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REVISTA
QUINCENAL
DE CRENTES
GALEGOS

.Mestre Paulo Freire, adeus

EDITORIAL

· Paulo Freire
Dos máis dos 25 libros que escribiu este pedagogo
brasileiro, que acaba de morrer en Sao Paulo ós 75 anos (2
de maio), quizais o preferido durante os derradeiros an9s do
franquismo foi Pedagoxía do oprimido. Era un alento
naqueles anos de loita educativa pola liberación, palabra esta
que, xunto coa de concienciación ou concientización,
escoitamos en Paulo Freire e no seu amigo o arcebispo Helder
Cámara mesmo antes de que nacese a Teoloxía da Liberación.
A educación liberadora <leste cristián laico, partía dunha
análise da realidade, na que el detectaba tres tipos de conciencia. A xente na súa maiopa vive mergullada nun tipo de
conciencia inxenua, que el denominou máxica. Cadaquén
ten que liberarse porque todos somos educadores e todos
educandos.
Da conciencia máxica hai que pasar á COJ'.!cienciación
crítica, so pena de caer na conciencia cínica. Cómpre para
iso unha educación que non sexa depositaria ou bancaria,
como adoita se-la actual: meter coñecementos no corpo do
educando como se fose un depósito ou un banco.
ldeou un sistema para a alfabetización de adultos. O imp rtante era que a persoa analfabeta fose alén da simple
aprcndizaxe da lectura ou da escrita: chegar a dici-la palabra, é dicir, ser dono da súa personalidade crítica.

O método era aprender dende os intereses do educando.
Por exemplo, para aprende-lo T, o J, o L, e mailo O, utiliza- .
ba o vocábulo brasileiro tijolo (tixolo ou ladrillo). Isto
servíalle para entrar na discusión dos problemas que levaba
consigo o tixolo: construcción, albanería, ·salarios, etc. ·
En 1961, apoiado polo episcopado e ó amparo da decreou por todo o Brasil unha rede educativa
liberadora con consecuencias nada ino"centes: os analfabetos non podían votar, pero co sistema de educación de adult9s non só adquirían o dereito a voto, senón que tamén aprendían a votar. Nun dos Estados do Brasil, 200.000 novos votantes cambiaban totalmente as eleccións, inclinándoas á
esquerda.
mocra~ia,

Chegou o que tiña que chegar: tralo golpe militar e a
conseguinte dictadura, en 1964, este profeta coñeceu o
cárcere e maila tortura. E un exilio de 14 anos que lle permitiu
ser fecundo na diáspora latinoamericana.
Cristián profundo e sincero, andaba sempre en carniño.
El mesmo afirmaba: «Non son un máxico relixioso. Mesmo
podería dicir que non son relixioso. Son un home en procura constante».
Non era renuncia da fe, senón da posesión da verdade.
Hai uns anos quixémolo traer a Galicia, pero non foi
posible. A morte da súa muller sumiuno nunha depresión
que o dominaba. Puido co exilio, mais non tanto coa soidade
afectiva.
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O TRASNO

Daniel López Muñoz

Pechadas, por medo, as portas onde estaban
Moi recentemente un
adestrador de futbol das categorías inferiores dunha cidade
. galega dicía na prensa: Os
futbolistas galegos non triunfan
· / por falta de carácter. E dicíao
'coa autoridade do observador
que vén de fóra, porque non é
galego e ten perspectiva. E fücen
un percorridiño mental polo panorama futboleiro galego, e
verifiquei como xornada tras.
xornada o número de galegos
que xogan en primeira en equipos de acó é residual ou nulo,
cousa que non pasa en Madrid,
nin en Barcelona e moitisímo
menos en Euscadi. E pensei na
calidade dalgún · daqueles
xogadores do país e no posible
bo acerto do diagnóstico de
marras.
Falta de carácter. Non está
mal. Non é un prodixio de precisión, pero non está mal. E
viñéronme á cabeza imaxes a
moreas dun pobo marcado no
carácter, precisado. de espírito,
quizais ferido de medo, coas
portas atrancadas despois dun
fracaso de séculos gardadiño indemne no baúl dos recordos.
É un aquel difícil de explicar que nos fai ir pola vida como
dicindo: Eu sonlle galego,
¿sabe? vostede disimule. Ten
que ver coas cousas máis diversas: coas viliñas mariñeiras,
capitalazo inmenso para un turismo ecolóxico e de calidade,
arrasadas por unha especulación
enxebre e popular que varreu co

seu sabor de séculos; co feito
amolante de que a presencia
dunha soa persoa de f óra,
obrigue moralmente a todo un
grupo, mesmo multitudinario,
a renunciar a usa-la lingua propia no propio territorio; coa
tendenCia enfermiza a soluciona-lo asunto meu por detrás,
ora co concelleiro no corredor
ou co cacique narcotraficante
no bar, renunciando ó exercicio
da organización, da política
aberta e nobre, da solución colectiva ós problemas colectivos; co espectáculo, perplexidade de perplexidades, de ver
comarcas enteiras inzadas de
casas rematadas en parede de
ladrillo e uralita, sen sequera
recebar, inxustificable agresión
á bonitura da Terra, pois por
dentro teñen baños rechamantes coas pezas e acabados
máis caros, cociñas vitrocerámicas e televisión con
teletexto e catrocentas canles
entre analóxicas, dixitais e a
nai que as fixo.
Unha situación de indignidade, de renuncia á vida plena, de fracaso, ... de morte, digamos. Fainos falta coma
orballo á terra seca, un
estourido que rebente portas e
ventás, de espírito de vida, de
valor, de dignidade nacional.
Qu~ rebente co medo a ser nós
mesmos dediante do mundo.
Que arrase co convencemento
íntimo, inefable, de sermos un
país fracasado e soterrado.

~
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo ·

1

¡A desfrutar co pe·queno!
Silvia (neta): Avoa, ¿estás hoxe
mal?; véxote cansa e apagada, e non
coma outros días que me falas.moito,
e cóntoume moitas cousasr ¿que che
pasa?

compartir!; un detal~e _pequeniño é
suficiente para te facer sentir feliz, e
¡hai tantos detalles pequeniños !
Silvia: Non te entendo ·moi ben,
avoa, ¿que me queres dicir con iso?

Toña (avoa): E ¿que me ha pasar, Toña: Pois quéroche dicir que a vida
neniña? Non me pasa nada e pása- está chea de cousas pequeniñas que
me todo. Hoxe· parece que se me son capaces de facernos senti-lo
revira o corpo, que se me apaga, non fermoso que é estar coa xente, estar
sei. Pero fala o que_queiras, que che con Deus. Por exemplo, , e·s ta
hei de atender como ben o mereces. _ pequeniña conversa que estamos
Silvia: ¿Si?, n.on sei~ véxote moi tendo asegúroche que me ha facer
velliña, avoa, véxote moi velliña. cambia-la cara, e xa me está dando
Vouche dar un chucho.
unha felicidade e un contento, que
Toña: Gracias, neniña, gracias. nori se paga con todo o ouro do munMoito me saben os teus bicos. E tes do.
razón que vou vella, que os oitenta
xa van aló. Pero, anque os anos xa
son moitos e o corpo non responde,
a vellez non me cansa.

Fillos da Como- ,,
non
Domingo da Santísima
Trindade
Mt 28, 16-20-- 25 de maio
Deus é común, comunitario, comunicativo, comunal, comunidade, comuñón. El quere romper tódalas soidades que illan, que
empequenecen, que humillan, que
deprimen, que entristecen. Hai
outras soidades boas que levan a
un maior entendemento. Xesús
invítanos, no nome de Deus, a participar con el, como seguidores
del, neste proxecto común de
irmandade total. El está ó noso
lado nesta loita.

* * *

Silvia: ¿É bonito ser vella, '!VOa?
Toña: Muller, bonito, bonito ... ; pero,
mira, eu estou moi contenta coa miña
vellez. Pasei por moitos traballos, e
tanién por moitas alegrías. Ti ven qu~
loitar moito na vida, pero nunca me
falto~ a compaña e o carifto de moita
xente; agora mesmo, téñote a ti, teño
ó Tucho, teño ó meu fillo, á túa
mamá, sempre me vin cos apoios e
co ánimo necesario para seguir. En
todas estas cousas puiden sentir a
Deus cerca de min e espléndido
comigo.
.Silvia: ¿É bonita a vida?
Toña: Para min foino, filliña, anque
non me faltaron traballos, xa cho
dixen: quedei viúva moi nova, os
cartos sempre chegaba.Ii a pouco .... ,
pero a vida é preciosa; ¡son tantas as
cousas que_podemos desfrutar e

-O pan dos pobres
Corpo de Cristo
Me 14, 12-16, 22-26 -- 1 de

xuño

Silvia: ¿E hai moitas cousas así
pequenas na vida?
Toña: Todas cantas queiras, na casa,
fóra da casa, sobre todo estando coa
xente veciña; e maiormente na aldea
onde nos tratamos máis e hai máis
confianza e humanidade entre todos.

¿Onde, como, d_e que maneira
habemos nós de preparar tamén a
sala, para que nos nosos tempos
Xesús poida parti-lo seu pan
connosco e ofrecémo-la copa do
seu sangue? Non chegan as Misas
rutineiras de tantos domingos.
Xesús segue escollendo as
persoas, as casas, as vidas dos
máis fráxiles de entre nós, para
compartir alí connosco o
mellorciño de canto agacha no seu
corazón libre e abondoso.
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

AS GTJERRAS DO DÓLAR, DO
PETRÓLEO, DAS MAFIAS que
enchen de sangue este remate de
século teñen no Sudán a guerra
máis antiga de África, que neste
-intre sente cómo a dictadura
isla.mista é acosada polo Exército
prá Liberación do Pobo Sudanés
do Sur · e de carácter cristián,
1 - - -....::::11..--:.-----_,___
_, apoiado por Estados Unidos, para
vingarse da alianza do dictador de Sudán con Irak; quen
tamén . recibe axuda de Francia. Sudán é a nación máis
extensa de África e nestes catorce anos de ·guerra civil
atoparon a morte máis dun millón de sudaneses.

~<DEFENDE AS ÁRBORES AUTÓCTONAS» é a campaña de concienciación
que está a facer Adega (Asociación para a
Defensa Ecolóxica de Galiza) a favor das
árbores autóctonas, denunciando calquera
nova plantación de eucaliptos pola destrucción que provocan no solo, esgotandb os - - - - - nutrientes, na paisaxe, na flora e fauna, etc. Están a solicitar
información e localización de eucalipteiras para denuncialas;
a incidencia desta chamada é máis forte en Lugo, pola
proximidade de celulosas coma a de Navia, que está a provocar que terras productivas sexan invadidas por estas
árbores, polo que Adega vai confeccionar tarxetas para unha
protesta masiva de Agricultura denunciando esta desfeita.

NO DÍA DO MEDIO AMBIENTE, o cinco de xuño, queremos gozar das nosas árbores e sentirnos
acollidos por elas, promocionando
as súas plantacións pero dun xeito
selectivo, porque mentres a Xunta
proclama que, por exemplo, na
provincia de Lugo, medrou a superficie forestal en corenta hectá....______ _ _ _ _ reas, hai que denunciar que moitas
dela foron a base de multipliéa-los eucaliptos, mentres as
frondo as autóctonas perden terreo. Na fotografía os plátanos da Alameda de Suances do Ferrol, que piden a niellor
atención para seguir contándono-la historia da cidade.

¿COMO COMUNICAR COS
XOVES DO 2000? é outro dos congresos que ten amañado para este curso a Consellería de Familia, Mullere
~~1ru.~ COMUNICAR~~OVES ~~20001
Xuventude, que vai ter lugar do
vintesete ó vintenove de xuño no Pazo de Congresos de Santiago, onde se quere estudia-lo futuro das estratexias comunicativas, que tanto as administracións como os medios de comunicación deberán utilizar para chegar dun xeito máis efectivo á
mocidade do vindeiro milenio. Pretenden, por outra banda, ofrecer a tódolos que se achegan ó mundo xuvenil, recursos,
materiais e estratexias de contactar cos xoves. Como son moitos
os grupos de ti-aballo e os temas a debater, para máis información calquera dos Centros de Inforinación Xuvenil do país.

Encontro do Verán

<
E
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Convócase de novo, para o verán
próximo, un encontro irimeguiño de
convivencia e ora_ción, afastado de
ruído e présa, autoxestionado polos
participantes, aberto a tódalas idades,
pagado a escote, animado por Pilar
Wirtz, con espacios e tempos para o.
silencio persoal, para o intercambio
co grupo, para a celebración e a festa.
¿ Quen dá máis?
Convén anotarse con tempo
ahondo porque o número de participantes vai a ·máis e hai que saber se

cómpre facelo dobre, en <lúas quendas,
vamos. O lugar, coma os últimos anos
é a casa que, en Vilar de Pomelos, provincia de Pontevedra, nos cede amablemente a Comunidade do Cristo da
Victoria de Coia-Vigo.
As datas previstas son: do 14 de
agosto á tardiña ata o 19 de despois
do xantar.
Para anotarse, chamar a: -986480262 (Francisco, Chon ou o contestador automático) - 981-675205
(Ana e Daniel).

O LUME QUE
FERIU ÓS OBREIROS DO ESTALEIRO BARRERAS
DE VIGO volve a dala alarma sobre o alto
grao de sinistralidade
que está a sufri-lo
mundo laboral, cunha
media de dous a tres
traballadores mortos
cada día en Galicia, e
a meirande parte
<lestes accidentes po..._~~~_.;...__;,..:.;.¡:,¡;,,~~~..i.....~~--' <lían· evitarse se se
cumprisen unhas mínimas medidas de seguridade.

LUGO, que foi a capital da Gallaecia

A VIOLENCIA DA MOCIDADE
NAS RÚAS de Euskadi segue a desatar reglieiros de tinta nos medios de
comunicación, pero sen ir_ás raíces do
problema, mentres ninguén ofrece outras
alternativas. Hoxe compartímo-lo diagnóstico de Anxo Alba, crego obreiro no
barrio de Santlitxu en Bilbao, - qu~
aparece na fotografía: esta violencia
«sóbredimensiónase... , a mocidade ten que responder a unha
oferta de tipo productivo, a un modelo de sociedade
consumista... Iso produce neles unha creba que provoca un
grande desbordamento de vitalidade que ten que ir por algún
lado ... , e hai un grupo minoritario que atopa o desafogo pola
vía da expresión máis violenta. Se non existise o movemento
que canaliza esas expresións, haberí~ outro».

O CENTENARIO DO
CINE DE PONTEVEDRA,

~~~'!'-9!!~"""'""-"'~~

Norte romana, pode ·coñecer mellor
que acaba de celebrarse no
as súas raíces ata o trinta de setembro,
histórico Teatro Principal,
pois nestes meses vai poder contemfainos lembrar aquí o traballo
pla-la reproducción dun templo e o
pazo onde se xuntaba a curia romana ·cotián e duro dos cmeclubes
ó longo <lestes vinte anos,
instalados na súa Praza Maior. A súa
concretamente os máis vellos:
riqueza arqueolóxica é unha das-asignaturas pendentes de Lugo, pois ó · o de Pontevedra, o Adega de
Vilagarcía e o do Carballiño,
longo dos séculos foise invadindo c_on
x~ que eles mantiveron viva
novas construccións o patrimonio arLii~~t!!~Eil'.:::1 tístico da cidade, construíndo novos esta arte no corazón das nosas
vilas a golpe de xenerosidade
edificios sen as necesarias prospección~ arqueolóxicas,
e creatividade cando o cine
perdendo varios sedimentos históricos. Tamén agora vai en
era reemprazado polas televiserio a restauración das súas murallas que están feri~as de
sións e outros espectáculos.
morte pola desidia de varias xeracións de gobernantes.

O GRANITO segue a dar traballo a
máis de seis mil obreiros pero bótase
de menos unha instancia comercializadora que venda con máis eficacia este producto no exterior, e,
sobre todo, que se creen industrias
~.......;;:....,,,......~ • para rematar en Galicia o ciclo productivo que nace nas canteiras sen
ll"~li;;~"~íf
' ~;..~~~~ ter que ir elaborar estas pedras fóra;
f~~~i~~~~~· -1 tamén hai protestas dos veciños pra
[:lii~~5~~~ que se cumpra a lexislación de imLl
pacto do medio ambiente e as
canteiras non convertan o noso solo nunha criba de buratos
co que supoñen de risco para as persoas, animais e contorno.
A superficie do país na súa metade está formada por
emerxencias graníticas; así sómo-los que producimos o sesenta por cento d~e todo o granito de España.

ALXERIA vive a campaña electoral enchoupada de sangue nienttes
a confusión e a morte
dominan o país; cómpre un esforzo racionalizador da política
cotiá pra que poñan a 1,.-.=_:_J_¡:::_::~ij--=F----==t~~
todos no seu sitio, que L.::...t::::=b-..LL._J===±:===:ll
por exemplo, saiban diferenciar entre as crenzas relixiosas
da maioría islámica e os terroristas do' GIA (Grupo Islámico
Armado), pra que os dirixentes da Fronte Islámica de Salvación saian da cadea e poidan participar na vida política, pois
unha das raíces desta guerra civil foi a anulación polo E?C.ército
das últimas eleccións democráticas gañadas por aqueles. Na
fotografía unha nai amosa os retratos de moitos dos
asasinados en Chebli polo Gia, entre eles os seus fillos.
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POLÍTICA

*
fARGADE:19P
GALERIAS DE ARTE
LIBROS
CERAMICA

*
*
*
*
*

27891 . CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 · ·55 78 41
Fax: 982 · 55 78 04
O CASTRO DE SAMOEDO
15168 Sada (A Coruña)
Teléfs.: 981 · 62 09 37 I 62 02 00
Fax: 981 · 62 38 04
Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 · 58 19 05 I 58 18 88
Fax: 981 · 58 18 88
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

*·

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

*
*
*
*
*

Dolores, 55
15402. FERROL
Teléf.: 981 · 35 37 14
Fax: 981 · 35 37 16
Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982 · 22 78 04
Fax: 982 · 24 49 13 ·
Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 · 22 00 50
Fax: 986 .· 22 04 74
Albareda, 17
41001 SEVILLA
Teléf.: 95 · 421 67 08
Fax.: 95 · 421 67 08
Vía A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
Fax.: 02.657 58 99
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Galicia· vai ben
Despois dun ano de gobemo de Aznar, a súa ·
frase predilecta, convertida en tópico polos
personaxes cómicos da tele, foi portada en tódolos
xomais: «España va bien». Claro que houbo algún
malévolo que a publicou entre interrogant~s e outro Por Tintxu.
que engadía a esas tres palabras outras catro, que
dicían «Los españoles no tanto».
Tódolos comentaristas, desde os alcumados coma «o sindicato do crime»
ata os chamados felipistas ou polanquianos (e.os matices correspondentes)
e pasando polos non aliñados, foron unánimes ó recoñecer que as grandes
cifras da economía española son positiyas; mesmo brillantes. Así o proclamaron tamén os grandes xerifaltes europeos, que consideran a España como
alumna avantaxada nas clases de Maastricht.
Outra cousa é que os cidadáns perciban do mesmo xeito esa gran bonanza. Se os prezos non soben é, en boa parte, .porque. os cidadáns conteñen
os seus gastos, xa que non están seguros do seu porvir, da estabilidade no
seu posto de traballo (ou están no paro, nos máis dos casos sen ningunha
axu.d a económica, sobrevivindo coa axuda da familia e coas chapuz~s que
se poidan presentar). Sen embargo o gobemo ve un signo moi positivo en
c.anto o aforro privado está acudindo masivamente á bolsa, onde cada semana soben as accións e hai pelexas -por mercalas das empresas públicas
que se privatizan._Ninguén pon reparos a esta corrente especulativa, despois
de tanto deosta-la carreira detrás do diñeiro fácil dos anos 80 (a chamada
cultura do pelotazo). Claro, poden dicir, é que agora son as «camadas populares» as que especulan, non só uns cantos señoritos aproveitados.
Pero mentres tanto o gobemo, que a Xunta ·chama amigo e xusto, non
acába de obte-lo nivel de popularidade que e&a boa marcha da economía
debía provocar. Tamén aquí coinciden os comentaristas (menos dos .do
chamado «sindicato do crime») en que o PP nos asuntos políticos está levando a cabo unha política desacertada. Curiosamente, non tanto en asuntos autonómicos, nos que fai a política contraria ó seu programa, pero ó
mellor non tan desacertada, senón na confrontación con diversos problemas de corrupción do anterior gobemo: o PP está actiiando aínda nestes
casos -así o ven os citados comentaristas- como oposición ó :PSOE, en vez
de deixar que funcionen independentemente as instancias xudiciais
. correspondentes.

o mesmo lle sucede río tocante ós medios de comunicación social, públicos ou privados,.de prensa, radio ou televisión. O gobemo está entrando
como protagonistas· en mil batallas nas que debería xogar só como árbitro . .
E así pasa o que pasa.
Curiosamente en Galicia vivimos, unha vez máis, ó rev.és. Aquí o nivel
de crispación é mínimo. Ata certo punto é natural, xa que os cambios políticos foron menores e no senso de homologa-las directrices de Madrid coas
que xa rexían aquí. Por iso quen tenta crispa-los ánimos e con pouco éxito
e o candidato socialistaAbel Caballero. Pero no eidb económico os grandes
éxitos da macroeconomía non chegan a Galicia, quizáis por iso que os expertos chaman ciclos económicos diverxentes ou algo así, que fan que as
crises e bonanzas económicas tarden moito en chegar ó noso país. Ou sexa,
que se ternos que aplica-los criterios que fan dicir que España vai ben,
Galicia non vai ben. Agora que xa o presidente da Xunta advirte que non se
pode xulgar un país e unha política por puros índices macroeconómicos.

ECOLOXÍA

Os refugalloS sólidos urbanos
V. - O seu tratamento
Introducción
Un país harmonicamente desenvolvido é aquel que xera refugallos
como resultado da vida cotiá; pero é
capaz de tratalos axeitadamente.
Galicia produciu no ano 1993 unhas
650.000 toneladas de lixo que co.rresponde aproximadamente a 0.8 kg·· por
persona e día. Mais, ¿tratamos axeitadamente os refugallos?

Clasificación do
lixo
O lixo está constituído basicamente por:
materia orgánica; papel
e cartón; vidro; metais
férreos e non férreos;
madeira e oútros materiais varios . .

transforman en compost, ou se transforman en enerxía por fermentación
bacteriana, ou, se a calidade é moi mala,
econ problemas de infección, trátanse
en vertedoiros controlados.
Os papeis e ·mailo cartón son vendidos a plantas recicladoras e supón un·
capital para a comunidade. ·
Outro tanto se fai co vidro que se
recicla en plantas eproduce vidro artístico.

menos e peor tratamento ecolóxico lle
da ós seus refugallos. Cáse o 80% dos
nosos refugallos son vertidos sen ningún tipo de control, polos montes ou
en lugares rriáis ou menos agachados;
pero sen ningún aproveitamento nin
control.
Recóllese nalgunhas cidades vidro
para reciclar pero tan só reciclamos o
0.2 do que se recicla en España (recuperamos 150 veces menos ·que en Cataluña).. Nalgunhas vilas
f aise recollida de papel
e cartón; pero practicamente de x6ito simbólico, non existindo nin
estatísticas do que tratamos.
• • _;f)'!'j"'X'IJ!ll

O único que Galicia
recicla, con certa
seriedade, son os aceites
pesados procedentes da
industria e da automoción. Xeramos unhas
18.500 toneladas e tratamos unhas 10.000; o
55%; tan só ·Canarias
(75%) e Murcia (69%)
tratan máis os seus aceites ca nós. Mais, proxi.mamente, cando comece a funcfona-la planta

O correcto tratamento do lixo implica a
clasificación en orixe e
o tratamento particularizado de cada .un doi
grandes apartados que
acabamos de sinalar.

Os países civilizados, aqueles con maior ....______.::;....;_.:.:;~.:........;~~..;;._;,~~....:.....;.W~~ ~:.:;._-=-----~
· conciencia ecolóxica, os
Os metais sepáranse, os férreos dos
de tratamento de As
que teñan unha fonda educación cívica
Somozas, seremgs quen de tratar
nos férreos, e, do mesmo xeito, lévanse
na escola, clasifican no seu fogar lixo.
a plantas de reciclaxe.
tódolos nosos aceites pesados e moitos
Posúen bolsas para clasifica-lo seu lixo
máis que ·virán de fóra.
Finalmente o resto do material,
e depositalo en depósitos especiais. En
¿Por que as nosas autoridades se
nunca máis do 30% tranfórmase en
países coma o Tirol non hai recollida
briquetas térmicas para se queimar en
ocupan de tratar só os aceites pesados
de lixo nas casas. Os cidadáns están
plantas
de
combustión.
·e
non se ocupan das outras reciclaxes?
· concienciados para clasifica-lo lixo e
¿Para cando a posta en marcha do plalevalo ós correspondentes depósitos.As
no de tratamento dos refugallos?
autoridades o único que·fan é recoller,
O tratamento dos refugallos ¿Cando comprenderemos que os
por medio de empresas contratadas, ese
refugallos son riqueza e producen
en Galicia·
lixo xa clasificado.
postos de traballo?.
Xa discutimos noutros artigos cómo
Os depó~itos de ·materia orgánica
Galicia é a comunidade de España que
son levados a. plantas nas que se
.Manolo R. Bennejo

o
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Decreto do Síno

UTOPÍA

¿Por que os homes no1
Na Santa Cidade de Roma acaba
de rematar un Sínodo das Bispas, que
proviñan dos catro recantos do mundo, asistidas por un exército de Madres Superioras, para consideraren o
. inoportuno pedimento de-ordenación
sacerdotal para os homes.

«Obstat sexos»
A Santa Sé recibiu innumerábles
e arrogantes requirimentos por parte
do sexo forte, que pretende ter recibidó o chamamento á ordenación directamente da mesmísima Deus a N ai.
Sen embargo, a Súa Santidade a
Santa Nai respondeu que o
chamamento foi dirixido a un número
equivocado. A nosa Deusa, que está
no Ceos, nunca podería chamar ó mi~
ni terio sacerdotal a quen, obviamente, non está cualificado por culpa do
seu propio xénero.
Non obstante, os homes rexeitaron
aceptar coma boa tal resposta. Cruzando picos e pás, declararon que non
traballarían para a igrexa ata que non
se estableza a igualdade na participación, enviaron petición á Santa Sé
ateigadas de argumentos, teolóxicos e
prácticos, a prol da ordenación masculina. Os homes, evidentemente, non
poden citar exemplos de Xesús, encarnación da Sabedoría, en vista de que
El nunca ordenou a ningún home coma
crego.

Viúvas de mortísimos
Díxose que a práctica de ordenar
mulleres viúvas, maiores de 65 anos,
causou unha verdadeira crise no mundo. Moitas mulleres maiores de 65
anos aínda senten latexa-lo seu propio desexo e non aceptan as condicións
requiridas para viviren plenamente a
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súa santa viuvez. Algunhas loitan por
cargos xerárquicos, no canto de se
limitaren ó exercicio dos servicios
pastorais.
Finalmente, a Santa N ai decidiu
reunir ás Bispas da . lgrexa,
conxuntamente coas maiores expertas
que dedicaron a súa vida a estudia-las
limitadas características do xénero
masculino, manténdoo, naturalmente,
a prudente distancia. Dese xeito
esperábase acadar, de vez, unha
resposta defi~tiva ó amolante pedimento da ordenación masculina.
Despois dun estudio extenso e demorado, ó logo do cal as Santas Madres riron a cachón das pretensións
masculinas, un decreto final fixou
tódalas razóns para as que os homes
poden ser ordenados. O decreto foi
anunciado Urbi et Orbe pola súa
Santidade, mentres as Madres sinodais
tornaron ás súas respectivas sés de
Sabenza moi satisfeitas do seu' labor.

Decreto caponicio
O decreto, titulado Ad Hominem,
responde perlectamente ás intencións
das Madres Sinodais e pénsase que
ofrece as razóns principais contra todo
tipo de prexuízo.
A primeira parte do decreto .acolle
un bo número de motivos biolóxicos
e sociolóxicos en base ós cales os
homes non están cualificados para o
sacerdocio.
En primeiro lugar recoñeceuse que
os homes son demasiado violentos e
emotivos para ser cregos. Calquera
que observe atentamente grupos masculinos que practican fútbol ou boxeo,
por non falarmos de reunións de políticos, decataranse da súa fácil tendencia a resolve-las súas dificultades a

labazadas. Ordenar tales criaturiñas
significaría leva-la gogallada ós altares. A predisposición masculina para
a violencia en -si non é axeitada para
representar a Quen encarnou a dozura
e maila paz.
··

ttodo das Bispas
non poden ser cregos?
Argumentos bíblicos
Pola contra, o temperamento brutal e agresivo do home predispono ós
traballos físicos que a sociedade
· require: cavar pozos, fender pedras,
etc.

Os labores máis refinados e
espirituais están predestinados pola
N osa N ai Celestial á delicadeza do
corpo e do espírito femininos. A separación de papeis evi4énciase nas Escrituras, ali onde se afirma que o home
· foi plasmado de barro, nientres que a
muller foi creada da humana carrte.

Pero, especialmente, dado que a
Igrexa é feminina, quen a represente,
obviamente, debe ser muller. Por iso
é necesaria unha correspondencia física entre sacerdotisas e maila Santa
N ai lgrexa. Isto supón, loxicamente,
que tódalas sacerdotisas deben ser
mulleres maduras. Ademais, a Igrexa
Ademais, as mulleres for~:m crea- é chamada esposa de Cristo e as espodas pola Deusa N ai despois dos sas son mulleres. As ministras ordenadas emulan á lgrexa en relación co
homes, polo tanto, son a coroaci?n da
Creación. Unha das Madres Cristo: representan á Esposa de Cristo. Por iso só' as mulleres poden ser
Superióras suxeriu que Adán non foi
. ordenadas.
máis có molde groseiro de Eva, e ela
a versión máis refinada e perfecta da
natureza.

O desquite da clientela

A opinión máis xeneralizada foi
qu~ os homes son necesarios para a
defensa militar. O lugar máis axeitado
para os homes é o e~ército, declarou
unha sabia experta, e, unanimemente,
as Madres Sinodais inclinaron as súas
mitras de total acordo. No fondo, os
homes parecerían definitivamente ridículos vestidos de vermello ou con
roupas bordadas. Naturalmente, as
vestiduras sagradas só lles sentán ás
mulleres.

Fondas razóns teolóxicas

Finalmente, tomouse en consideración que a total maioría das persoas
que asisten a Misa son mulleres.
Mentres, os homes quedan na porta
dos templos parolando ou discutindo
de deportes. Ter un home no altar distraería ás mulleres nas súas oracións.
Foi solamente recoñecido que os
homes son sexualmente atraentes para
as mulleres. Que, para as mulleres, o
feito ~e teren que sentar a escoitar un
home, velo movers~ no presbiterio,
significaría baixar dun alto nivel
espieitual a outro inferior.

Tamén se presentaron profundos
Súa Santidade a Santa Nai confía,
argumentos teolóxicos. Unha das ex- maternalmente, en que con tantas e tan
pertas preparou un extenso relatorio evidentes razóns teolóxicas e naturais
demostrando, tamén no plano simbó- contrarias á ordenación masculina, relico, que os homes non poden ser or- maten as discusións. A impertinencia
denados. A división da humanidade en masculina deberá ser silenciada e os
homes e mulleres é un profundo mis- · homes han tornar ó ámbito ó que
terio que simboliza a relación entre o pertencen.
transcendente e o. inmanente, o mate«Roma locuta, causa finita».
rial e o espiritual. As mulleres representan a orde espiritual e os homesd a
material. A materia debe ser gobernada polo espírito, do mesmo modo que
Rosemary Radford Ruether
a Divina Sapiencia preside o Cosmos
físico no que habita.
Teóloga estadounidense.
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OPINIÓN

Mariano Guizán

''·Dónde
están los angelitos?''
(,
.

¿Tú por quien sales.. ? (Así, en
castelán: "La Carretera" era a zona
señorial;· onde vivían os señoritos. E
os nenas de La Carretera falabamos
dese xeito. Segundo se afastaba un
. daquel eixo distinguido -a vila só
daba para distancias en metros-, cara
á periferia, cambiaba o rexistro lingüístico ... Disque, agora, en toda a
vila os nenas falan dun mesmo xeito.
Seica todo é Carretera).

Pois si, daquela, os nenas da vila,
nós, uns "salían" polo Celta e outros
"salíamos" polo Deportivo. Ninguén
pensaba no Madrid, nin no Barcelona.
Cadrábannos moito a desmán, e a
nasa identificación centrábase no
noso. (Probablemente non fose tan
noso coma criamos, pero sentiámolo
daquel xeito. Dende lago, vista agora
a causa quedaba lonxe, ~moi lonxe, a
anos luz de calquera interpretación da
Leí Bosman ou· da
Liga de las Estrellas;
pero, tampouco aspirabamos a unha Selección Galega, esa
que ó Presidente
Fraga lle p~oduce
desacougo ata o
esconxuro. Coma se
mesmo lle talasen de
Autodeterminación).
Así a todo, non
era de futbol do que
viña a falar; aínda que
o xogo do balón tampouco foi alleo · ó
asunto. Pero, o caso é
que se·teño que elixir,
e teño, entre Alberto Fujimori e o Néstor
Cerpa Cartolini, .eu
"salgo" decididamente polo xefe dos
"tupacamarus ".

.o

con esmero á explotación indiscriminada de xente e recursos: que todo
lles vale coma mercadoría. Gobernante que non repara en botar man de
"torturas y asesinatos denunciados
por la prensa, ... de algunos agentes
de los se-rvicios de espionaje de cri- ·
minal catadura demostrada, dirigidos por Vladimiro Mon_tesinos, un
hombre de maltrecha reputación... y
de militares sentenciados (y perdonados) por el asesinato de ·alumnos y
profesores de la Universidad de La,
Cantuta_" (El País, 27 /4/97). Como di
Serrat: "entre esa gente y yo hay algo
personaJ".
Os do MRTA - "los terroristas",
chamáronlles case tódolos medios de
.comunicación-, ademais de loitar, cos
seus ú·nicos po~ibles, polos dereitos
dos ~ompañeiros presos que podrece~
amqreados ·en -cárceres inmundos
"condenados por una .Justicia más ·
ajustada al escarmiento que al derecho" (El País), simbolizán para min,
unha opció~ a favor das víctimas do
capitalismo feroz: a inmensa maioría
dos peruanos; a poboación dos países
empobrecidos; os cada vez máis
amplos sectores marxinados da sociedade f arturenta. Algo disto parecía
recoñe-lo refén Gilberto Siura, congresista do partido do gobenio,
despois do rescate: "Que los pobres
del Perú tengan justicia, porque la
paz es siempre hija de la justicia" (El
País).

O outro, El Chino, ~orno lle din no
Amasada a miña parcialidade; inPerú, vén senda un
dos máis luminosos terprete ~adaquén 9 seu xeito .o que
home·s de palla dos · segue.
poderosos <leste munCoido que non é preciso repetido. Esa selecta mino- lo que todos saben do asalto dos
ría, escollidísima, que comandos militares á Embaixada
todos coñecemos xaponesa en Lima (vímolo pala TV),
palas súas gracias das execucións sumarias dos "tupacideolóxicas, aplicadas amarus" que se renderan (relatárono
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testemuñas· directas) e do exhibicionismo indecente do Presidente da
República peruana. Pero quedari aínda .
retallos flotando como esfiañados dun
tecido sucio e vergoñento.
Hai dúbidas que ninguén ·aclarou,
que semellan esvaecerse tras do fume
dunha inútil pirotecnia de insuUos
dirixidos a Fujimori: "La coordina.ción establecida con un jefe militar
secuestrado, a quien se había hecho
llegar 'un pequeño transmisor, fue
fundamental ( 'Promo, luz verde. Tienen diez minutos... ¿dónde están los
angelitos?... .Á la primera explosión,
protegerse y ayudar. .. '). Cómo llegó
el micrófono ni se sabe. Abundante.
la literatura fantástica en las crónicas, ganó cuerpo la tesis de que entró
oculto en los quicios de una guitarra,
o en el marco de un cuadro de la
Virgen María" (El País) ~

ou (¿en nome de quen negociaba o
Arcebispo de Ayacucho?) a lgrexá/o
Vaticano, tomaron partido polo
Gobemo enganando ós ocupantes da
embaixada.

Fora quen fose, débese saber. O
mínimo que nos corresponde ós
caladiños é coñecer con quen gastamolos cartas. Saber se nos cadran as
cantas. Porque, en nome da paz, da
xustiza ou de calquera outro val9r de
nobreza recoñecida, tanto ten (non
viña a canto argumentar cos dereitos
do Estado, que engordan ou
enmagrecen segundo conveña ás
oscilacións do mercado; p.in coas garantías do Estado de Dereito, neste
caso, cando menos, dubidoso: os únicos dereitos en xogo eran, por un
bando, os dos secuestrados, ilegalmente retidos como reféns, e, polo
outro, os dos presos do MRTA,
xulgados e condenados en procesos
¿Quen e como se prestou ó trasde sospeitosa lexitimidade ), quen
lado do transmisor?
traizoou as negociacións xogou un
As sospeitas sinalan ós inter- "rastreiro papel, innobre e repugmediarios, os negociadores: ou o Es- · nante", como dixo a Marina· Mayoral
tado . canadense, ou a Cruz Vermella, (la: Voz de G.,8/5/97) citando ó

xomalista Fernando Delgad? que
culpou a Monseñor Juan Luis Cipriani,
Arcebispo de Ayacucho:
"Xestos como os do mandado
. Cipriani, desgraciada-inente repetidos
pola xerarquía eclesiástica en demasiadas ocasións, revolven as conciencias dos bos cristiáns e reafirman a
desconfianza dos que ven na Igrexa
.só un ins_trumento do poder temporal, .
de calquera poder por inxusto que
sexa. _Non me estraña que chorara o
Cipriani... Tamén ·chorou Xudas".
Certamente: Xudas chorou, ~ais,
consciente da traizón, arrebolou as
moedas, rexeitou os honores da reco·mpensa, e ti vo a dignidade -de se
guindar dunha árbore amarrado cunha
corda pola gorxa.
E pens(» que, acusado publicamente, tamén o Cipriani tería algo
que dicir. Ou renunciar á súa condición de xerarca da l&rexa. Aínda que,
_polo visto, ninguén lle esixe ningunha
das dúas causas.
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DENDE MADRID

Rosa e Anxo

Madrid, punto de .encontro
Por aquí pasa todo o mundo, é un
dicir. Os que teñen que berrar polos
sufrimentos de América Latina, El Salvador, Guatemala, e de África, os pobos
dos Grandes Lagos, etc., atopan aquí
acollida e teñen quen os escoite. As
organizacións de base, os comités de
solidariedade fan as chamadas e a xente
boa e xenerosa ten a resposta precisa e
solidaria.

Lacalle, sucesor de Mons. Óscar Romero, acaba de recibir o gr~o de xeneral
de brigada do exército. Sen comentarios, como xa dicía Irimia no número
pasado.

Guatemala. Comeza a construírse
a paz. No medio de desconfianzas
anuncian os acordos de paz entre o
gobemo e o URNG. Supón a fin ó
holocausto 150.000 mortos, centos de
Cabodano de Óscar Romero. aldeas arrasadas, cen mil refuxiados. É
Sempre nos engaiolou este home San imprescindible para empezar a traballar
Romero de. América. En San Xoán de pola educación, saúde e dignidade dun
Filgueira o seu retrato segue a estar . pobo miserento. Rigoberta Menc;hú,
nun lugar preferente como lumieira no premio Nobel da paz: «Este acordo é
amor e no servicio daquela comu- un fito histórico que beneficia sobre
nidade. ¡Graciñas, Tori, por mantelo todo ó pobo maia quen máis sufriu a
guerra durante 36 anos».
así nesa parroquia!
Pomos convocados polo comité do
me mo nome para celebrarmos o
cabodano de Monseñor Óscar Romero
e alí había xente de Centro América e
África.

O Salvador. Acabou a guerra e
medra a democracia. Triunfo significa,.
tivo da esquerda nas últimas eleccións,
aínda que atemperen coas contradiccións e enfrontamentos do FMLN
que escachou despois de ser a unión
para acabar coa masacre do poder. A
semente dos mártires aínda está na
invernía. O monseñor Femando Sáenz

·-
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1.500 persoas diarias. Estes campos
tiñan que estar libres .antes do 97.
Cando se dan conta de que eu sei
demasiado, bótanme para España.
Tiven tal apego con esta xente que foi
moi doloroso telos que deixar. A zona
dos Grandes Lagos é unha zona
estratéxica xeopolítica. Aquí están as
reservas de auga, as grandes selvas,
minas de ouro e diamantes, de wolfran
e cobre. O que domine esta zona dominará toda África. EE.UU. ten intereses
na guerra e . axuda ós tutsis (Kabila).
Francia e Bélxica apoian ós hutus de
Mobutu. Os negros mátanse nestas
guerras por intereses dos brancos».

Umoya, comité de solidariedade con África

Os Grandes Lagos ..Santos GamuO día 12 celebramos a asemblea
za, navarro, cura e testemuña daquela
<leste comité. A irmá Pilar Barrero
parroquia que na prensa aparecera chea
fálanos con admiración do pobo zairés,
de mortos, masacre duns mil tutsis,
con loanza da grandeza da muller
pero tamén testemuña doutras máis
zairesa, das súas vivencias, da tristura
grandes masacres de hutus (10.000
. por ter que deixar aquel pobo. A forma
dunha vez 30.000 doutra) que xa non
de loita contra a dictadura de Mobutu
tivo tanta acollida na prensa. A palabra
lémbranos os nosos tempos pasados.
<leste navarro non paraba e fluía entre
Para eles o FMI tradúceno por Fame,
denuncias; experiencias humanas viviMiseria, Imperialismo; aludindo á
das ata o máximo. «Pero esta guerra é
enfermidade de Mobutu «Os billetes
dos negros por intereses dos brancos.
próstata», «Ó león non se lle ataca de
Espuxen a miña vida por salvar <?s
fronte». O profesor Mbuyi Kabunda,
tutsis e despois fon para Tanzania para
autor do libro Las Ideologías Autoritasalvar ós hutus. Ali experi-mentei a
rias y Desarrollo en África, dicía: «Os
anguria de non ser quen de
Estados africanos están impostos polos
arranxar nada. O cen por
colonizadores. África non será África
cen dos nenos viron
se non volve ás nacionalidades, se non
masacres, o 50% sufriron
lle respectan as especificidades, se non
masacre na súa casa, 0,8%
lle dei~an que as nacionalidades evoviron a masacre dos seus
lucionen polos seus cursos normais. A
país. Altos dirixentes de
apatía aparente dos pobos africanos
ACNUR (atención da ONU
déixase gobernar polos dictadores que
para os refuxiados) confeoprimen a súa etnia. Menos . dúas,
sáronme que as órdes viñan
ningunha constitución de Estados de
de arriba e había que botar
África inclúe o respecto á súa etnia».
ós refuxiados. Tiñan orde
Dende Madrid para Galicia, a nosa
de maltratalos e non lles
nai
terra, con agarimo.
dar de comer para que
fosen para Ruanda. Durante tres meses morreron
Rosa e Anxo
20-04-97

DE AVÓS A NETOS

Clodio Gonzá/ez Pérez

As alfombras · florais do Corpus
Xa só queda un dos tres xoves do
ano que brilla máis có sol, segundo
o <lito popular: o do Corpus Christi
ou Corpo de Deus. ·Os outros dous
son o Xoves Santo e o da Ascensión. ·
Agora trasladaron <lúas destas
celebracións ós domingos seguintes.
A festa do Corpo de Deus, como
dicían os nosos devanceiros, xurdiu
nos Países Baixos; no ano 1264 foi
instituída polo papa Urbano IV, pero
a procesión non foi aprobada ata
1316, polo tamén papa Xoán XXII.
Segundo parece, as primeiras cidades
que o festexaron na península foron
as de Toledo (1280) e Barcelona
(1319 ou 1320). Polo que atinie a
Galicia, anque de seguro que xa se
viña celebrando dende antes, as máis
antigas testemuñas corresponden a
Pontevedra e Ourense, ambas do ,ano
1437. Tanto nunha como na outra, a
denominación que se lle dá á esta
celebración é a do Corpo de Deus,
como aínda segue en Portugal, e
cómpre recuperar en Galicia.
Tamén foi no século XV cando
se empezou a considerar día santo.
Unha comparanza, no bispado de T~i
éo dende 1482, rexendo a diócese
Diego de -Muros. Axiña empezaron a
xurdir contrarías nas máis das
freguesías para celebra-lo Sacramento, como aínda se adoita dicir agora;
así coma .as procesións, sempre das
máis concorridas, _non podendo faltar
a elas tódolos $remios de artesáns,
coas súas danzas de espadas, coca,
penlas,... ·A partir de 1777 foron
prohibidas varias destas manifestacións, como a coca (é dicir, a
_representación simbólica do demo ),
as danzas dentro das igrexas, etc.

O Corpus e as Flores
A primeira referencia que ·ternos
en Galicia sobre a presencia de

vexetais na festa do Corpo de
Deus, é de 1596, e corresponde
a Santiago de Compostela: o
<lito ano, o concello ordenoulle
ó gremio dos pasteleiros que
hagan enramar muy bien . la
fuente de la plaza del Campo.
É de supoñer que os veciños
fixesen máis adornos, ou mesmo
botasen flores e follas desordenadas polo chan do traxecto
que había de segui-la procesión.
Co paso dos anos as flores
acadaron máis pulo, rematando
por se-las principais protagonistas eri varios sitios, entre os
que sobresaen en Galicia pola
cantidade e pola calidade, as
poboacións pontevedresas de
Ponteareas e Redondela.
Pormenor dunha alfombra de Redondeta: Rosalía de Cas-

Ponteareas é para min unha tro (1987).
vila moi querida, pois nela pasei
parte da nenez e tamén da adolescen- anos · <leste século, sendo as
cia. Polo menos, colaborei moitas testemuñas gráficas máis vellas de
veces na tarefa de debqlla-las flores 1920.
e logo de ilas colocando axeitadaInteresantes tamén son as alfommente nas rúas: primeiro o perfilado bras de Redondela, contando ademais
con «botóns» de árnica ou con «chu- con tres manifestacións perdidas no
rros» de fiuncho, e logo o recheo con resto de Galicia: a coca, as penlas e pétalos de flores ou con follas de a danza de espadas. Como xa queda
buxo ou de mimosa, entre a ampla <lito, a coca e a representación figugamma da que os ponteareáns dispo- rada do demo (o antagonista da proñen para confeccionar eses marabi- cesión); as penlas veñen ser <lúas
llosos tapices ou alfombras, que non nenas vestidas a xeito de anxiños que
duran máis que unhas poucas horas. bailan <liante do Santísimo sobre os
Descoñécese a .data en que os ombreiros de <lúas mulleres («as buveciños de Ponteareas comezaron a rras»), e por último a danza de
celebrar <leste xeito a festa do Corpus espadas e un tradicional baile greChristi, pois anque é de supoñer que . mial que fan dende hai séculos os
veña de antigo, as p~imeiras referen- mariñeiros.
cias ás alfombras -declaradas de interese turístico en 1968, polo e!1tón
Ministerio de Información y Turismo-, non van máis aló dos primeiros

Anque son moitas as poboacións
galegas que festexan esta celebración
relixiosa, actualmente as máis coñecidas son Ponteareas e Redondela.
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ACTUALIDADE

Manolo Regal

Resistimos para que a terra ·siga medrando
S. Sidre, 1997

la esixencia de vivir dignamente da
·terra que é nai e irmá, berce e
acougo dos nosos corpos .e das nosas
almas.

baseado no respecto agradecido á
nosa maneira de ser, de falar, de

Un ano máis, e xa van trece, os
VlVlf.
grupos do Movemento Rural Cristián
Resulta sorprendente ver como
que hai es pallados . por Galicia
unha
aldea, que outros darían por
adiante, xuntámonos en número
dunhas 300 persoas para a celebraXantar e festa como De s morta e acabada, se está revitalizando como aldea-escola, onde
ción do noso Patrón, o San Sidre.
t
'
u
d
gus
a
. .. ·
tódolos veciños se fan mestres de
E ste ano f 1xemo1o por terras e quen
.queira ir saber alí algo da nosa
Dunha noutra, non paramos. Da
Lodoselo, no concello de Sarreaus,
me~a de Xesús, á mesa das viandas · cultura.
preto de Xinzo de Limia.
que se espallaron
o lema que nos xuntou esta vez nun
. :::a~·~:~··-~...
!!._!_~_!!!!!!!!!!-!-!-!-!!!!!!!!_!_!!J!~~rl
lado a noutro. ~~~
foi «Resistimos, para que a terra
E de seguida a 0
siga medrando», un lema que fala
festa da tarde animoito da teima común que no
mada por un grupo
Movemento Rural traemos entre
de gaiteiros da comans de non ceder ós que nos
marca; e a movepretenden convencer de que na terra,
lo corpo e o xenio;
no rural, non hai vida, non hai
que hai que andar
futuro, non hai felicidade.
en danza nos días
de festa e nos
Coa Banda de Xinzo por demais tamén,
diante
· como cómpre a
quen anda en unión
Ti vemos que cruzar Galicia de para todo. ¡Novos
punta a cabo para ir chegando a e vellos en coroas
media mañá a Lodoselo. Pagou a de festa apostando
pena. A Banda de música de Xinzo por unha vida rural
estaba alí para recibirnos e .para fortalecida e agraprometernos un día fraterno e feliz, decida!
e así foi.
Cadaquén trouxo do seu lugar un
cesto de terra e nel unha planta ou
árbore; queriamos significar <leste
xeito a riqueza das terras irmás e a
súa capacidade de xerar vida para
o noso bo e gustoso vivir.

A lección de
Lodoselo

Lodoselo
é
unha ~Idea pequena, que, gracias ó
Logo dos recibimentos e presen- tesón do equipo
tacións, a Misa da irmandade, acom- que . coordinan
pañada por Banda e voces labregas. Toño e Carme, se está a converter
¡Que a gusto estaba alí, rodeado de nunha referencia de primeira man
labregas e labregos, Xesús, aquel para tódolos que seguen resistindo
sinxelo home de aldea dou tros . co obxectivo de que o rural viva e
tempos! El déuno-lo seu Corpo e o viva ben, en fidelidade a tantas
seu Sangue, a súa palabra de alerito cousas boas que nos cederon os
tamén, para que non rebaixa~émo- maiores, e apostando por un futuro
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Lodoselo está aberto a quen
queira visitalo, parar alí uns días,
aprender, desfrutar. A asociación .«Ü
Viso» ofreceralle casa cuberta,
acompañamento e paixón polo rural.
A eles a tódolos veciños, gracias
por todo de todo corazón.
2

CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS

Xosé Ant~n Miguélez

A última pallasada de Antonio
Nunca vin home máis feo e gracioso que Antonio cando facía
carantoñas.
Alto e fraco, un chisco teso no
andar, grave no estar, cuidadoso e
serio en vestir, ordenado en todo, era
home pouco risoño, de escasas e
intelixentes palabras, que deixaba ir
entre carraspeiras case unicamente
cando se lle preguntaba. Tiña afeccións solitarias coma o debuxo, ou
de aire intelectual coma o xadrez ou
a lectura de libro~ de contabilidade,
que consontes co seu bigote fino e
coidado, contribuían a darlle o aire
reservado que tanto me impresionaba de neno.
Pero toda .a solemnidade daquel
rostro empoleirado ·nun pescozo
longo, delgado e sempre con gravata,
volvíase provocación a que brincase
en nós unha risa descontrolada e
feliz cando lle asomaba a vea de
pallaso que certamente tiña. Daquela
xog~ba a representarnos unha galería de monstros incribles que nos
facían bagoar coa risa; facíao sen
palabras, só .coa expresión deformada da súa sorprendente cara. Eu coido
que sería un bo mimo en calquera
escenario e para calquera público,
pero moito máis para nós que,
veciños e compañeiros de seus fillos,
coñeciamo-la súa ·seriedade ha,bitual
e ·o seu case inmutable equilibrio.
¡Que festa tan celebrada cando,
moito ó tarde, nos regalaba cos seus
números cómicos!

r

Despois de moitos anos de ausencia volvino encontrar loitando
cun carrero de pulmón que lle afectara á gorxa e lle cornera a fala: só se
podía comunicar por acenos ou por
pequenas mensaxes escritas. Con
todo, a grave doenza non conseguira
alteralo gran cousa; seguía sendo _o

de sempre, serio, composto, tímido,
·só ·que todo envolto_ en maior
cordialidade (quizais a que sempre
tivera e que mentres fun neno non
acertaba a vedle): sorríame máis.
Visiteino de cando .en ve'z
mentres estivo doente e un día
pregunteille se rezaba. Por escrito
(era áxil para as letras), contestoume
dicindo: «cada día a miña última
oración ré simplemente ¡gracias
meu Deus!»._ Gardei o papeliño
coma un pequeno tesouro ou como a
reliquia dun sant?: - velaí un home
sen poder f~lar, soportando un mal
que o ·mataba antes de ser vello e
aínda sendo capaz de darlle gra~ias a
Deus cada día.
Foi a súa mello~ carantoña: a que
lle fixo á morte e ó mal. F oi a
pallasada súa qué me deixou unha
alegría máis duradeira: lémbroa de
cote e faime saltar aínda ó mundo do
sorriso despois de dez· anos.
Cando morreu coidei que debía
compartir coa súa familia o ll1:eu .
pequen o .segredo, aquel ·papeliño
testemuña da fe sinxela daquel home
tan reservado: quizais non tiveran a
sorte de coñecela na súa fondura
admirable. Despois de bastantes anos
visitei á viúva e, entremedias de
moitos regalos como amosarme fotos vellas, anovarme lembranzas
amables, ofrecerme pastas de .cha,
amosoume tamén o papeliño que eu
lles enviara. Tíñao enmarcado e sobre a mesiña de noite para velo ó se
deitar. Tamén ela cada día daba gracias a Deus como última oración.
Sentinme moi ditoso de axudar a .
que a derradeira pallasada de Antonio seguise provocando cada día,
cada noite, un sorriso para Deus.
X.A.M.
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O CANTAR DO IRIMEGO

DENDE AGUIÑO

Unha Dona de Alemaña
A Mutti, como lle chamábamo-los
seus amigos, era unha dona que non só
a ~n senón a moitos que a coñeceron,
deixounos moi impresionados. Agora
non creo que volva a Galicia porque xa
ten oitenta e dous anos e a súa vitalidade
vai esmorecendo.
Hoxe reside nun centro de asistencia, pero segue a facer exercicios físicos de ximnasia e natación, e repartindo
cordialidade cos compañeiros de residencia e con tantas persoas agradecidas
á Mutti e que non poden esquecela.
Annemaria Hoch coñecera a Andrés
en Roma cando Torres Queiiuga preparaba a tese de doutoramento. Logo, nas
visitas a Alemaña, a casa de Annemaria
era o segundo fogaJ" do teólogo. Foli así
como a Mutti coñeceu a Rosalía de Castro e outros escritores galegos dé1 tal
xeito que Rosalía é o seu autor de
cabeceira aínda hoxe, a súa segunda biblia.
Cando vin a Annemaria en Aguiño
por primeira vez, fomos con ela polos
sitios máis fermosos da bisbarra: Monte da Cidá, Dunas, Curota, etc. pero o
que máis lle agradou foi o Perico, nome
como é coñecida a punta de Couso,
mesmo a carón de onde se celebrarán
as dúas romaxes en Aguiño.

Lembro
que tanto lle
impresionou
aquela morea
de rochas tan Por Francisco
grandes
e Lorenw Marino
soltas que, ás
veces, andando, e outras pedindo coche,
visitaba aquela paisaxe sempr~ que podía . .
Ademais de alemán, lóxico, e italiano, falaba moi ben o castelán e o galego.
Xa sabemos que Rosalía é o seu libro
de almofada. Tamén· leu a Biblia en
galego.
Annemaria é un espírito moi aberto
e ten unha profundidade relixiosa impresionante. O que ·non lle gustaba ren
era que lle falasen de Hitler, a quen consideraba un indesexable.
Con ela fixemos varias excursións e
sempre contaxiaba ·alegría por tódolos
sitios onde fosemos. A última vez que
nos visitou foi o ano 1987, cando se
presentou o Misal Galego, que ela
deixou coma agasallo para a igrexa de
Aguiño:
Noutro traballiño falarei ·dunha excursión que fixeramos polas terras de
Fisterra e que se converteu para min en
algo que non poderei esquecer.

Homenaxe a Mirii e Mero
A Xosé Luís Rivas (Mini) e a
B aldomero Iglesias· (Mero), os
irimegos estámolles moi agradecidos.
Dende a primeira Romaxe, no Pedregal de Irimia, ata a vindeira da Coruña, estiveron presentes cada dous anos,
alternando co grupo Os Saraibas de San
Sadurniño, antes dende o grupo musical Fuxan os Ventos e agora dende
esoutro que se chama A Quenlla.
Compuxénnos músicas coma as do
Credo e a do Pai Noso. Todo gratis e
con entusiasmo. Comprenderon o noso
servicio á Terra. Graciñas.
Agora, os Encontros da Terra Cha,
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que organiza a Agrupación Xermolos
de Guitiriz, premia a súa entrega á promoción da cultura galega. O día 21 de
xuño habémonos xuntar no Santo ·
Alberte, ás 12 horas, nunha mesa redonda na que falarán Xesús Mato,
Manuel María, Marica Campo, Fiz
Vergara Vilariño e Bernardo García
Cendán.
Alí estaremos agradecendo a súa
entrega a Galicia e a radicalidade que
n.o n cede a presións nin a éonformismos. Quen queira participar no xantar
deixe aviso, polas tardes; no teléfono
982/37 20 40.

l. As provincias eclesiásticas
fórmanache división tal
que _hai: dióceses sufragáneas,
metrópole ou capital.

2. Así sucede en Galicia
que se estmcturou ben cedo
en cinco: Ourense e Lugo,
Tui, Santiago e Mondoñédo.

3. Son catro as sufragáneas
e a aclaración eu fago
porque a quintá é a metrópole:
a arquidiócese Santiago.

4. As tres provincias de Euscadi
hoxe tres dióceses fan:
as de Bilbao e Vitoria
e tamén San Sebastián. ·

s.

No ano Cincuenta e Seis
-se· remexemos na historia-,
só existía unha diócese
pouco «vasca>>: a de Vitoria.·

6. Creou Roma as outras dúas
e os seos escribas littirgos
dispuxeron.que Vitoria
seguise sendo de Burgo~.

7. Mentres, os vascos porfían
coa mesmiña cantarela. ·
Roma atende ó franquismo
e o País Vasco esfarela.
8. San Sebastián, que é Donostia,
é de Pamplona ou Navarra
mais con Bilbao e Vitoria
a Santa Sé seica esbarra.
9. Pois sufragáneas de Burgos
. son, con Jaca e con Logroño,
Vitoria e tamén Bilbao,
e os vascos din: «¡Ai que coño!».
1O. Cincocentos cregos vascos
· empéñanse no traballo
de reunir dióceses vascas;
Roma mándaos ó carallo.
11. Sempr~ foi ansia dos vascos
ter metrópole en Pamplona
e. pillarlle a Francia a vasca
diócese que é Baiona.
12. E o irimego aquí lembra
unha vell~ má noticia:
· que a diócese de Astorga
ten parroquias de Galicia.
13. No noso País ben cómpre
arranxo facer axiña:
crear diócese A Coruña.
¡Que razón, Manuel Espiña!

