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EDITORIAL 

N adal e Reis·: o dereito a 
soñar en liberdade 

A case ninguén deixan indiferentes estas datas. E aínda me
nos ós nenas e nenas, obxecto de case tódalas miradas. · 

Mentres uns en toan cantigas á tenrura e á reconciliación, outros 
fan fincapé na mentira que se agacha por tras dun sentimentalismo 
repentino e aproveitado. Uns manteñen que facendo un galano a 
un neno, regálase sobre todo amor. Outros, que o ·gasto compulsi
vo e desatinado non conduce máis que ó enfraquecemento da canta 
corrente, nunha inútil pretensión de .merca-lo cariño dos nenas e · 
nenas. O que uns chaman puro agarimo, outros dinlle groseira 
escravitude. Pero, ¿son dúas posturas tan distantes? Quizais, o sen
timentalismo empachoso sexa a irmá menor da sombría culpa da 
que deita aquela amargura. E ámbalas batallan por conqueri-lo 
maior eco dentro nosa. Perfectas irmás dun mesmo pai. · 

Por un exceso ou polo outro i;esúltanos difícil aproveita~lo mo
mento para vivir un Nadal próximo á xente e, de paso, facer un uso 
intelixente dos nasos cartas. 

O que é real é que preto dun 20% dos nenas e nenas teñen 
televisión na habi tación e de que o tempo promedio de visionado 
para tódolos menores é de dúas horas e media ó día. A televisión 
dicta qué obxectos merecen ser desexados e dáno-la ilusión de 
que s p demo chegar a posuír: beleza, éxito, prestixio ... todo o 
que n s nega, de acordo con aqueles modelos televisivos do bo e 
d e rm s , a vida diaria. 

Así llcs pa a n no . Non é estraño que tantas nenas queiran 
s r ar i , imp ñente b neca loiras, chicas playboy, estilizadas 

p mil nga , c n cen mil vestidos e mozo rico acabado de saír do 
ximnasi , mando do seu deportivo. Dentro de cada xoguéte vai 
un x it de entende-la vida e o mundo, un modelo a imitar. Nunca 
a gordiña e baixas sufriron tanto, x~ desde nenas. 

O que resulta un fenómeno curioso é o tamagoshi, que causa 
furor. Unha maquiniña que fai de bicho -virtual- ó que o neno ten· 
que alimentar, pasear, e demais. "Por fin -pensarán- algo do que 
nos podemos responsabilizar, a quen coidar, de quen nos apiadar 
e hiesmo chora-la súa morte". Con tanto dereito do neno mal en
tendido, con tanto neno en celofán, esquecéranos que, antes ca 
neno , antes ca irresp~nsables, son persoas, coma nós, pero en 
pequeno, non seres idiotas ós que haxa que preservar de toda pre
ocupación real, de toda solidariedade e renuncia real; de toda mágoa 
real aínda que logo se enchan dos máis brutais contidos televisivos, 
angu tias e pavores virtuais . 

A riqueza e a abundancia teñen máis frustracións das que pen-
amo . De feíto xa son frecuentes casos coma o que representa 

Xaquín Marín na portada deste número. As causas máis valiosas 
que un neno pide, comezando polo xogo, non se enchen cos 
xoguete , que se amorean sen que os nenas lles fagan caso. Era 
outra cou a o que pedían. Non era o xoguete senón a emoción 
prov cada polo anuncio. 

Nadal e Rei on momento proclives a crer que os soños se 
p den facer realidade. De aí a importancia de traballarse ben os 

, de coñece-la fonte do no os oños . Todos, tamén as ne
neno , terminamo por recrear, dalgunha maneira, o mun

que ñam s. 
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O TRASNO Daniel López Muñoz 

Para estranxeiros nós 
Os tribunais dan agora a 

razón á Mesa da Normaliza
ción Lingüística e ós sindica
tos e declaran que o decreto 
da Xunta de exención do 
galega meteu a pata no asun
to ese de eximir de galega ós 
nenos e nenas con dificultades 
auditivas. O razoamento do 
Tribunal é ben clariño neste 
punto: ¿que razón pode haber 
en eximir ós xordos de galega 
e non de matemáticas ou in
glés ... ou -non sei se o din~ , 

castelán? 

N aquel decreto de 
exencións latexaba unha 
desacougante mentalidade 
para os que andamos na causa 
esta perdida do idioma propio 
expropiado. No fondo -e na 
tona- estaba a consid~ración 
do galega, e da asignatura 
galega, coma un engadido, 
unha incómoda cataplasma 
imposta por .razóns de 
oportunidade política, como 
un compiemento ou lingua 
estranxeira. 

O da expropiación vai en · 
serio -. Primeiro quítancha e 
despois ·convéncen.te de que 
Ilin é nin nunca foi túa. Non 
hai moito unha nai · dicíalle á 
miña muller: "Ay, Hija, con 
tantos idiomas pobres críos, 
que si inglés, que si francés, 
que si gallego ... J ' Ó que a miña 
compa retruco u "que se 

castelán ... ". Porque, claro, 
todo o mundo empeza a dar 
por bo que o propio é xa o 
alleo e o alleo o ·propio. Éis, 
un dos perigos desta hora. 

Exemplos mil. Cando alí 
atrás ó meu párroco se lle deu 

· por experimentar coa misa 
· en galega, ante~ de 

erradicala, pedía perdón por 
semellante ousadía con 
calquera motivo: "Advírtolle 
ós que non son d~ aquí que 
isto é unha vez ó mes e que 
normalmente non hai misa 
en galego, se algún se sentíu 
incómodo que des culpe ... " 

Pero a últoma, inda máis 
clara. Contáronme esoutro 
día as irmás Ledo, Cris e 
Tereixa, que recentemente 
tiveron que se enfrontar se
riamente e poñer firme ó ca
pital multinacional presente 
en Galicia, represent<\dO polo 
Pzyca, con queixa por escri
to .incluícfa. Resulta que 
cando foron· mercar unha cin
ta de música galega, andaron 
remexe que te remexe unha 
hora, e nada. E de ·sÓpeto, 
maliciándose, foron cambiar 
de andel e, xusto, alí estaban 
as cintas galegas, na sección 
de música estranxeira. 

No ambiente, mentres, 
resoaban alegres panxoliñas 
andaluzas.· Toma castaña, 
que es navidad. 

-· · FEITO EN 
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BOA NOVA 

Gracias, porque unha vez máis un 
amigo me presentou unha cues-

. tión sobre a que falar neste número . de 
irimia, e que ademais cadra moi ben co 
tempo que estamos a vivir, que é un 
tempo de N adal. Supoño que a · 
lembranza destas mesmas datas e festas 
sería o que lle espertou ó meu amigo 
a inquedanza polo tema que me propón. 

Historia ou parvadas de 
nen os 

Esta é a pregunta que ·se me fai 
neste momento: os pedaciños de 
Evanxeo que falan do nacemento de 
Xesús e doutras cousas que pasaron 
antes e despois do seu nacemento e que 
fan referencia á súa infancia, ¿pasaron 
de verdade ou son coma _ lendas ou 

. contos piadosos e máis nada? 

Paréceme que a pregunta é ben 
• interesante, e que se podería aplicar a 

moitas mái~ pasaxes dos catro 
Evanxeos. Por iso, aínda que eu aquí 
procure dar algunha resposta sinxela, 
invito a quen ma fixo e a tqdolos que 
· estean interesados por estas cousas, 
que acudan a algún libro especializado 
-que os hai-, para óbter unha informa- · .. 
ción máis completa. 

Nin historia de todo nin 
par.vadas de nenos 

Os pedaciños dos Evanxeos que 
nos falan do nacemento de Xesús 

· fálannos tamén de moitas cousas que 
realmente eran así e así sucederon hai 
agora cousa de dous mil anos. Pero 
sería mala idea achegarse ós Evanxeos 
para recompilar elementos da historia 
daqueles -tempos, sinxelamente porque 
esa non foi a intencionalidade dos seus 
autores.. Se o facemos así, nunca 
chegaremos a empalmar co que os 
evanxelistas nos queren transmitir; eles 
irán por un lado e nós polo outro. 

,, 
O redor do portal 

Desexámosche a ti e a túa familia 
.á túa comunidade; grupo. movement.o ... 

ion feliz · ttadal 
e un próspero fininovo! 

Sei que isto resulta incómodo para . 
a nosa mentalidade de ~ente moderna: 
non sabémos ler ou escoitar máis ca 
coa racionalidade nas mans, e váisenos 
todo aquelo que se nos transmita polo 
camiño ·dos símbolos e doutras 
suxestións. Os pedaciños dos Evanxeos 
que falan do nacemento e da infancia 
de Xesús, coma case todo o resto dos 
Evanxeos, son aproximacións de xente 
de fe a uns acontecementos que no seu 
momento se viron preñados dunha 
densidade humana e relixiosa excep
cional. Hai feitos históricos como base, 
pero a simple análise histórica f aise 
incapaz de captar todo o que neses 

relatos se nos quere transmitir. 

Co oficio de a.prendiz 
Por iso, e deixando xa a cousa por 

hoxe, invito ó meu airrigo a que deixe 
a súa curiosidade histórica a un lado, 
e, se. quere facerse aprendiz d~s cousas 
da fe, volva a le-los relatos dos que· 
falamos reparando, por exemplo, no 
xeito de ser e de estar dos diferentes 
personaxes que van neles aparecendo. 
Quizabes empece a descubrir algo do 
que o mesmo autor nos quere comu
nicar ·a todos . E logo seguiremos 
falando. 
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A PENEIRA . 

A INVOLUCIÓN QUE ESTA-
. MOS A SUFRIR EN CERTOS 
SECTORES afecta tamén· ó labor 
dalgún xuíz que se sente interferido 
por algún fiscal que di xustificar que 
as dictaduras arxentina e chilena 
fixesen barbaridades como a desapa
rición de tanta xente. Son moitos os 
intereses para non desvelar. tanto 
horror, por exemplo .de Estados Uni-

dos, onde ensinaron a moitos militares do cono sur co plan 
Cóndor cómo torturar e facer desaparece-los cidadáns. Na 
fotografía Matilde Artés, que nestes días presenta en Galicia 
o seu libro: "Crónica de unha desaparición". 

NO ANO DE FEDERICO GARCÍA 
LORCA, ós cen anos do seu nacemento, 
reproducimos un dos seus "seis poemas 
galegos" da man de Eduardo Blanco Amor, 
a súa "Canción de .cuna para Rosalía de 
Castro morta": "¡ Érguete, miña amiga, / 
que xa cantan os galos do día! / ¡ Érguete, 
miña amada, / porque o vento muxe como 
unha vaca!./ Os arados van e vén /dende 
Santiago a Belén. /Dende Belén a Santia

g /un anx vén en un barco./ Un barco de prata fina/ que 
trai d or d Galicia. / Galicia deitada e queda/ transida de 
Lii t herba . / Herbas que cobren teus cabelos. / Cabelos 
que van ó mar / onde as nubes teñen seu nido pombal". 

O CONSUMO DE XOGUE
TES tamén afecta ás nosas fa
milias, moito máis cá busca de 

Alfonso Blanco Torrado 

hos xogos para os máis IW"''.;,~--

pequenos. O pasado ano os· fa
bricantes galegos de xoguetes· 
facturaron sete mil millóns de 
pesetas, son Vigo e A Coruña as que máis clientes concen-. 
traron. O primeiro elemento a ter en conta é a idade do neno 
porque os xoguetes afectan moito ó seu desenvolvemento 
físico e mental. Desde a seguridade dos xoguetes ata a súa 
compatibilidade co neno lonxe de todo ruído e contamina
ción, non hai que esquecer que a causa máis importante de 
mortandade infantil son os· accidentes domésticos. 

O NADAL está representado na 
nosa arte c~:m moita expresividade. 
No tímpano .da porta principal da 
Igrexa de Santa María do Campo 
na Coruña podemos desfrutar da 
presencia dos Reis Magos. Nesta 
ilustración a "Sagrada Familia" 
de Xesús Corredoyra no Museo 
de Lugo, no mesmo centro hai 
varias "adoracións dos Magos" 
como unha en granito do século 
XV que é un baldaquino proce
dente da Igrexa de Fragas · de 
Pontevedra e tamén "adoracións do's pastores". 

A festa do lome. 

< ·-E -w -
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(Sabado 7 de febreiro) 

Lugar 

Parroquia de Galegos 

(Lugar do Pazo-Casa das Monxas). 

- Dende Ordes, dirección Ponte Carreira 

- Frades (10 kms.). 

- Dende Lugo, Ponte Carreira - Frades (10 
kms.). 

Horario 

10,00: Asemblea anual da Asociación Irimia. 

11,00: Sesion de traballo. 

12,30: Descanso. 

1,00.: . Diálogo de futuro. 

14,00: Xantar compartido. Qu cadaquén leve 
comida . 

16,00: Eucaristía (levar cirio para a festa da 
Candeloria). 

O tema deste ano é o de SOMO IGREXA, lema da próxima Romaxe. Da súa 
exposición encárgase Antonio Martínez Aneiros. 



NON HAI ''BARREIRAS" 
que paren ós veciños de 
Vigo contra a privatización 
dese estaleiro que o sentes 
propio. Despois da desfeita 
do Grupo Álvarez, chove 
sobre mollado, e a Xul).ta e 
Madrid, que quer~n vende

. la empresa, teñen <liante toda 
a comarca. Hai un afán por 
privatizalo todo, cando en 
Francia ou Alemaña o sector 
público está entre o 12 e o 
14% do PIB e o que cómpre 

é que os beneficios das empresas públicas se invistan no 
noso país e que non se está a facer. 

AGORA A 
C O .T A 
PESQUElRA . 
que quere rmpor 

. a CE, aínda vai 
destruír máis o . 
tecido primario da 
nosa economía xa 

. desmantelada no sector agrario, .xa que queren reduci-la nun 
30%: .pescada,. rabada, xarda, etc., o que vai afectar sobre 
todo ás nosas costas, Portugal .e Azores. A captura da 
pescada reduciríase en máis de 5.000 toneladas. ·Mentres 
tanto a. Xunta' segue sen explotar a fondo as súas posibi
lidades para dar máis calado a este sector coa investigación, 
buscando acordos con 01itros países como fixo Euskadi, 
renovando a flota, etc. 

COAS DOCE CAMPA
NADAS DO NOVO 
ANO celebrámo-los cin
cuenta anos do pasamento 
do poeta Crecente Vega, 
os cincuenta anos do gru
po Cántigas e Frores de 
Lugo, os vintecinco do 
Belén . de Begonte, pero 
sobre todo a ledicia de 
seguir compap:indo a vida 
desde Irimia e o camiño 
da paz cando celebrámo
los dez anos do comezo 
das conversas pola re
conciliación en Centroa

__ ...,_.:;; __ ...__ _ _. mérica. 

O DALAI LAMA da película de 
Scorsese chamado "Kundun" foi 
estreado na N oiteboa a pesar das 
presións dos chineses que seguen 
a magoar ós tibetanos dun xeito 
arrepiante. O budismo cada día 
atopa máis espacio entre moitos artistas e creadores, como 
Richard Gere que aparece con Dalai Lama na fotografía e 
. que buscan ª· "iluminación". China, con 600.000 soldados 
no Tíbet, presiona e tortura a poboación desde hai 40 anos, 
neste "balcón do mundo" cun forte valor estratéxico e de . . 
riquezas naturais. O pobo segue resistindo despois da des-
trucción de máis de 6.000 mosteiros e bibliotecas da súa 
fermosa cultura e relixiosidade. Moitos de nós chegamos a 
esta cultura neste tempo do N adal cando nos agasallaron con 
"Tin Tin no Tibet" ou as obras do inglés Rampa. 

TANTAS E TANTOS PARA
DOS sofren neste ciclo de N adal 
a afronta · do excesivo consumo 
que nos inxeet.an . por tódalas 
ventás das nosas persoas, sobre 
todo eses 127.000 parados de 
longa duración que non ven 
unha luz no futuro das súas 
familias, e mesmo os máis novos 
que naceron e están a medrar 

. neste clima de obrigalos a con
sumir sen ter con que, e que son 
uns 55.000 menores de 25 anos 
(o 19% dos 211.000 parados), 
para eles no.n existe o N adal, 

~··· ~ TENDA SOLIDARIA 

COMERCIO XUSTO 
CONSUMO CONSCl~NTE 

mentres non alumeemos unha sociedade máis igual e xusta. 

O CELTA 
CUMPRE 
SETENTA 
E CINCO 
A N O S 
despois de 
agasallarnos 49 . 

1 

c u n h a 
tempada de 
bo fútbol que 
está creando un ambiente de creatividade arredor del: desde 
Siniestro Total que está a adicarlle un disco recén estreado, 
ata o mes de marzo no que se multiplicarán as celebracións 
de todo tipo. O outro grande acontecemento deportivo da 
comarca de Vigo no novo ano vai se-la ascensión ó Himalaya 
e outras cimas dos irmáns Martínez Novás do Porriño despois 
da primeira experiencia de escalada nestes meses. 
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* tARGAD€1.9P 
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 - 31 O 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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POLÍTICA 

O P.apa visita CU.ha 
A foto de Xoán Paulo II con Fidel Castro 

vai seguramente causar impacto nalgúns am- . 
bientes, sobre todo nos Estados Unidos. Re
sulta que o guerreiro máis combativo contra 

Por Tintxu 
o demo do comunismo, a quen se lle outorgarón 
tódolOs loureiros ·posibles pola caída do Muro de Berlín. e polo· ocaso 
dos réximes dü: Europa oriental, empezando polo do seu país de 
orixe, agora visita á única reliquia dese comunismo no mundo 
occide'f!tal, a poucas millas das costas da "capital do mundo libre". 
E denunda de paso que non ten lexitimidade o principio bloqueo 
comercial con ·ese país. 

Isto vén lembrar recentes fracasos das grandes liñas de política 
internacional dos Estados Unidos. Hai un par de semanas, tódolos 
países árabes participaban nunha conferencia con outro apestado,, 
Irán. O presidente <leste país. demostraba unha meirande flexibilidade 
có . demócrata Clinton e propoñía unha apertura e un diálogo que, 
por uiiha vez, vai ter resposta. Recente está tamén o fracaso nunha 
última batalla por liberarse doutro apestado, o réxime de Bagdad: 
aín~a que ningún país occidental qu~re. aparecer coma o seu · aliado 
e que os árabes teñen fondas diferencias con el, todos conveñen en 
que non se ·pode te-la tixola polo mango e este tamén; que· se é , 
moi lexítimo reclamar dun país que acabe coas súas armas químicas, 
non é precisaniente que rexeita deixar de fabricar minas antipersoa 
o máis indicado para impoñer un control doutras armas; que non 
se · ten en pé un bloqueo que fai morrer' milleiros de persoas 
indefensas, sobre todo nerios e vellos, mentres o réxime segue 
dispondo de fondos . para fins bélicos. 

Todas estas actitudes paradoxais, resúmeas o ex secretario xeral · 
da ONU, Butros Gahli, ó recoñecer que os Estados Unidos non miden 
·polo mesmo raseiro a Husein ou a N etariyahu. Xustamente, este dobre 
raseiro é unha das explicacións da falta de apoio dos países árabes 
á política dura dos Estados Unidos con Iraq, cando participaran tan 
ledos na operación Tormenta do Deserto. Por iso mesnio tamén 
acudiron todos a Teherán. 

· Cómpre non esquencer tampouco, falando de dobre: raseiro, a 
xustiza dunha actitude ·de presunta defensa da liberdade e dos dereitos 
humanos, : predicada nos casos de Irán, Iraq ou Cub'1: (agora que os 
seus dirixentes son incómodos para Estados. Unidos), en absoluta 
contradicción coa mantida cando gobernaban o Sha ou Batista ou 
cando Husein guerreaba de C~ton agora abrazando ós novos 
dirixentes <lesa república, que non renunciou ás nefandas crenzas 
comunistas, nin se distingue polo respeGto ós dereitos humanos, pero 
que ofrece ó mesmo tempo boas perspectivas comerciales .. 

· A. visita de Xoán Paulo II a ·cu~a vai permitir a tódolos que 
queiran pensar con criterio propio o meditar sobre todas estas cousas. 
Oxalá, pola outra banda, permita a Fidel Castro revisar tamén a súa 
conducta, con respecto ás· liberdades e ós valores da relixión. 



ECOLOXÍA 

''S.O.S. ~ Courel'' 

S egundo algúns estudiosos no dación que, lamentablemente, sería 
. 1 % do territorio galego que irrecuperable. 

pode ocupar a Serra luguesa do As explotacións pizarreiras, 
Courel atópase máis do 40% das moitas veces sen ningún tipo de 
especies do ecosistema galego. O . control ou saltando a legalidade 
WWF (Fondo Mundial para a De- vixente, causan un impacto tanto 
fensa da Natureza) corrobora a nos ríos e regatos da serra coma en 
importancia <leste contorno ó todo · o contorno paisaxístico. A 

apertura 'indiscriminada ·de pistas, 

Se a isto sumamos que unha 
institución coma a Depu~ación de 
Lugo, cun alarde de despropósito, 
financia unha ruta (de máxima 
dureza) de vehículos todo-terreos 
pola serra pouco despois de 
coñecerse a postura da organiza- . 
ción internacional WWF, che
gariamos á conclusión de que só en 

--------------------------------------. Galicia poden acontecer 

cualificalo coma un dos seis bos
ques de todo o Estado español que 
merecen entrar dentro da rede de 
protección . Natura-:2000. Mais -0 

descoñecemento é o que é mais 
preocupante; a desidia nas 
institucións . galegas fan que 
paseniñamente o . que podería 
clasificarse coma un dos tesauros 
máis valiosos da ecoloxía galega 
vaia camiñando cara á súa degra-

os numerosos proxectos de 
aproveitamento hidroeléctrico, o 
turismo agresivo, a falla dun plano 
de conserv~ción . específico, a con
taminación dos seus ríos ou os 
centos de vertedoiros incontrolados 
espallados por toda a Serra, son 
unha pequena mostra do desagra
decidos que sómo-la sociedade 
galega co noso contorno máis 
privilexiado. 

tales feitos. 

Fronte a iso é urxente 
a · condenciación de 
tódolos galegos para 'sal
va-lo Courel, o deseño 
de campañas educativas 
para espalla-la nece
sidade de conservación, 
o investimento en alter
nativas de eco-turismo,' a 
dotación de inf.raes
tructuras de mellora 
ecolóxica, a creación dun 
padroado ou figura de 
protección, o cumpri
men to da legalidade 
medioambiental e 
sempre, tendo en conta 
que os protagonistas 
deben se-los mesmos 

habitantes da Serra, pode ser, sen 
dúbida, un primeiro paso. 

A recente creación da Platafor
ma SOS Courel pode axudar a 
inicia-lo camiño para que tódolos 
galegos salvémo-lo Courel. 

Anxo Moure (Xevale 
Ecoloxía) 
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SOMOS IGREXA __________ Carta ó biSJ 
Esta mensaxe dirixida ó 

Papa f oi entregada no Vatica
no o pasado mes de outubro 
polos participantes no 
Encontro Internacional do 
movemento Somos lgr(!Xll, en 
Roma. 

Ansia de diálogo 

Benquerido irmán Xoán Paulo: 

Consonte .ó que lle anunciabamos 
hai varios meses, hoxe, 35 aniversa
rio da apertura do concilio Vaticano 
II, reuníronse en Roma os repr~sen
tantes da corrente internacional So
mos lgrexa. Queriamos falar e orar 
con vostede, xa que, coma parte do 
pobo de Deus peregrino ó longo da 
hi toria, pensabamos que vostede· 
e taría di posto ó diálogo aberto entre 
irmá e irinán nunha Igrexa 
pr x ctada a í polo Concilio. 

n t da lgrexa Católica Roma
na ten e an ia dun diálogo urxente. 
No outro esforzámonos en ser fieis 
6 Evanxeo para poder anuncialo no 
mundo real de hoxe. Posto que · 
vostede non quere orar e falar 
persoalmente connosco, os represen
tantes de 15 países saudámol9 por 
escrito. 

Situación actual 

Unha primeira ollada sobre a 
nosa Igrexa podería tranquilizamos. 
Tamén hoxe fai un magnífico labor 
relixioso e social, e está loitando 
polos dereitos humanos, sendo un 
signo da transcendencia humana. Ten 
un número impresionan~e de membros 
e grandes monumentos culturais. 

Unha egunda mirada, sen em
bargo, entristécenos e preocúpanos. 
A lgrexa vai perdendo respecto no 
mundo e co mesmo, autoridade moral 
para erguía e igno. Isto débese en 
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boa medida a que a Igrexa se arredou 
en parte da súa base: o Evanxeo. 

¿U-la servicialidade? 

Xesús non chama ós seus discí
pulos servos senón amigos (Xn 
15,15), cornínaos a non dominar 
senón a servire~ (Me 10,43). A 
lgrexa mantén estructuras 
antidialogantes e · exclúe en moitas 
ocasións ó pobo de Deus da parti
cipación nas súas decisións (a desig
nación de bispos, por exemplo ). 

Xesús trata as mulleres con 
liberadora naturalidade e Paulo pro
clama enerxicamente. que . «Xa non 
hai home nin muller, que todos sodes .. 
un en Cristo Xesús» (Gal 3,28); A 
lgrexa exclúe as mulleres de tódalas 
ordenacións eclesiais e discrimina 
así a persoas unicamente por causa 
do seu sexo. 

Coma ovellas sen pastor 

Xesús reúne amorosamente unha 
comunidade -hoxe eXisten comuni
dades que carecen de pastor. Isto 
ocorre porque a Igrexa limita o 
sacerdocio a homes obrigatoriamente 
célibes, exoluíndo así, sen funda
mento evanxélico, numerosas persoas 
do servicio sacerdotal (homes casa
dos, mulleres). 

Á declaración do amor de Deus, 
dirixida á persoa en toda a súa 
dimensión espiritual e corporal (Xen 
1,31), está enfrontado o pesimismo 
sexual tradicional da doutrina moral 
da Igrexa. As súas consecuencias 
(coma no tema da contracepción) 
non son tolerables nin despois dun 
serio exame de conciencia. 

«Misericordia quero, e non 
sacrificio» 

Fip.almente, Xesús amaba espe
cialmente ós marxinados da 
sociedade~ ós pecadores e "miserentos. 
Sen . embargo nótase pouco deste 
cariño alentador de Deus no rigor 
inmisericorde das leis eclesiais e da 
súa ·aplicación (no caso de nega-los 
sacramentos ós divorciados e casa
dos de novo). 

. ' 

· Sentindo no profundo dos nosos 
corazóns a crecente perda de creto da 
nosa lgrexa, principiámo-los Pedi
mentos do Pobo de Deus. 

Isto é o que queremos 

* Construcción dunha lgrexa 
máis fraterna con máis dereito 
de decisión do -pobo. 



10 de Roma _________ _ 
* Plena igualdade de dereitos da 

muller ·e maila súa admisión a 
todo o ministerio eclesial. 

* Libre elección entre vida 
. celibataria e non celibataria. 

* Vaforación · po~itiva da 
sexualidade. 

* Respecto ás decisións de 
conciencia responsab}es, aínda 
que diverxentes do maxisterio. 

* Mensaxe de ledicia en vez de 
ngor, sobre todo para 
persoas en dificultades. 

Unha corrente que xa é 
enxurrada 

A nosa corrente quere reconduci
la nosa Igrexa á súa verdadeira orixe: 
o encargo de facermos patente a 
bondade de Deus verbo da 
humanidade (Tit 3,4). 

Millóns de homes e de mulleres 
do mundo enteiro apoiaron, coa súa 
sinatura do Documento dos cinco 
puntos nas súas celebracións, con
versas e accións, este berro do Pobo 
de Deus, Saben que moitas decisión 
de Sínodos e Asembleas diocesanas 
están na mesma corrente. .Tamén 
moitos bispos están preocupados polo 
futuro da nosa Ig~exa e promoven o 
cambio das súas estructuras. 

Todos eles, movidos por un gran
de amor e lealdade verbo da Igrexa, 
soliéitan de vostede e dos demais 
responsables, que se pronuncien 
abertarnente sobre dos temas 
propostos e que . inicien as necesarias 
·reformas. 

N outros continentes o número de 
sinaturas non foi tan alto coma en 
Europa central, porque as peticións 
variaban segundo as circunstancias 
locais. Pero en todos eses países (e 
nos que sen dúbida han seguir) hai 

solicitudes urxentes. moi similares, 
referidas á maior dor causada polas 
estructuras eclesiais. 

Este é o kairós ou tempo 
oportuno 

As investigacións realizadas po:. 
los profesores Andrew Greely 

· (Universidade de Chicago) e Michael 
:Hout (Universidade de California, 
Berkeley) en Alemaña, España, Irlan
da,: EEUU, Italia, Polonia e .as Filipi- · 

nas confirmáronno-las nosas 
valoracións. Adxuntámoslle os re
sultados, que tamén van ser publica
dos nestes días. 

O Concilio, aberto hoxe hai 35 
anos, deulle forza e madureza ó pobo 
cristián, xa bautizado · e confirmado 
de~de mozo. A este pobo xa non se 
lle pode pecha-la . boca mediante 
prohibicións_, excluílo, entretelo e 
evitar que asuma a súa 
responsabilidade na Igrexa. 

A xerarquía debería máis ben ver 
nesa madureza unha bóa oportunidade 
para xuntos construírmo-la nosa 
Igrexa do futuro. Porque só .unha 
Igrexa que loita P?r mante-la súa 

forza espiritual e mailo seu creto 
exterior será capaz de servir á 
humanidade e ó mundo. 

Abrir, non pechar 

Vostede escribe en Tertio millenio 
adveniente: «Recoñece-los fracasos 
de onte é un acto de lealdade e de 
valentía que nos axuda a reforza-la 

· nosa fe, facéndonos capaces e 
dispostos para afronta-las tentacións 
e as dificultades de hoxe» (n.33). 

. Tamén estas palabras nos deron 
ánimo. para o camiño. En realidade 
-sería-incomprensible se -logo dunhas 
palabras tan claras sobre a nece~aria 
reforma constante da Igrexa-, selles 
pechasen as portas a aquelas católi
cas e católicos que favorecen o diá- · 
logo para evitaren os erros do pasa
do. 

N esta fe e esperanza saudámolo 
mor cordialmente no nome da 
corrente internacional Somos lgrexa, 
e no de millóns de persoas solidarias 
coas peticións que lle presentamos a . 
vóstede. 

Sinaturas do equipo coordinador. 
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POLAS NOSAS ROMAXES MEDIEVAIS (IV) 

RlttlA -10 

San 

N a ría de Vigo hai unha illa que se 
chama de San Simón dende tempos 

inmemoriais, dende que se ergueu .nela 
unha capela baixo a advocación <leste 
apóstolo. Realmente son dous illotes uni
dos por unha ponte, levando o pequeno o 
nome de Santo Antonio, tamén por outra 
ermidiña que houbo nela dedicada ª· este 
santo. 

Malia ser tan reducida, dende a máis 
remota antigüidade a súa extraordinaria si
tuación no medio da abra ou ep.seada de 
Rande, atraeu a ela ó home, as máis das 
veces por motivacións relixiosas. Sabemos 
que os templarios contaron ali cun pequeno 
convento, que foi abandonado ó suprimirse 
esta orde en 1312. No século XVI 
establecéronse nela os franciscanos, pero 
logo quedou abandonada dende que o pi
rata inglés Drake atacou varios lugares da 
ría, o ano 1589. Ás construccións que alí 
había tamén lles afectou ' o combate de 
Rande, en 1702, os ingleses derrotaron ós 
barcos españois e franceses cargados de 
metais preciosos procedentes de América. 
No ano 1830 foi construído nela un laza
reto para os mariños sospeitosos de pade
cer doenzas contaxiosas que chegaban ó 
porto de Vigo. A súa historia péchase co 
episodio máis negro, que lle deu sona de 
"illa da marte", ó se converte-lo vello la
zareto en prisión durante os primeiros anos 
da dictadura franquista. 

A romaxe de San Simón ou Simón 

Aínda que puideron se-los templarios 
os que estableceron o culto a este apóstolo, 
tampouco se pode negar que veña de an
tes, dalgún oratorio existente ali dende moi 
antigo. A ela acudían romeiros dos pobos 
das arelas da enseada, chegando en barcas 
ou dornas, pero o sitio principal de embar
que e desembarque sempre debeu se-la 
praia de Cesantes, situada a poucos ·me-
tros da illa. · 

Descoñecémo-la data da romaxe, 
quizais fose o 28 de outubro, que é o día 
que a igrexa lle dedica a este santo, aínda 
que tamén puido ser antes, no verári, cando 
a frescura do sitio convida a contempla-la 
mansedume das augas da ría. 

Meen diño 

A illa de San Simón fíxoa sonada para 
sempre certo día un poeta case anónimo 
(xa que por non saber, nin coñecémo-lo seu 

Gladio González Pérez 

Simón 

verdadeiro nome), que situou aquí o dra
ma dunha mociña tolamente namorada 
agardando polo amado, alá pola segunda 
metade do século xm ou xa mesmo nos ' 
primeiros anos do seguinte. 

Meendiño ou Mendiño puido nacer en 
calquera corruncho da ría de Vigo. O ami
go Xosé María Álvarez Blázquez, con 
moito tino, pensou no l~gariño de Menda 
da parroquia viguesa de Teis, dende onde 
se ve ó lonxe o pequeno illote. Pero tamén 
puido ser un dos tantos que .chegaron a es
tas terras e se namoraron delas quedando 
aquí para sempre. O seu nome, en diminu
tivo, amasa baixa condición social ou, 
tamén puidera· ser, que era moi. pequeno 
.de carpo. Case seguro que se chamaba 

· Meendo ou Meen, antroponímico mascu
lino relativamente corrente daquela, coma 
o testemuña o foito de que se rexistren con 
el catro trobadores máis: Men Páez, Men 
Rodrigues de Briteiros, Men Rodrigues 
Tenoiro e Men Vasquez de Folhente. 

De Meendiño só coñecemos unha obra 
(en total 24 versos, dos que a metade co
rresponden ó refrán, que se repite doce 
veces, dúas en cada cobra ou estrofa), pero 
de tal alta calidade lírica que poucas son 
as escolmas da nosa poesía medieval que 
non a reproducen, senda moitós os estu
diosos que a teñen gabado, dende Caroli-

. na l\.1ichaelis de Vasconcelos (urna das máis 
be las [cantigas de amigo], a rnostra única 
do talento do jobral), ata Xesús Alonso 
Montero (un só poema, un poema que, 
centos de anos despois, aínda peta con 
emoción na nosa sensibilidade), pasando 
por Ramón Menéndez Pidal (de 
inspiradísima liricidad), entre outros. 

Como en tódalas cantigas de amigo, a 
protagonista é unha moza namorada que 
neste caso agarda polo amigo na illa de 
San Simión ou Simón, primeiro sentada 
contemplando o mar (Sedia-m' eu), e logo,' 
cando o perigo axexa e o mozo non chega, · 
de pé ·pregándolle ó santo (estando na 
ermida ant' o altar). Así como van 
avantando as cobras, a s~tuación da 
namorada f aise máis dramática, ·porque o 
mar tómase embravecido e na illa non hai 
barqueiro nin remador que a pase a terra 
firme, á praia de Cesantes. a traxedia 
acrecéntase nas dúas últimas, ó coidar que · 
vai morrer fremosa (nova, no mellar da 
vida) levada polo mar maior, e logo arras
trado ó seu cor¡)o palas ondas ata o alto 
mar, é dicir, máis alá das illas Cíes, fóra 



da ría de Vigo: Pero non perde a espe
ranza de que aínda chegue a' tempo de 
salvala o amado: eu atel;ldend' o meu ami~ 
.go!. .. 

Así remata a cantiga, deixando ós 
· oíntes de antes e ós lectores de agora 
mergullados no suspense do que lago lle 
puido suceder: 

Sedia-m'eu na ermida de San Sirnion 
e cercaron-mi as ondas, que grandes son: 

eu atendend'o meu amigo, 
eu atendend'o meu amigo! 

· Estando na ermida ant'o altar, 
[e] cercaron-mi as ondas grandes do mar: 

eu atendend'o meu amigo~ 

eu atendend' o . meu amigo! 

E carearon-mi as ondas, que grandes son, . . 

non ei [i] barqueiro, nen remador: 
. eu atendend'o meu amigo, 
, Y~ atendend' o ineu amigo! 

E cercaron-mi as ondas do alto mar; 
non ei [i] barqueiro, nen sei remar: 
· eu atendend'o meu amigo, 

eu atendend' o meu amigo! 

- . l 
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Cantiga de Meendiño (Cancioneiro da Biblioteca 
Nacional de Lisboa/ 

Non ei i barqueiro, nen remador, 
morrerei fremosa no mar maior: 

eu atendend' o meu amigo, 
eu atendend' o meu amigo! 

Non ei [y] barqueiro, nen sei remar 
morrerei fremosa no alto mar: 

eu ~tendend'o meu amigo, 
eu atendend' o meu amigo! 1 

Esta é a versión publicada por J .J. 
Nunes en 1926 (Cantigas d' Amigo dos tro
vadores galega-portugueses), pero no 1980 
G. Tavani deu a coñecer outra,. que se di
ferencia da anterior ·en que o refrán ou 
retrouso consta dun único verso, e non de 
dous · iguais: Eu atendend' o meu amigu' ! 
E verrá?. 

No ano 1982, o 29 de maio, celebrouse 
na illa de San Simón o Día da poesía me
dieval galega, ó que asistiron unhas 
duascentas persoas. 

Nota: 

' Cancioneiro da Vaticana, Roma, núm. 
43.8; Cancioneiro da Biblioteca Nacional de 
·Lisboa, 852. 1: Sediam'eu = Estábarne eu (sen
tada); 3-4: eu atendend'o = eu agardando ou 
esperando; 10: non ei = non teño; 18: fremosa 
= fermosa (moza, na flor da xuventude, no 
mellor da vida). 
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DENDE MADRID 

Moitos país de familias mo
destas botan os fillos a Madrid, pa
gando máis do que poden, para 
que Hes <lean unha boa formación 
profesional cara ó futuro. Son uni
versitarios que deben aprender 
principalmente as armas da cien
cia da lóxica, a saber: deducir, re
lacionar, avaliar ·ou. valorar, sinte
tizar, inducir ou sacar conclusións 
nunha materia determinada. Toda 
a·aprendizaxe debe desenvolverse 
no mundo do raciocinio, do 
razoamento. Hai outro sector da 
persoa, moi importante sen dúbida 
algunha, que é o sentimento, que 
tamén precisa dunha boa atención 
e aprendizaxe, pero que ata hoxe, 
non lle corresponde á Univer-
idad impartilo. 

Non confesional 

P i b n, tes día estam s a 
ufrir a inva ión '.'imperativa" do 

mundo do sentimento e práctica 
relixio a nas aulas universitarias. 
Hai un grupo de estudiántes, mo
vidos seguramente por outros tan

o 

tos profesores confesionais, que inten
tan, ata polas bravas, dedicar un espa
cio dos edificios das facultades á capela 
católica. O desacorde mantense entre o 
rector das universidades de Getafe e 
Leganés, Peces Barba, e as presións dun 
grupúsculo de alumnos. O Rector ar
gumenta que o Estado xa non é 
confesional, que perm1tu ese 
e tablecemento sería trato de favor a 
unha crenza relixiosa, e que moi preto 
das aulas hai unhas cinco igrexas. So
bran razóns. Tamén recorda que algúns 
edificios que veñen de antes, dispoñen 
de e ervicio por respecto á tradición. 
E a í é, algún que outro crego só co 
colariño branco deambula polos corre- · 
dore forzando o aúdo. 

Con todo ó outro día, o vigairo do 
bi pado de Getafe foi dicir a misa <liante 
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Rosa e Anxo 

• • 1mper19 da fe ataca . 

dunha <lucia de _estudiantes entre os pu
pitres da aula 5.59 

Hai que ter coidado de que ós no'Sos 
fillos non Hes <lean gato por lebre, e 
cando os mandemos á universidade non 
pasen o tempo co director espiritual, 
facendo novenas, ou convocando as. 
múltiples aiudas dos santos, en vez de 
encher as bibliotecas, as aulas de prác
ticas, os contactos cos profesores, e as 
relacións hu.manas entre eles. Ollo, que 
aínda hai outro campo que pode roubar 
moito tempo: as ONG-s que están a 
es1xu un profundo debate 
multidisciplinar. 

Porque empeza a haber de todo. As 
aulas unive:i;sitarias, onde podemos 
atopar centos de rapaces xuntos nun 
puño, son moi gorentosas para facer 

proselitismo. Outra cousa é que en 
momentos puntuais de accidentes 
ou catástrofes os mozos acudan 
masivamente. Neste caso, eles, e 
mais nosoutros. 

G.alicia non 'aparece no 
mapa ecolóxico 

Acaba de publicarse un amplo 
informe que recolle as deficiencias 
ou calamidades que están a aten
tar contra a natureza e o medio . 
natural. 

Feíto polas seis asociacións 
ecolóxica~. máis importantes que 
van . desde "Consejo Ibérico para 
la defensa de la Naturaleza", ata 

- Greenpeace, Aedenat, oua CODA 
(Coordinadora de Organizacións 
de _Defensa· Ambiental). 

O caso é que estes organismos 
denuncian problemas como Pes
ca de peixes inmaturos no litoral 
andaluz, cultivos de eucaliptos en 
Sierra Pelada - Huelva, Complexo 
petroquímico en Tarragona, 
Papeleira ENCE en Huelva, 
Plantacións ilegais de eucaliptos 

en Valdés-Asturias, ... e vertedoiros de 
lixo próximos ó mar. 

¡ Dá . que pensar o chollo!. 
Sospeitamo's que dado o "escollo" de 
Pedrafita non se atreven a pasar máis 
aló do desfiladeiro e descoñecen que na 
Galicia non hai palmo que se ande que 
non teñan un eucalipto capea11-do o 
vento. O problema das celulosas vén de 
vello, e os vertedeiros de lixo ó pé do 
mar provocaron, hai ben pouco, a morte 
dun veciño que quedou sepultad9 por 
un corremento da montaña de lixo e a 
ameáza dun desastre ecolóxico. 

Pois unha de <lúas: ou os responsa
bles <lesas organizacións descoñecen o 
que pasa en Galicia, ou alguén Hes pro- . 
hibe falar <liso. Por se acaso, que nolo 
expliquen. 
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG,98) 

o rei David • va1 velliño 
1 O rei David ía xa vello, moi metido en anos, e por máis 
que o cubrían de roupa, non queda. 2Dixéronlle os seus 
servidores: -»Que se procure para o rei, noso señor, unha· 
rapaza nova, para que o sirva e o atenda, que durma con 
el e que o faga quecer». 3Foron por todo Israel, á busca 
dunha rapaza fermosa; atoparon a Aixag de Xunam e 
leváronlla ó rei. 4A rapaza era moi fermosa. Servía ó rei e 
coidaba del; pero o rei non se lle achegou. (1) 

Descrita con habelenciosa ironía a incapacidade 
física do rei David, aparece cruamente o problema 
sucesorio: 

(1 Reis 1) 

5Ó tempo Adonías, tillo de Haguit, ergueuse e andaba dicindo: -»Eu serei rei». Fixo 
unha carroza e cabalos e con cincuenta homes de escolta. 6Seu pai nunca o contra
riara, preguntándolle que facía. Era moi ben parecido e nacera despois de Abxalom. 
(2) 

Asasinados os seus irmáns maiores, Adonías pártase ·coma rei "efectivo 
e apóiano importantes personalidades, pero aí está a causa de Salomón: 

7Mantiña tratos con Ioab, filio de Seruiah, e co sacerdote Abiatar, que o apoiaban. 
8Pero o sacerdote "Sadoc, Benaías, filio de Iehoiadá, o profeta Natán, Ximí, Reí e 
mailos valentes de David, non seguían a Adonías. 9 Adonías sacrificou ovellas, bois e 
becerros onda a Pedra Zohélet, ó pé de En Róguel. Convidou ós irmáns, fillos do rei, 
e ós homes de Xudá que servían ó rei; 10pero ó profeta Natán, e Benaías, ós valentes 
de David e ó seu irmán Salomón, non os convidou. (3) 

Un coñecido personaxe vixía pola causa de Salomón: 

· 
11 0 profeta Natán díxolle entón a Batxeba, nai de Salomón: 
.-»¿Nori oíches dicir que se proclamou rei Adonías, filio .de 
Haguit, sen que o saiba David, noso señor? 12Déixame que 
che dea un consello, se queredes salva-la vida ti e teu tillo 
Salomón. 13Vai onda o rei e dille: Rei, meu señor, ¿non tiñas 
xurado á túa serva que despois de ti reinaría o meu filio 
Salomón, sentando no teu trono? ¿Como é pois que se 
proclamou rei Adonías? 14Ó tempo de estares falando ti co 
rei entrarei eu e confirmarei as túas palabras>~. (4) 

O vello rei ten por un momento volve a toma-lo mando: 

[ ... J320 rei David mandou entón: -»Chamádeme ó sacerdote Sadoc, ó profeta Natán e 
a B.enaías, filio de Iehoiadá». E eles entraron onda o rei. 33El díxolles: -»Levade 
convosco os ministros do voso señor, montade a meu-: fillo Salomón na miña mula e 
baixádeo a Ghihón. 34Alí o sacerdote Sadoc e o profeta Natán unxirano rei de Israel. 
Logo tocaréde-la trompeta e aclamardes: ¡Viva El-Rei Salomón! 35Subiredes despois 
tras el, e que veña sentar no meu trono, para reinar no ineu lugar. Dispoño ·que sexa 
el o xefe de Israel e de Xudá». 

Meu dito, meu Jeito. A mala noticia pilla a Adonías nun banquete. 
¡.Unha desfeita! . 

[ ... J490s convidados de Adonías, todos cheos de medo, erguéronse e marcharon, 
cadaquén polo seu lado. so Adonías . tivo medo. de Salomón e foise agarrar dos cornos 
do altar. 51 Dixéronlle a Salomón: -»Seica Adonías teme ó rei, e foise agarrar dos 
cornos do altar. Quere que lle xures que non o matarás a fío de espada. 52Salomón 
responden: -»~e se amo~a home de ben, non caerá por terra un só dos seus cabelos; 
pero se comete algunha falta, morrerá». 5~0 rei ·salomón mandou que o baixasen de 
onda o altar. Adonías veu postrarse diante do rei Salomón, e este díxolle -» Vai para 
a túa casa». (5) 

Xose Chao Rego 

1Estamos no Libro dos Reis, que 
se divide en 3 partes: a) Historia 
de Salomón (I Re 1-11); b) os 
dous Reinos, Norte e Sur (de I Re 
12 a II Re 17); c) o Reino de Xudá 
ata o exilio (II,18-25). O relato 
actual depende de varias fontes li
terarias e tamén orais. 

2 A cuestión sucesoria ·preséntase 
difícil, porque non había ningún 
sistema dinástico establecido: os 
xuíces . e os dous primeiros reis -
Xaúl e David-, eran un asunto 
carismático, de elección divina. 
Adonías, cuarto filio de David coa 
esposa Haguit, non per~e o tempo 
e organízase . . 

3Salomón aínda non se chamaba 
así, senón Iedidías, pero este re
lato está feito na corte do rei 
Salomón, é unha narración inte
resada, e xa utiliza o nome da en
tronización real. Descnoese aquí 
o golpe de Estado, coa realización 
de sacrificios, probablemente con 
Adonías unxido ·pqlo sacerdote 
Abiatar, partidario seu. 

4Imaxinémo-~o que debeu de pa
sar. no harén do rei David, onde 
había dúas candidatas a raíña: a 
nai de Adonías e a de Salomón. 
Pero a nai de Salomón gozaba, xa 
non só dun oráculo, senón seica 
tamén d\}n xuramento, segura
mente secreto, ó que se retiren ela 
e Natán . . 

50s catro salientes das esquinas do 
altar, que se unxían co sangue dos 
sacrificios, representaban o poder 
de Deus, e servían de lugar de asi
lo, coma os vellos santuarios. 
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ACTUALIDAD E 

A voltas co patrimonio 

Son varios os mosteiros espallados 
pola ribeira ourensá do canón do Sil. 
Este patrimonio ri~o e único dá corpo 
ó que denominamos Ribeira Sacra. 
Practicamente todos teñen grantido o 
acceso en coche, ben ata a mesma por
ta ou ás úa proximidades. Pero había 
un que requería un derradeiro acto de 
v ntad para achegar e a el: Santa Cris
tina d Riba do Sil. Deixaba o coche o 
vi , x ir na ald a de Ca tro, á ombra 
d ca tiñ ir de cendía por un 
camrn ombrizo, enlousado, ladeira 
abaixo, ata que sobre o cimo das árbores 
que forman o bosque albiscaba a cruz e 
a espadana da igrexa. Na subida e na 
baixada o visitantes bebían na fonte 
da aldea, falaban cos veciños e demo
raban un intre, contemplando cómo das 
caracochas vencidas nacían as sombras 
do crepúsculo. Quixeron democratiza
-lo acceso e abriron unha pista que 
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obrigou a cortar árbores varias veces 
centenarias, a desfacer un camiño polo 
que transitaran os moruces dende a orixe. 
No remate, onde dan volta os autobu
ses, construíron unha área recreativa con 
mesas para as merendas. Hoxe ninguén 
para no Castro. Ningunha voz alertou 
de que aquel camiño tamén era cultura, 
posibilidade turística, proceso de inicia
ción a un espacio único onde era posi
ble percibi-lo silencio que noutrora 
levoti ós monxes a consti:-uír alí o 
mosteiro, riqueza para o Castro ·onde 
ben podería haber unha tenda de 
obxectos tradicionais, un restaurante bar 
e un aparcamento vixiado, instalacións 
que darían vida a media aldea. Daquela 
ninguén pensou que manter un mosteiro 
no seu estado inicial podía ter un gran
de valor engadido e qüe para visita 
motorizada sobraban San Pedío de Ro
cas, San Esteva de Ribas do Sil, 

S Estevo de Ribas 
de Sil 

O canón do Sil 

Montederramo ou San Xusto. Isto é só 
un exemplo da falta de sensibilidade coa 
que ás veces actúan os poderes públi
cos. 

Hai días, Manolo Rivas reclamaba 
protección para a paisaxe granítica . da_ 
Costa da Morte, ameazada de posible 
explotación a xeito de canterras, logo 
dun anunc~o publicado no Diario Ofi
cial de Galicia. Miguel Anxo Femán 
Vello reclamaba tamén a defensa <leste 
patrimonio único. Estragamos a cotío 
boa parte do patrimonio que recibimos. 

. Unhas veces son as agresións, a espe
culación e outras tan só o 
esquecemento, a falta de s·ensibilidade, 
o abandono. 

As coartadas para a destrucción 
teñen que ver,. case que sempre co 
desenvolvemento, a procura de rique
za, a modernidade, como se a -destruc- . 
ción das nosas cidades e vilas en déca
das pasadas, a desecación de lagoas, o 
asolagamento de vales, a queima 
indiscriminada de bosques, a traizón 
dos xeitos tradicionais de construcción 
e de vida, tivesen aportado tanto á nosa 
economía comunitaria. 

O c.erto é que seguimos agredindo 
diariall)ente o patrimonio cultural e fí
sico que herdamos. Ás veces un pensa 
que hai como unha negra sombra bus
cando aquilo que aínda queda en bo es-
. tado para actuar indiscriminadamente 
sobre o contorno e así proxectase a cons
trucción . de novas minicentrais en ríos 



que se mantiñan en estado orixinal; 
ábrense estradas e pistas por lugares de 
máximo interese onde o home só tiña 
acceso a pé, en condicións de igualdade 
co resto dos seres que os habitan; 
autorízase a construcdón de urbani
zacións e de edificiós en lugares que 
deberían ficar para sempre no seu ac
tual estado de gracia; prográmase un 
plano de enerxía eólica que ten por 
obxecto beneficiar ás grandes empre
s as da enerxía, pero non actuar 
beneficiosamente sobre as localidades 
do contorno subministrándolles unha 
enerxía máis limpa e económica; o lixo 
segue reproducíndose á beira das 
estradas,. nas ribeiras dos ríos, xunto ó 
mar. 

hai trinta anos, tiña moito que ver coa 
masiva plantación de eucaliptos e cando 
se requiriu á deputación de Lugo para 
que actuase con cautela na Ribeira Sa
cra, contestou que a única especie que 
alí había en vías de extinción, e polo 
tanto protexida, era o home. 

Quizais este problema non teña so
lución, pero hai que seguir reclamando 
modelos distintos de desenvolvemento, 
actuando como malas conciencias nun 
país que ás veces semella indiferente, 
abrigando ós poderes públicos a que 
dean .as súas razóns p~a xustifica-la sen 
razón, considerando especialmente q~e 
tanta agresión e tanta desfeita non nos 
fixo abandona..'.los derradeiros lugares 
no Hstado económico das rexións de 
Europa. Dicía o outro día un alcalde co que 

compartín mesa,. que a razón pola que 
o clima galega era máis suave hoxe que 

Claustro gótico de S Estevo de Ribas de Sil antes 
da rehabilitación. Francisco X. Femández Naval· 

CARTAS 

Novos tempos 

Poio, 8-12-97 

Benqueridos irmáns: 

Entendo que non é política 
da revista o de entrar a deba
tes, polo tanto expoño estas 
miñas ideas dun xeito de carta . 
aberta. 

Vexo que as parroquias 
nunha "maioría absoluta" 
(pouco máis da metade) ó meu 
parecer carecen de sacerdote. 
Refírome a cregos que veñen 
para as urxencias e ullha hora 
por semana. Refírome a cregos 
cargados de moitos, moitos 
anos. Refírome a cregos con 
verdadeiros problemas de 
saúde. E refírome por último a 
cregos non moi motivados (que 
creo que ternos). Isto é o que 
vexo. 

Disto eu quera te-la espe-

ranza de que volvamos a vista 
ó papel-servicio do dirixente 
da comunidade. E eu aquí non 
podo ser inocente polo que xa 
coñezo a Igrexa con dirixentes 
leigos n.as_ comunidades, e creo 
coñece-la nosa Igrexa. 
Primeiro non é herético. Se
gundo, é congruente co senti
do da Igrexa como comu
nidade de irmáns onde cada
quén participa. 

Así que cuestiono ¿podo 
albiscar un raio de esperanza 
no feito de que teñamos na 
Igrexa unha Benar pública (e 
tantos servidores anónimos 
di.ria eu)? ¿É tempo de vixilia 
e actualización na Igrexa? 

Gracias pola acollida no 
voso corazón. 

Santiago Baliñas 

Unha Irimia para Irimia 

Cacheiras, 11 de decembro de 1997 

Queridos e admirados amigos de Irirnia: 

. No mes pasado unha filia tivo a xentiliza 
de facerme avó. Despois de considerar di
versas alternativas, a nai decidiu, co agrado 
de toda a familia, poñerlle de nome Irimia. 

Exercendo de avó, ¿que mellor agasallo 
ca unha subscrición á revistiña que identifi
ca ós cristiáns galeguistas co mesmo nome? 
Irimia aínda non sabe ler pero a presencia 
de Irimia non vai estorbar na casa. 

Considerade a subscrición dende o mes 
de setembro incluído e enviádenos os nú
meros publicados ~ende entón. 

Para tódolos colaboradores e 
subscritores un bo N adal e os mellares 
desexos para o vindeiro ano dun cristián que 
o é exiliado 

Asdo.: L. Humberto Busto 
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Inte . red-Galicia 
Moi queridos/as amigos/as de InteRed 

Galicia: 

O equipo da Fundación InteRed 
Galicia, Organización Non Gobemarnental, 
rede de intercamio e solidariedade, promo
vida pola Institución Teresiana, deséxavos 
un Bo Nadal e un Feliz Aninovo 1998; que 
a Paz, froito do Amor que se fai persoa, 
Deus-con-nós, naza tarnén hoxe nos vosos 
fogares e espacios cotiáns. 

Invitámosvos a vivir cada día este xesto 
de fraternidade e solidariedade que desexa 
unir o noso corazón con tantos outros/as 
irmáns/irmás no sos/as a quen se lles 
arrebatou a súa dignidade e a súa esperan
za. Xuntemos a no sas vontades e 
construamos entre todos e todas, e con eles/ 
elas, o arco da paz en accións concretas 
que poñan cor no noso común calendario. 

Para o próximo ano queremos priorizar, 
entre múltiples obxectivos e tarefas ... 

* O pr xecto "Ca a Aberta" de 
Pachacamac, en Perú. Púxose en marcha e 
e nta e a infrae tructura mínima qu e 
at ndc a 2.1 O nen e 50 mulleres, pero 
n n é ' i nx~l c n 'egui-la financiación ne
ce aria para ' Oster a continuidade das 
per oa que profesionalmente atende o 
proxecto. 

* Comeza a reunirse en Santiago un 
grupo de persoas interesadas en iniciar un 
proxecto de acollida e atención a 
inmigrantes na cidade. . 

* Queremos impulsa-la liña formativa. 

En novembro realizouse o curso de Forma
ción para a Mediación Intercultural en San
tiago cun total de 37 participantes. En 
outubro comenzou un Obradoiro de 
Voluntariado dirixido a Seminaristas do 
Seminario Maior Mondoñedo-Ferrol. Unha 
comisión estudia actualmente a posta en 
marcha do curso-obradoiro sobre 
Voluntariado para xaneiro próximo. 

* Contarnos tarnén cun pequeno Cen
tro de Documentación que se empeza a or
ganizar e está a vosa disposición~ 

Informámosvos que a secretaría e· o 
Centro de Documentación de InteRed fun
ciona en Santiago na Praza .do Matadoiro, 
7 no teléfono 981 / 587966. Esperámosvos. 

· Contar cun número fixo de socios-co
l~boradores permítenos levar a cabo as ac
tividades que. dan razón .de ser a nosa fun~ 
dación. Invitámosvos a que .nos poñades en 
contacto con aquelas persoas que estean 
interesadas en unirse a esta familia como . 
socio/a-colaborador/a e/ou voluntario/a. 
Esperamos contar coa vosa colaboración 
perosal e/ou económica. que fai posible toda 
esta labor. 

Con moitas ganas de vervos axi~a 
dese·xámosvos toda a felicidade do mun
do. 

Sombras no labirinto Sombras no labirinto 
Fmnc. NI .\'. Fm l611dir.. ID'OI 
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Francisco Fernández Naval, Chisc9 para os ami..: . 
gos, que son moitos como corresponde a unha persoa 
basicamente amigable, agasállanos cunha nova novela: 
Sombras no Labirinto. Este ourensán colaborador de 
Irimia, xa é abondo coñecido no panorama narrativo 
galego, singularmente desque gañou o Pren:lio Xerais 
no ano 1988 coa súa primeira novela O bosque das 
Antas. Femández Naval é un excelente contador de his
torias, como sabe ben calquera que o. teña tratado 
persoalmente, un narrador xenético, cunha extraordi
naria sen ibilidade. Como mostra, tedes neste número 
un precioso artigo del sobre o noso patrimonio cultural. 

D.L.M: 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. Os dous fiscais que mandan 
-Fungairiño e· Cardenal-, 
forman con Azoar un trío . 

. ¿España vai ben? Non. ¡Mal! 

2. Entraron na fiscalía 
pola porta máis estreita 
con calzador, pois que eles 
son da estrema dereita. 

3. A Moncloa nomeounos 
contra o parecer de todos 
e pois houbo tales pos 
ternos agora estes lodos. 

4. Fi~cal xefe da Audiencia, 
de Fungairiño a doutrina 
é que a ninguén se xulgue 
polos mortos de Arxentina. 

s. Se os desaparecidos foron · 
españois, pom.~o importa, 
en Ar~entina ou en Chile, 
os mortos son cousa morta. 

6. Nunca quixo a oposición 
a ese tal fiscal da Audiencia, 
pero unha pinga de auga 
enche o vaso da paciencia. 

7. Ós criminais militares 
· proceso abriulles Garzón 
e outro xuíz que· se chama 
don García CastelÍón. 

8. Fungairiño non soamente 
· prÍxo á denuncia censura · 
senón que ademais defende 
a militar dictadura. 

9. O fiscal de Cataluña · 
acúsao de fascista 
.e o presidente Bono 
apúntao na ~esma lista. 

10. Pero Xesús Cardenal, 
fiscal xeral do Estado 
di que o que manda a Moncloa 
sempre está moi ben mandado. 

11. Porque non hai que enganarse: 
pois detrás de todo isto 
anda o xefe da Moncloa 
o do sorriso sinistro. 

12. Aínda .que el non dea a cara 
pois pra iso ten un can . 
non de palleiro, o Cascos, 
auténtico dobermán. 

13. ¿Como o pobo elixiu 
sen atranco e sen traba 

. por maioría un goberno 
dunpa dereita tan brava? 

14. Funga o Fungairo razóns 
e oponse o mundo enteiro, 
e carro español non anda 
a gusto con tal fungueiro. 




