo demo das rapazas posuídas pola 
droga. · 

-'Cando estaba nese labor coas 
mociñas, o Proxecto-Home pediume 
facerlle o seguimento a unha rapaza dro
gadicta. A decisiqn tomouse por parte 
da comunidade por un lado e das rapa-

. zas residentes polo outro.Acomunidade 
dixo que si e ás rapazas explicámoslle
lo asunto. Como esta rapaza non tiña 
anticorpos e non estaba afectada pola 
sida, dixémoslles que non había perigo 
de contaxio. 

-E ¿todos contentos? 

-Ás nenas menores explicóuselles 
dende o compromiso cristián. Foi para 
elas moi forte pero todas, · despois de 
darlles tempo para o pensaren, dixeron 
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que si~ prestáronse a acompañala cando 
nosoutras non puidesemos. Acabaron o 
labor ese ano (1990) e a nosa Provincial 
propúxome, ou ben quedar outros tres 
anos na residencia da Carreira do Con
de, ou responder ó que estaba pedindo a 
lgrexa galega, que solicitaba axuda das 
congregacións relixiosas. A miña Pro
vincial soubo ver en min esa inclinación. 

Perante a alternativa residencia-piso 
para drogadictas, optei polo piso, e alí 
estiven 5 anos. 

-¿Foi moi duro ou sentícheste gra
tificada polo labor? 

-Super gratificada, pero tamén 
esgotada. Hai que estar 24 horas á ex
pectativa e iso produce moito cansazo 
físico. Tamén psíquico. Pero o traballo 
é gratificante: aprendín a vivir en 
liberdade. O don máis grande que me 
deron as 'drogodependentes foi iso: vivi
la opresión que elas padecen en si 
mesmas: falta de liberdade para faceren 
opcións. Se os augarunas me fixeron 
descubri-la bondade, porque eles son 
bos, aquí aprendín o don da liberdade, 
pero agora por contraste. 

-Ti es non só unha persoa relixiosa, 
senón tamén unha monxa. A túa vo
cación contemplativa realizouse no 
medio dunha calada actividade, pero 
que che levou horas e sufrimentos. 

-Dentro de toda esa vida, a miña 
traxectoria ía cara a Deus. No momento 
en que eu descubrín que a miña voca
ción era algo que Deus me pedía e eu lle 
daba, case que tiña El que estar agrade
cido, pois dáballe o que El me pedía. 

-De modo que con esixendas e 
todo ... 

-Algo así, pero ó longo destas eta
pas fun descubrindo un Deus bo, e no 
Perú tamén descubrín que o ser humano 
é bo. Ó chegar aquí xa foi empezar a 
descubri-lo que é o Deus metido na vida, 
que lle importa todo o vital: que se eu 
me sentín feliz no camiño que eu mesma 
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elixía, a Deus tamén o faría feliz; non 
porque tal fose a esixencia de El, senón 
porque o querer de Deus era verme fe
liz. 

. -E a lgrexa en Galicia, ¿como a 
atopaches? 

-Estivo alimentando e abríndome o 
corazón. Era coma beber da fonte na que 
en necesitaba beber. A Confer galega 
(Confederación de Relixiosos), na for-

No piso de axuda a toxicómanos con rapazas e 
monxas entregadas á loita contra a drogadición. 
Marisa, de pé, á segunda principiando pola · 
esquerda. 

mación dos xoves relixiosos galegas, en 
Encrucillada e na Romaxe de Irimia, fun 
sentíndome a gusto. Quixen ir a un cur
so de antropoloxía no Seminario, pero 
defraudoume moitísimo: ía procurando 
unha antropoloxía aplicada e decateime 
de que non preparaban ós seminaristas 
para se inculturaren. Too era moi etéreo, 
teórico. 

Epílogo: Visita inesperada 

-Polo que sei, as túas superioras 
enviáronte á vosa residencia do Porto 
do Son para descansares. 

-Foi no cuiso 1995-1996. Xa estaba 
para me trasladar á casa que a Congre
gación ten en Monforte, onde agora re-

sido, para facer alí algo en favor do 
Proxecto-Honie, que está a piques de se 
abrir en Lugo. Pero apareceu un cancro 
de recto e tiveron que me facer unha · 
colestomía. Non tiña dor, pero dende 
xuño a setembro de 1996 empecei a 
notalo cando estaba sentada, e fixéronne 
unha biopsia, con resultado positivo. 

-E ¿abrícheslle a porta a quen 
petou nela tan inoportuna? 

-Psiquicamente estaba moi prepara
da e a noticia recibina eu soa. Non me 
sorprendeu. Xa estaba, trala biopsia, na 
alternativa. Os médicos souberon facelo: 
preparáronme moi ben para encaixa-las 
consecuencias; por exemplo a des ta . 
bolsiña que sempre me acompaña, que xa 
non considero tan artificial, porque é algo 
de meu; coma se nacese con ela, e non 
me interrompe nada a vida ordinaria. 

-¿Cal foi a túa resposta? 

-Experimentei- unha vez máis que 
Deus está, e sufrindo co que sofre. En 
ningún momento o vivín con frustración 
ou con medo. Fun realista e consciente 
do risco e vivín con moita intensidade a 
oración do día da operación -15 de 
novembro-, experimentando que nos 57 
anos que levaba comigo mesma me 
sentín a gusto e non había nada do meu 
corpo que rexeitara. Tiven experiencias 
coa propia familia, con amigos e na Con
gregación, sensacións que plenifican a 
unha. 

Entrevisto a Marisa na casa 
coruñesa da súa irmá Carmen~ onde 
veu para uns días de quimi<oterapia. 
Lévame a unha saliña, especie de 
santuario peruano, cheíño de 
lembranzas, adornos, fotos, debuxos, 
armas de caza, disfraces, vasos e 
olas da tribo amazónica. Síntome tan 
augaruna que saio á rúa con ansias 
de ser máis bondadoso. Graciñas, 
Marisa, por este espacio · de 
liberdade. 



DE AVÓS A NETOS 
Clodio González Pérez 

O domingo de Pascua 

Estes días boteille de novo unha 
ollada a un dos libros de Ernesto Veiga 
de Oliveira: Festividades Cíclicas em 
Portugal (Publica~oes Dom Quixote, 
Lisboa, 1984). Hai anos que eu fixen 
algo semellante sobre Galicia: As 
festas cíclicas do ano (Museo do Pobo 
Galego, 1992). Unha vez máis 
comprobei a semellanza dos nosos 
costumes cos do alén do Miño (en 
particular do territorio comprendido 
entre este río e o Douro), entre os que 
figura o compasso pascal, _que ilustra 
o autor luso cunha fotografía do lugar 
do Outeiro, en terras de Viana do 
Castelo. Alí están o sancristán coa 

"O compasso pascal" (Viana do Gaste/o). 

cruz parroquial, o crego, as mozas 
vestidas ó estilo tradicional e coas 
cestas para recolle-los ovos ou o que 
desen e, por ·último, uns gaiteiros 
(bombo, t~boril e gaita). 

A moitas persoas non lles dirá 
. nada esta foto, pero a min si, porque 
de nen o vi vín nunha zona onde tamén 
había este costume. O único que sinto 
é non dispoñer de ningún documento 
gráfico galego. 

Entre Angoares e Ponteareas 

Pasei a nenez e boa parte da ado:
lescencia na vila de Ponteareas, cos 

meus avós paternos, pero a nosa casa 
quedaba case nos lindeiros coa veciña 
parroquia ·de Angoares, sonada na ~is
toria da arte galega, por ter unha igrexa 
románica con planta de cruz latina, 
caso único na nosa Terra, estudiada xa 
no ano 1924 ·por Angel del Castillo 
(«La iglesia de San Pedro de 
Angoares», Boletín de la Real Acade
mia Gallega). 

Entre o domingo e o luns de Pas
cua o párroco visitaba tódalas casas 
da freguesía: antes de que el chegase 
xa viñan vanas mulleres para recolle
las esmolas dos santos (San Roque, as 
ánimas do Purgatorio, ... ), o cura, os 

acólitos e o sancristán pechaban a 
comitiva. A nos tocábano-lo domin
go, sobre as tres da tarde. Ó tanxe-la 
campá da igrexa xa todos nos pre
parabamos para recibir ó señor abade 
(como se adoita dicir por aquelas 
terras). 

Dende uns días antes miña avoa 
non facía máis que limpa-la casa e 
meu avó roza-los cómaros, poda-las 
roseiras, limpa-la folla,... Todo tiña 
que estar limpo e branco como unha 
espelma, como dicían eles. Para 
aqueles que non o .saiban, de espelma 
-é dicir, esperma de balea-, eran antes 
algunhas velas, que, a diferencia das 

de cera de abellas, son brancas.- Por 
iso, a limpeza e a brancura asociábana 
con esta caste de velas. 

Un recordo de neno 

Cando entraba a comitiva pola 
cancela xa todos nos poñiamos na 
sala, para recibir ós visitantes. A min 
de pequeno non me gustaba moito 
facer isto e unha das veces -tería cinco 
ou seis anos-, fuxín chorando para 
fóra da casa. Foime buscar miña avoa 
e, para consolarme, o párroco (D. 
Henrique) agasalloume cunha estam
pa que, se mal non recordo, era da 
Virxe de Fátima. Meus avós quedaron 
negro's polo meu comportamei1.to. 

Pero volvamos ó comezo, ó 
compasso pascal portugués. O luns de 
Pascua o mesmo párroco visitaba ós 
veciños de Angoares. Bu rebechaba 
de envexa: sempre viñan coa «cruz» 
varios gaiteiros para anima-la visita; 
Lémbrome de estar todos atentos para 
escoita-las muiñeiras que botaban ó 
chegar ás casas que quedaban pola 
banda de arriba fronte á nosa, ¡ quen 
nos <lera que tamén viñesen ! . Pero os 
veciños tiñan que paga-la música, dan
do unha cantidade de ovos cada casa. 
O luns de Pascua en Angoares remata
ba cunha verbena animada polos 
mesmos gaiteiros nun dos lugares da 
parroquia. 

Xa hai anos que desapareceu todo 
isto, tanto as visitas pascuais do pá
rroco de Ponteareas, como as de 
Angoares, animadas polos gaiteiros, a 
semellanza de como se facía ( ou aínda 
se fai) nas terras portuguesas de Viana 
do Castelo. Aínda que de pequeno non 
me gustaba moito, agora ó ver esta 
. fotográfía portuguesa lembro aqueles 
tempos pasados, tan diferentes ós de 
hoxe en día, e sinto non dispoñer 
dunha foto para ilustrar estas miñas 
palabras . . 
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TELEVISIÓN 

Un feroz neocapitalismo 

Estamos en plena guerra econó
mico-televisiva. Coa chegada do sis
tema dixital, as cadeas privadas viron 
o ceo aberto. Selles deixan, codifica
rían todo o que de importancia se ce
lebrase no país e no mundo. E quen 
queira ver, que pague. Cobrar por todo, . 
ese é o inteQto. Un afán desenfreado 
de cartos. 

O mundo feliz actual no que un 
cidadán normal podía ter acceso 
gratuíto -pagado por todos 

Pago por visión 

o capitalismo de turno iránnolo 
dicindo. 

O problema máis grave xógase co 
futbol. Xa sabemos da futbolmanía 
nacional. ¿Como quitarlles ós millóns 
de futboleiros/as a ración s~manal de 
«kultura» balompédica, vital para o 
seu bo estado psíquico ó longo do res
to da semana?. A cuestión está en que, 
se dan os partidos .en aberto, os clubes 
perderían os miles de millóns que 
gañarían de dalo en codificado. 

proporcionalmente me-
.....-~~~~~~~~~~ 

diante os impostos e a 
publicidade-, ó que ,ocorría 
dalgún interese, está en se
rio perigo. Camiñamos, se 
alguén non o remedia, cara 
a unha situación na que o 
que teña cartiños que vexa 
e o que non, a resignarse. 
Un . camiño de fomento da 
desigualdade e da insolida
ridade. Unha mágoa. 

A lei das comu
nicacións 

Diante <leste panorama de 
acaparación e secuestro de todo 
acontecemento de interese, o gobemo 
do PP -quen ía pénsalo dun gobemo 
de dereitas-, viuse obrigado -a tomar 
cartas no asunto. Prepárase, segundo 
se anuncia, unha nova Lei Orgánica 
.que regule isto dalgún xeito.. Parece 
ser que unha Comisión, formada por 
tódolos sectores implicados, decidiría 
qué acontecementos, celebracións e 
actos son de interese xeral e deberían 
ser televisados en aberto, ou sexa, sen 
codificar, para que todos poidamos 
velos. 

¿ Quen controlará esa Comisión? 
¿Que criterios vai utilizar?. ¿Que 
poderemos ve-los cidadáns de a pé 
sen ter que rasca-lo peto?. O tempo e 
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E se non cobran eses millóns, 
¿como van paga-los supermillonarios 
contratos das fichaxes monstruosas?. 
Gastaron máis de 35.000 millóns -só 
na primeira división-, contando coque 
lles ían paga-las teles. ¿E agora que? 
O PSOE acusa ó PP de que os irnos 
pagar entre todos, vía subvencións do 
gobemo ós clubes prexudicados. É o 
que faltaba: que entre todos teñamos 
que pagarlles ós famosos «R» cariocas 
-Romario, Ronaldo, Rivaldo, 
Renaldo ... - as súas millonarias sam
bas futboleiras. 

O caos económico da TVE · 

O PP tivo que nomear un novo 
director da TVE. A directora anterior 

. ' 

Antón Miramontes 

Mónica Ridruejo, foise dando un por
taz?: seica non se deixaba <lomear 
dabondo polo vicepresidente Cascos e 
polo portavoz do gobemo. E o presi
dente Aznar -faltando á palabra dada 
·na campaña electoral de que sería un 
apolítico-, nomeou nada menos que a 
López Amor, un deputado do PP por 
Madrid, onde antes foi concelleiro e 
procesado por utilización de informa
ción secreta no seu beneficio. 

Pero ó que irnos: encontráronse 
cun caos económico. No 
ano 1997 a débeda ascen
derá a preto de 500.000 
millóns. Algo · de catástro
fe. En vista disto, estase 

· argallando. un «Plan de 
Renovación» con propostas 
moi polémicas, algunha 
delas con repercusión en 
Galicia: queren despedir 
4. 700 empregados, a me
tade do cadro de persoal, 
de seguro que algúns en 
Galicia; intentan cerrar 9 
ou 10 emisoras de RNE, 
entre elas a de Vigo; pensan 
eliminar Radio 3 e Radio 4 
e, o que é máis temible, 

queren elimina-los programas da TVE 
nas linguas distintas do castelán. 

O plano asume, segundo explican, 
o papel vertebrador e integrador que 
corresponden a radio e a tele públicas 
e estatais, pero consideran que isto 
non se logra con programas territoriais · 
en linguas distintas do castelán, senón 
ofrecendo programacións que cheguen 
e gusten a tódolos españois. O <lito 
papel vertebrador quedaría relegado 

. ás teles e radios autonómicas e locais. 
Cousa que non se entende moi ben, 
precisamente por ·ser estas radios e 
teles de ámbito local. Pew os xerifalt~s 
de Madrid teñen a tixola polo mango 
e os cartos mandarán, sen dúbida, unha 
vez máis. Mentres nós quedamos a 
velas vir. 



OBRADOIRO DOS NENOS 

Sé ti mesmo 

Ola, chamome María, teño 16 anos igual e actúa igual. E é mais, é así 
e son unha máis no mogollón estu- . porqne o resto da xente tamén o fai 
diantil da E.S.O. Teño 2 irmáns, un así. ¿Enténdesme. o que che quero 
pai, unha nai, uri gato e 10 peixes. 
·E amigos, moitos ·amigos, ami-

E logo pregúntaslles ·por que be
ben, por que o fan e contéstanche: 
«Para sentirme máis libre, máis aberto, 

sentirme ben». E eu digo ou 
penso. ¿Para sentirte máis que ... ? . 
Porque eso de aberto ... máis ben 
debe ser «sentirme · así porque 
tamén os outros o fan e eu non 
vou ser menos» Este é un exemplo 
pero hai centos· deles máis, na 
forma de vestir, falar, actuar, pen
sar, ·ser ... etc. 

Con todo este rollo, o que 
quero dicir, é que eso a min non 
me vai, e chámanme palurda: «T~ 
non sabes o que é divertirse». 
Pero eu di vírtome e síntome li-

go que non falten. Para min qui
zás sexa o máis importante; os 
amigos que calquera outra cousa. 
Pero o que é certo, é que hai moi 
poucos amigos. (A ver se me 
explico). Amigos hainos, pero 
amigos, amigos, o que se di ami
gos, o que entendo eu por ami
gos, hai poucos, moiiii poucos. 
Aínda que ó final son todos ami
gos. Pero hai moitos tipos de anri
gos: amigos de clase, amigos de 
sempre, amigos e:ntre comiñas, 
etc. 

.:..;_ ___ ___;~.:....ow1 bre, aberta sen ter que tomar·nada. 

¡ ¡ ¡ Ahhh que rollo!!! Só por 
casualidade. ¿Cantas . veces repetín a 
palabra «amigo»? 1, 2, 3 ... 16 veces. 
Pouquiñ'as ¿non eres? 

¿ Queres que che diga unha cousa, 
folla? Eu aquí, en X uño ou en xeral, 
nesta zona, síntorne coma unha espe
de extinguida, rara. ¿E sabes por que? 
Porque todo o mundo é igual, pensa 

dicir? ¿Non? A ver ... ¿Como cho podo 
explicar eu ... ? 

Mira, aquí tódolos meus compa
ñeiros, excepto 3 ou 4 contados, saen 
os sábados e estes 3 ou 4 morren coas 
ganas de saír~ comprar un bo par de .. 
.litronas e coller unha boa borracheira 
¿Non é? ¿Non é así o que pasé} tódolos 
sábados? 

.Son así xa, e non me teño que «Faée». 
Pero ás veces a miña conciencia dá 
voltas ¿son eu ou son eles? Pero logo 
caio e digo: «Son eles». 

En fin, a vida é así, e non lle hai 
que facer, ·se ti non lle buscas outra 
«opción», non estas repetido, Sé ·ti 
111esmo. 

María Vil.ar Sopeña 
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O NOSO TABOLEIRO 

Calendario irimego 

A primavera ben preñe de ansias 
irimegas. Se a pasantía tivo a súa ID 
xuntanza o 22 de marzo, os seus res
ponsables convócanos para o 3 de 
xuño para a IV xuntanza en 
Bastavales. Hoxe facémonos eco de 
tres datas que convén apuntar na 
axenda. Tamén se celebrou na sema
na santa o Encontro de Pascua, ani _. 
mado por XoséAntón Miguélez Díaz, 
e do que agardamos relato. 

19 de abril 
Asemblea de Crentes Galegos 

O traballo de reflexión hase des
envolver ó redor do tema «Nosoutros 
somos Igrexa», ese lema que, nado en 
Austria en xuño de 1995, foi 
percorrendo toda Europa.para ~esem
barcar nas Américas do Norte -Esta
dos Unidos e Canadá-, e do Sur: en 
Brasil, dende onde se está espallando 
por todo o continente sur. 

A acollida será ás 10,30 da mañá 
e a finalización arredor das 6 da tar
de. O custo é de '1.3QO pta, xantar 
incluído. 

Quen queira participar, que comu.:. 
nique a súa asi.stencia antes do 15 de 
abril ó teléfono 981/59 01·42. 

26 de abril 

A Coordinadora de Cristiáns 
Galegos convídanos a todos a que par
ticipemos na Asemblea de Crentes ~ 

Galegos, que se·ha celebra-lo sábado, 
19 de abril, no Centro de Peregri
nacións do Monte do Gozo . Irimianza coruñesa °:ºPedregal 
.-~~~~~~~-::::;¡¡jj111111._¡¡¡;;;;::~~~~~~~-, delrimia 

A Coruña v.ai · 
ser este ano quen 
acolla a Romaxe de 
Crentes Galegos, 
no Parque de San
ta Margarida o 13 
de setembro co 
lema dé «A liber
dade faravos ver
dadeiros». 

Os organizado
res coruñeses que-

. ren -embeberse an- .. 
tes da mística iri
me g a e, se cada 
ano celebran a súa 
irimianz.a no Cole
xio da Compañía 
de María da cida
dade na que nin
guén é forasfoiro, 

L ______ _:~!!!!!!!!!!!!!~:_------_1 desta vez fanse eles 

Este vai se-lo medallón da XX romaxe. mesmos emigran-
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tes e peregrinan á Serra de Meira, onde 
nace o Pai Miño e onde se orixinou a 
Asociación Iriniia. 

Ás 12 da mañá ell_lprenderase unha 
camiñada dende a igrexa de Meira ata· 
o Pedregal de Irimia, a· unha distancia 
de algo máis de dous· quilómetros. Alí 
se terá un acto e unha reflexión, 
ademais do xantar. De volta, habemos 
visita-lo castro de Viladonga e o mu
seo que se construíu, que resulta moi 
interesante. 

Sábado 23 de maio 
· Festa do Vento en Vilagarcía · 

.Este vai se-lo -ano terceiro en que 
Irimia celebra a festa de Pentecoste, o · 
sábado primeiro <leste tempo litúrxico, 
no Colexio das Relixiosas Filipenses 
de Vilagarcía de Arousa. 

Os temas a tratár sempre se pro
cura que sexan non só de actualidade, 
senón tamén esas cuestións importan
tes que na lgrexa aínda resultan 
marxinais. Así, na primeira Festa do 
Vento, tratouse do Materno Espírito, 
esa descoñecida persoa da Trindade. 
No ·segundo· ano abordouse o tema da 
Paz e maila Insubmisión. 

. Entre os varios temas para este ano 
-feminismo, voluntariado, e outros-, 
pensouse que acaso o tema máis tabú 
e de actualidade é o da condición ho
mosexual e os criterios que han guiar 
a un crente no seu comportamento pro
pio ou nas relacións e valoracións das 

· lesbianas e dos gais. Como tea de fon
do da reflexión, analizarase o 
prestixioso libro do historiador J onh 
Boswell: «Cristianismo, tolerancia 
social y homosexualidad», publicado 
por Muchnik Editores. Daremos novas 
noticias. 



CARTAS 

. ·Un bo caxato 
Queridos irmáns irimegos: 

Xa me tardaba o intre de facer chegar á·nosa queridiña Irimia o agr_adecemento ·desta galega ¿de adopción?; mellor 
por amor. Gracias a ela seguín avanzando nos vieiros da fe madura iniciados na miña xuventude en terras catalanas . . 

Sempre prego para que ós que leváde-lo compromiso xeneroso de que a revista veña a darnos luz e folgos para a 
vÍda, non vos colla ó cansazo. · 

¿Sabéde-lo que penso? Que sodes uns profetas marabillosos. ¡A nosa lgrexa está tan falta deles! 

Con todo o meu agradecemento e agarimo 

Sinfo <;onzález Esteban. 

P.D. Como o meu galego non é bo, corrixide o necesario. Gracias. 

Noraboa por ese milagre 
Marín 4 marzo 

Meus amigos: 

I 

o prezo da revista, a partir de agora e para sempre, que 
sexa o REAL (actualment~ 3.000 pta). 

A nosa noraboa por ese milagre que é Irimia. 

U nha aperta, 

Polos f roitos ... 
Lugo 1 de marzo 

Queridos todos: 

X.M.F.P, 

Hai xa moitos anos que recibo Irimia. Paréceme que 
teño moitas coincidencias co que nela se di, e escribo esta 
carta por dúas razóns. · 

Unha porque ·quero domicilia-lo pago da miña 
subscrición para non andar sempre atrasada ... 

E a outra razón é: pedirvos que cando. poida ser, me 
publiquéde-la historia 

drinha vida xenerosa e de entrega que pasou por este 
mundo facendo o ben. 

No trasf <?ndo da nosa revistiña sempre vexo a idea de 
que a nosa fe ten que ser coherencia de vida e precisamen
te por esto nesta historia que vos mando-faise realidade esa 
frase tan preciosa do Evanxeo: «Pol_os nosos froitos nos 
coñecerán». 

Unha liña liberadora 
Ferrol 4 marzo 

Estimados amigos: 

Envíolle-lo importe anu~ da revista. 

Graciñas por seguir nesa liña de apertura e de 
sinceridade, qu·e libera a moita xente, mergullada na 

esc~ridade e na ~ictadura xerárquica. 

«Somos lgrexa» 
Vigo, 20-11-96 

Aniigos de Irimia: 

D.S.R. 

Mándovos este papeliño que caeu nas miñas mans e 
pareceume importante facérvolo chegar. Non sei ben como, 
pero penso que dende Irimia se podería difundir ou 
alomenos comenta-la iniciativa. Non vou dicir máis por
que o mesmo papeliño fala en por si. 

Tanién aproveito para comentar\ros (o Pedriño xa o 
sabe) que marcho un ano a Venezuela a facer a P.S.S. 

[Prestación Social Substitutoria ó servicio militar] 
coma veterinario nunha granxa de formació:r;i agropecuaria. 
. (Non vos prometo nada, pero se podo mandarei algo para 
a revista). Por esta razón non vou estar aquí en todo o ano, 
así que vos pediría que coa miña subscrición <leste ano lle 
fagades chega-la revista a outra persoa para que non quede 
collep.do po na miña casa mes tras mes. Non se me ocorre 
ninguén concreto neste moinento, así que o .deixo nas 

Agradézovos que cando me mandéde-lo meu número vosas mans. 
(teño o 765 de subscrición) me. enviedes tamén outro para Unha cariñosa aperta 
regararlle á familia desta mulleriñá da lniña historia. 

Nun folio á parte·cóntovo-la historia. Unha aperta moi 
forte. Gracias 

J oaquina Prada 

Nota da Redacción: axiña daremos paso a tan fermoso 
testemuño. 

PablO Taboada 

Nota da Redacción: axiña daremos paso a tan fermoso 
testemuño. 

Nota da Redacción: o «papeliño» xa foi publicado no 
nº479 de Irimia,páx.14 en abril do ano pasado e v~ ·ser 
comentado nas páxil).as centrais do próximo número. 
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FALANDO CON XEITO Carme Lame/a Villaravid 

Ditos s·obre a muller 
A menstruación 

Botemos hoxe unha ollada a 
esa propiedade característica do 
sexo feminino: o menstruo. 
Quizais o feito de ser considera
do tabú fai que a fraseoloxía en 
tomo ó tema sexa rica dabondo. 

Para dicir que unha muller está 
coa menstruación podemos 
escoller entre · Andar co mes, 
Andar de mes, Andar daquela 
maneira ou Andar co ou de ringo 
rango, como di a cántiga: 

Eu pidinllo a unha nena 

i ela díxome chorando: 

esta semana non podo, 

que ando co ringo rango 

por citar algúns dos moitos 
exemplos. 

Nótese tamén como a regra se 
asocia ó padecemento, de aí An
dar_ mal ou Non andar ben por 
te-la menstruación, e defini-la 
mesma como a Enf ermidade da .· 
muller. 

E para rematar, un par de eufe
mismos~ o primeiro, ·en boca · 
dunha muller, e o segundo, trans
mitido por un home: Ter unha. 
visita ou Virlle . a unha unha 
visita á beira de Estar en núme
ros roxos ou Te-la conta én nú
meros roxos. 

300.000 pesetas por aparición no 
progr~a de Tele 5, e non resulta 
caro, pois a audiencia está pendente 
dun singular pallaso, que vén sendo 
precisamente iso: un home de palla. 
Ten tódolos ingredientes para servir _ 
de atracción. Chámase José Apeles 
Santolaria e fíxose popular polo seu 
talante _achulado, faltón, impasible 
perante os múltiples insultos que lle 
tributan, arrogante, listo coma un allo 

. con resposta fulmin_ante. O seu maior 
atractivo é que se presenta co seu 
clergyman perfectamente disfrazado 
de cura golfo, pero dogmático. 
Disque pertence a unha congrega
ción italiana conservadora que crean 
este tipo de individuos e logo, en 
efecto búmerang, revíranse contra 
deles, coma o aprendiz de bruxo, por 
moito que «apelen». A televisión ten 

, . un reverendo bufón e niso consiste o 
seu ex1to: escándalo para píos, diversión de anticlericais. Cons~llo: cunha vez 
ahonda, non perda vostede o tempo en velo: dá noxo. · 
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O CANTAR DO IRIMEGO 

l. Dixéronme en segredo 
e con moito requilorio 
que no Vaticano existe 
un raro laboratorio. 

2. Antes de falarmos diso 
importa facer historia 
e pra comprender mellor 
refresquémo-la memoria. 

· 3. . O concilio Vaticano 
foi un novo pentecoste 
que remexeu as conciencias 
e armouse un gran pif oste. 

4. Antes a lgrexa católica 
formaba un macizo bloque 
e fronte ó mundo actuaba 
coma unha forza de choque. 

5. Unha exclusiva verdade 
e todo o mundo conforme 
de ver á xente piadosa 
vestindo o mesmo uniforme. 

6. Entre o de onte e o de hoxe 
media agora un abismo: 

. fendeu o bloque uniforme 
e nacen o pluralismo. 

7. Ese cambio conciliar 
houbo quen viviu con furia: 
foron eses monseñores 
que mangonean na Curia. 

8. Formando eles un bloque 
denuncian coma gran vicio 
o pluralismo, que afogan 
con apoio pontificio. 

9. Pra tal labor de control · 
como sabe todo o mundo 
hai un home excepcional: 
évos Xoán Paulo Segundo. 

10. En mans de Pepito Ratzinger 
puxo. a santa Inquisición 
e este novo Torquemada 
inventou a clonación . 

11. No sacro laboratorio 
dictamina que os católicos 
todos sexamos iguais 
e convértenos en clónicos. 

12. E se hai alguén que resista 
a tal santa clonación 
monseñor ceiba a pauliña 
chamada excomuñón. 

13. E así o gran inquisidor 
coas súas gadoupas pilla 
onte a Leonardo Boff 
hoxe a Balasuriya. 




