uÉ coma o fennento que unh2 muller
amasa en tres medidas de fariña "
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Daniel López Muñoz

EDITORIAL

A

LA DA COR DO

SANGUE No relato da Paixón clise que os soldados
romanos vestiron a Xesús de púrpura, coroárono de
espiños e dábanlle golpes cunha canivela, cuspindo nel.
¿Relato histórico?
Despois da morte de Xesús algúns discípulos buscaron textos bíblicos que puidesen ser aplicados a Xesús;
coma este do Levítico (16,7-10), no que se di que o
Día da Expiación o sacerdote Aharón tomará dous castróns; manda un ó deserto para que o devore o demo
Azazel mentres que outro sería sacrificado no templo
polos pecados do pobo.
.A Mixnah di que
o castrón levado ó
deserto era insultado polo camiño e
batían
nel
con
canas; antes de ser
matado, púñanlle na
cabeza la de cor da
púrpura, que ataban
a unha rocha e ós
cornos da víctima.
Calquera
xudeu
coñecedor .da Biblia
podería lembrar, a
propósito da la purpúrea, ó profeta Isaías (1,18):"Aínda que os vosos pecados fosen coma o granate, coma a neve branquexarán;
aínda que fosen vermellos coma o carmesí, coma la se
volverán".
Froito <lesa reconstrucción artificial ternos a Xesús
convertido no chibo expiatorio sobre o que o pobo
cuspía os propios pecados, pegándolle con canas, anque
Xesús representaría o castrón sacrificado no templo. A
súa vida sera interpretada coma o sacrificio que Deus
esixe para ser aplacado ~a súa carraxe; prezo pagado
para libera-lo xénero humano da súa escravitude do
demo.
Velaí o relato da Paixón, sometida a un esquema
litúrxico gobernado por <lúas palabras -sacrificio e
redención-, que hoxe pouco nos din. A Semana Santa,
feíta de dolorismo e culpabilidade, da que deita unha
imaxe de Deus ben distinta e distante da que Xesús
Cri to nos forneceu.
Cando os evanxeos din que Xesús foi acusado polo
umo Sacerdote de blasfemia, executado "baixo o
pod r d Poncio Pilato" por nacionalismo terrorista
-INRI-, por pret nderse reí, a cousa canta outramente
e onvida a de mitifica-lo esquema sacificial para lle dar
unha int rpreta ión hoxe aceptable. Se alguén prefire
unha vi ión e trictamente relixiosa porque lle repugna
nfi qu o ial do reinado de Deus, alá el.

...............

_

0 TRASNO PERDONA A TU PUEBLO
(FÓRMULA ECLESIÁSTICA PARA PEDIR
PERDÓN) Xa que se pide perdón polo que fixeron os filias máis ca polo que unha fixo e deixou de
facer; xa que se pide perdón polo que doutras
maneiras se segue (acendo; cousa que está moi fea e
pouco elegante; e xa posta en plan de pedir perdón
porque toca xubileo 2000, esta Igrexa coa que topamos e na que nos topamos, poderla, por exemplo, e
para variar, pedir perdón por causas que no recente
pasado realmente fixo e xa non ten traza de querer
seguir facendo, ou ca.usas que hai pouco non tiña
traza de chegar a facer, e que hoxe está a piques de
consumar ó paso que levamos. Así que propoño que
pida perdón por:
1. Ter permitido a entrada nos templos a pecadores,
especialmente na transición, sindicalistas sen relixión,
e máis tarde, peregrinos sen devoción oficialmente
recoñecible, buscadores en camiño, .crentes escasamente practicantes, pacifistas e .insubmisos, militantes
da vida que escolleron ética no instituto, e algún que
outro leproso. Certamente o temp.l o non é para eles.
2 . Seguir permitindo que as mulleres poñan flores nas
Igrexas, barran a sacristía e mesmo lean a primeira
lectura, cando está clarísimo que Xesús era un home.
3. Ter fracasado - ¡ai as feblezas da decadente democracia!- na defensa a ultranza da integridade tradicionalista, permitindo perdas de tempo e enerxías coma
aquela aventura do Concilio Galega, valente sandez
que só provocou, de seu, unha nova perda de tempo
e de enerxías no ímprobo esforzo oficial por soterralo.
4. Non facer a estas alturas a liturxia en inglés, lexítimo descendente do latín, tal como mandan a aldea
global, a razón práctica, substituta do sentido común
nos nosos días, e o excelentísimo alcalde da Coruña,
único sociata a quen non é pecado votar.
5. Ter aberto
as portas -un
pouquiño- e as
ventás
-unha
regandixa- deixando
que
entrase aire fresco e Espírito
fecundo provocando este constipado colectivo
¡Attchís!,
¡Xesús!

BOANCJVA
Bernardo G. Cendán
-----~ A promesa dos RamosMc. 11, 1-10

Moitas veces vénme á cabeza unha oración da poetisa Dulce Mª Loinaz na
que di algo así: Non necesito, Se_
ñor, a celebración do Mércores de Cinsa
porque nunca esquezo que non son máis ca ·unha presiña de terra nas túas
mans ... o que che pido, meu Deus, é que non o esquezas Ti. Algo similar
podería dicir do día de Venres Santo: estamos fartos de cruz. Non precisamos dun día para lembrar a cruz. Confío en que ten Deus unha axenda infinita para nunca esquecer a cada un de nós no reparto diario de alivio e
resurrección. O domingo de Ramos xa é outra causa. Como cantaba xa non
recordo quen: "haberá un día en que todos, ó levantar a vista, veremos unha
terra que poña liberdade".... Non só liberdade, claro, senón proposta firme de
xustiza e solidariedade. lmaxino que non foron moitos os que nas portas de
Xerusalén berraban o hosanna, pero ós ansiosos discípulos debeulles parecer
unha multitude. Era a afirmación dunha promesa do reino que agardaban.
Hoxe aquel memorable percorrido en burro acaba de facelo o Papa en papa móbil. O máis dos pobres da mundo poida
que nin se decataran, pero seguro que
algúns dos excluidos do banquete mun dial estaría agardando, na voz .de Xoán
Paulo, un eco a resoar desde Mozambique
ata Wall Street: o eco daquela palabra
amor coa que Xesús designou o humanitarismo do reino que xa estaba chegando.
Se cadra non foron moitos, como tampouco foron moitos os das ONGs que, en
Seattle, no nome dos valores humanos,
malograron a interesada xuntanza - económica - dos danos do mundo. Pero foi
unha esperanza. Seguro que necesitamos
cada ano un domingo de Ramos para que
se renove o impulso e non esmoreza a
esperanza.

XAGG

A CLAVEi Flp 2,6-11. Deus ocultóusenos
A clave desta 2ª lectura do domingo de Ramos está no mesmo carácter do texto: é un

himno moi primitivo, seguramente de uso bau-

tismal, como o indica a súa estructura en dúas partes: un movemento de inmersión (con suxeito "Cristo") articulado en tres pasos de
baixada: "preexistencia ~ encarnación - marte," e un movemento de emersión (con suxeito "Deus") tamén articulado noutras tres partes de subida: "exaltación - adoración - glorificación".
O himno primitivo_celebraba

a "kénose" de Cristo.Xesús: un Deus baleirado a favor do home, ata unha humillación extrema (marte), que

Deus Pai aprecia e converte en glorificación; celébrase un Deus que non xoga as cartas do poder e do dominio senón do servicio e da
entrega._.
O seu uso litúrxico-bautismal expresaba ben o dobre movemento bautismal,

inmersión - emersión, home vello (marta con Cristo) e

home novo (resucitado con el); así o home acadaba tamén o sumo da súa dignidade: filio de Deus.
Este himno serviu a. San Paulo para animar ós critiáns de Filipos a que deixasen rivalidades e liortas e aprendesen a servirse uns ós
outros con humildade. E a nós, neste domingo de Ramos,

pórtico aa Semana Santa, sérvenos para comprende-lo auténtico sentido do

misterio a celebrar: marte e resurrección, encarnación e· gloria, conversión do "home vello" en "home novo".

e ····· ··········

APENEIRA
"Entre ma rzo e abril sae

O CUCO do cubil", aínda que segundo veña o tempo,

se máis quent e antes ... , veñen de África e conviven aquí ata o veran. Pero nesta primavera o cuco canta triste porque Suso Vaamonde xa non o acompaña desde as
nasas carballeiras cantando o poema de Manuel María que reproducimos·. Pero este
arti sta, solidario e xeneroso, segue 'a cantar nas nasas rúas e carreiros coa mesma
fo rza de sempre:
"Canta cuco ou cala cuco:
eu en t i xa non che creo
desde sei que vas poñe r
o te u ovo a ni ño all eo.
Desdeixad o e preguiceiro,
Ta n só pensas en folgar.
iSoamente dis dúas not as
e xa tes que desca nsar!
¡Canta cuco ou cala cuco,
preguice iro, nu ga llón :
a min po uco che me importa
que esteas ca nta ndo ou non!".

~

MARTÍN LUTHER- KING, asasinado o 4 de abril do 68 pala súa
loita a pral dos dereitos humanos, vénlle de ser presentado polos bispos norteamericanos ó Papa para q1,.1e o declare mártir da lgrexa aínda que non era Católico. Unha
boa decisión para este. xubileo do 2000 nun momento no que o ecumenismo está en
horas baixas. A súa loita está a da-los seus froitos, pois agora ata os políticos conservadores recoñecen que os EEUU non teñen futuro sen os inmigrantes que os
construiron. Esta constatación é por egoismo e intereses económicos pero son moitos os que seguen a este profeta e queren un futuro de igualdade multirr·acial e multicultural. Os sindicatos están a pedi-la legalización de 6 millóns de inmigrantes.

O 11 º FESTIVAL
INTERCÉLTICO. DO
PORTO" ten lugar o derradeiro
11

día de marzo e os dous prmeiros de abril
cunha forte prese nci a dest a beira do
Miño, como é a estrea do novo disco de
"Muxicas" e a "I Feira de Co nst ructores
de lnstrumehtos Trad ici onais" na que
participan varios obradoiros de ga it a e
percusión galegas. A entidade orga nizadora desta Feira, "Bailadouro", quere
potencia - la gaita en Portugal, que está
senda esquecida fronte ó pulo do acordeón, por exemplo .
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Alfonso Blanco Torrado

A BIBLIA é un dos libros que nos axuda nesta travesía

polo deserto que é a

Coresma. Ven de aparecer unha nova edición pensada para os máis novas e máis
para ·o ensino: BIBLIA para xente nova (edición Rodeira). É un bo aparrello para mergullarse na inmensidade do naso Deus, e vai acompañada dunha "Guía para educadores" con especial dedicación á Biblia e ás artes ... Son os libros máis traducidos: en
2.233 idiomas, sobre todo de África (627) e Asia (553), pero aínda así non se pode
le-la Biblia en máis da metade .dos nasos pobos, ·pois hai 6.500 idiomas.

NAMIBIA CUMPRE. 10 ANOS,

neste mes, despois de liberar-

se da lousa opresora do apartheid e da inxustiza e de independizarse de Suráfrica, e
está a facerse camiño tamén coa presencia punteira da iniciativa galega no sector da
pesca, crucial para este país, alí están Vieira, Pesqueira Vasco-Galega ... e, sobre todo,
Pescanova, que dá traballo amáis de mil setecer:itas empregadas/os, coma estas mulleres dunha conserveira desta empresa en Lüderitz na beira deste Atlántico. Son tamén
10 anos de organización da súa pesca despois da anarquía e saqueo que sufriron os
seus mares.

O CENTENARIO DO
CARDEAL QUIROGA
PALACIOS (Maceda, 1900)
celébrase en Compostela cunha exposición "lmaxes dunha Historia" que podemos ver ata o día 14 en San Mart iño
Pinario. Cómpre facer unha lectura do
que fai a súa traxectoria, sobre todo nos
derradeiros tempos do franquismo,
cando tivo que liderar unha lgrexa que
buscaba o seu camiño, quizais con máis
liberdade e creatividade ca nesta hora.
Participamos dalgún dos seus golpes de ·
tem.ón cando estaba acosado por eclesiásticos que agora están a facerlle cativas laudatorias.

DESPOIS DAS ELECCIÓNS lembramos aquelas palabras dun
dos autores preferidos de Xosé Manu_
el Beiras, Albert Camus en La peste: "despreciábaos, porque podendo tanto, atrevéron.se a tan pouco"; por unha banda a falla de
imaxinación .está cavando a fosa dalgúns partidos, cada volta máis afastados da
sociedade; por 0titra, a lei electoral prima as maiorías e non é o mesmo un voto do
BNG ca do PP, por isa Anxo Quintana non está no Congreso pero si no Senado,
resultado das eleccións de Galicia. O PP utilizou o gancho ~os cartas, dun futuro
cargado de causas e comodidade, para atraer sobre todo os máis novas, agachando o
prezo deste liberalismo económico que segue a marxina-las minorías.
e

···············
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POLmCA

Tintxu

CONTA NOVA
O doce de marzo abriu unha canta nova na política españ~la e, desde lago, tamén na galega. A
victoria do Partido Popular foi tan. clara que ninguén lle pode poñer chatas. Por outra parte a
prudencia de Aznar e dos seus colaboradores máis directos de non deixarse levar pala soberbia
da victoria son un signo positivo para todos, gañadores e perdedores.
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Un público enfervorizado cambiou o vello "Pujol enano habla castellano" polo pasodoble español "Que viva España':

ntrasta tal acti~ude co que lle pide o corpo a algúns, son 25 mil menos cós das europeas do ano pasado. Todo
pola dúa bandas. Desde o desplante, por outra parte isto estaría esquecido se os escanos se repartisen nun
habitual n 1, do conselleiro da Presidencia e voceiro do único lote en toda Galicia, xa que deste xeito o BNG
P P n Parlam nto Galega, para quen os resultados son acadaría dous máis, que perdería o PP Pero o sistema
un ort d m.angas do electorado a tódalas coordinado- electoral é así e pintaron bastos para o BNG, ó que lle
ras promotores de propostas variadas, ata os que qo correspondeu un es.c ano por cada 102 mil votos, menoutro lado vencieran a pel do oso antes de cazalo e que- tres ó PP lle saían en 55 mil. Pódese deducir de todo isto
que foi o partido no goberno o que mellar soubo captadaron matinando de botarse ó monte nalgúns casos.
O caso é que o PP acadou en Galicia o mellar resul- los aires do tempo, ou simplemente que estes aires de
tado da súa historia, o máximo de votos obtidos por
ningún partido ata o presente, moi preto dos 890.000,
case o 54 por cento do electorado. A única levísima
chata foi unha liviana baixada de votos nas cidades con
respecto ós do 96, pero non no volume das municipais
do ano pasado. A suba e.n votos e escanos foi clara en
Pontevedra e Ourense, pero tamén lograron máis votos
en Lugo, onde parecía que non quedaba marxe para o
ascenso, ata un 58 por cento.
O fracaso xeral dos socialistas tamén se sentiu en .
Galicia. Entre nós non lles val sequera o pretexto do bonanza económica sempre sopran a favor de quen está
aumento da abstención con respecto ó 96, xa que o no poder. E dentro do PP os resultados afortalan a aposnivel de participación foi aquí moi semellante o daque- ta feíta por Mariano Rajoy desde Madrid, mesmo coa
la. Estes resultados son moi semellantes ós das eleccións desconfianza de boa parte dos seus compañeiros en
municipai do ano pasado, con diferencia en negativo Galicia. Haberá que ver qué rumbo toman as causas. O
na cidade da Coruña e Santiago, onde os respectivos nomeamento de novos ministros e outros altos cargos
al ald obtiveran moito mellar renda. Isto leva consigo vai dar algunhas pistas. Por outra parte isto vai traer cona p rda d tr e canos.
sigo, polo menos de rebote, algúns cambios na propia
A uba d voto do nacionalistas non respondeu ás Xunta. O presidente Fraga xa ten convocados ós seus
xp tativa reacias de contar con grupo parlamentario colaboradores para o seu retiro anual. E este ano vai ser
pr pío. O O mil voto máis ca no 96 deixan o resulta- nada menos ca en Vilalba. Xa van empezar a falar das
d 9 mil p r d baixo do da elección autonómicas e eleccións autonómicas do ano que ven.

se os escanos se
repartisen nun único l·ote en
toda Galicia, ·o BNG
acadaría dous máis,
que perdería o PP

················e
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OPINION

Xoán García Rodríguez

CAMPOS DETRABALLO: UN LUGAR PARA
REPENSA-LO MUNDO
Unha das actividades de tempe libre máis demandadas pota xente moza (18-30 anos) son os
Campos de Trabal/o. Aínda que os hai moi diversos no tocante a obxectivos, organización e
calidade das actividades, penso que o fondo mefimo da experiencia é sumamente positivo.

A orixe e a actualidade

É unha mágoa que certos tópicos
sobre os campos de traballo ("sexo,
drogas e rock & roll") fagan que
moitos mozos se acheguen a esta
actividade cunha visión distorsionada e sen coñece-la súa orixe histórica. Os campos de trab~o xurdiron como experiencias de paz,
convivencia e comunicación tralas
dúas grandes guerras mundiais,
dedicándose, nese primeiro contexto histórico, á reconstrucción de
cidades e granxas destruídas pola
barbarie bélica. Hoxe en día, moitos
dese valores iniciais seguen vixentes
pero adaptados a outros contextos.
Un campo de traballo vén sendo
unha xuntanza voluntaria dun
grupo de persoas que traballan conxuntamente durante un período
variable de tempo para desenvolver
tarefas habitualmente demandadas
por unha comunidade. Non se trata
pois dunhas vacacións alternativas
serrón dunha alternativa ás vacacións. O carácter de voluntariedade
é definitorio xa que non se van
percibir remuneracións económicas
polo labor que se realiza, pero si
compensacións doutra clase: amizade, intercambio cultural, coñecemento do medio, desenvolvemento
persoal, traballo en equipo, autciorganización, ...
Un encontro na variedade
Podemos dicir que un campo de
traballo é un microcosmos onde se
unen persoas de diferentes lugares
para mellorar conxuntamente a
forma de enfoca-la vida. No fondo,
o que se (ormula é o dereito a

seguir crendo que certas utopías
son posibles, que é máis importante
traballar polas realidades que unen.
ca polas que separan os seres humanos aínda que dende un escrupuloso respecto á variedade cultural,
ideolóxica, relixiosa, ...
O campo de traballo debe ser
tamén un lugar de formación pero
· non no sentido académico do
termo, serrón en íntimo contacto co
ambiente que o rodea. Cando falo
de ambiente non só falo de . medio
biofisico ·serrón dunha realidade
máis complexa como é todo aquelo que rodea o ser humano dende
un punto de vista espacial (o medio
. modificado polo home e a muller)
e temporal (herdanza cultural, histórica, ... ). Por iso é tan importante
a idea de relación coa comunidade

Os campos de
traballo xurdiron
. .
como expenenc1as
de paz, conviv~ncia
. .,
e comun1cac1on
traras dúas grandes.
gu·erras mundiais
onde se desenvolve o campo de traballo como medio de exploración e
achegamento a esa realidade descoñecida.
Precisamente, dentro dese concepto ·amplo de ambiente onde se
dan a man as grandes utopías da

Nas Cíes ven funcionando un
Campo de Traballo.

nosa sociedade: loita por un equilibrio ecolóxico compatible co
benestar económico, demanda
dunha maior xustiza social, defensa
das culturas ameazadas pola uniformización imperante, loita contra o
racismo nas súas diferentes manifestaci ó ns (xenofobia, sexismo, ... ).
Non hai que esquecer que a minorización dunha lingua, a intolerancia machista, a xenofobia excluínte
danan tanto o ambiente coma os
procesos físicos de destrucción do
contorno. O ser humáno como
parte integrante do contorno debe
decatarse de que todos dependemos de todos e que na medida en
que coidémo-las relacións co
medio, especialmente no tocante á
convivencia entre os propios seres
humanos, estaremos a traballar polo
contorno global.
Todo isto fai que os campos de
traballo sexan lugares privilexiados
para reflexionar e vivenciar valores
moi urxentes na nosa sociedade e
experiencias vitalmente poderosas.

e ...... .

·EN 1REVISTA
,

CONVERSA CON MARIA DE MAGDALA
Tivémo-la gracia de estar con María Magdalena, a amiga de Xesús, que rompendo os límites do
espacio-tempo (causas do Einstein seica), acaba de participar no último encontro das Mulleres
Cristiás Galegas. E así, .disimulade a ousadía, nunha tarde de primavera, na que despois de días
de seca, comezou a chover, invitámola a un té con biscoito da casa. Con.versamos con e/a
paseniñamente, u/indo a terra mallada, repasando os libriños santos. Achégase a Semana Santa
e non queríamos deixar pasar esta oportunidade, absolutamente histórica, sen levar/les ás
lectoras e lectores de lrimia a quentura, a agudeza, a paixón e a emocionada fe des.ta muller
protagonista dunha historia humilde de amor, medos, marte, valentía e esperanza, historia que
resultou, ó cabo, definitiva na vida de milleiros de crentes que viñeron despois.

Unha das poucas instantáneas existentes
de María á quen non lle agrada saír nas
fot os.

Vés de Santiago, do encontro de Mulleres, ¿que tal foi
indo?
Voume feliz. Algo novo está
nacendo. Son mulleres que descobren, que fan o mesmo camiño
que eu fixen noutrora, que saben
moito de coida-la vida, de tocar,
ver, ulir, sentir, os outros das súas
vida de cada día; que saben de
amor, en retorce-la n1ente, ... Vinas
m oi b en , moi enteira , moi valent moi de domingo de pascua ..
¿Chegaría, logo, o momento
da muller na comunidade de
crentes, eso que , como sabes,
agora chamamos Igrexa?
···············e

O momento ... ,¿agora? ... (ri) ... ,
ese momento chegou antes, ese
momento foi o primeiro momen- .
to. . . non haberla nada sen as
mulleres na mañá de pascua, sen as ·
mulleres ó pé da cruz. Ten gracia
isto, ¿Lembrades cal era a preocupación dos homes no grupo? Eran ·
xente marabillosa, pero moi preocupados por cousas como cál sería
o maior, a organización, a xerarquía, ... .igual que despois estarían
preocupados polo dereito, o que a
xente debe crer e ·non, por decidir
quén si e quén non é dos
nosos ..... Pero ó pé da cruz chegámo-las catro parvas de sempre.
Cando todo se derruba ... quedámo-las mulleres, e todas moi ilustres, xa ves: a nai de Santiago,
Salomé, María Magdalena, ...

Conta unha tradición hoxe
perdida -apócrifa-, a que se
recolle no chamado Evanxeo de
María, que a túa confianza e
trato co Mestre no foi ben
acep_tada polos apóstolos .. .
Pedro, Santiago, André, ... e o
resto, moi boa xente e, despois de
que se convenceron que a morte
non era o final, ... arroutados, dispostos a todo, cheos de espírito de
loita, creativos, ... pero moi homes,
e moi x udeus, e tiveron que
moverse no medio do Imperio

Romano. . . Cargaron axiña co
peso da dirección e, si, custoulles
acepta-la miña presencia, que era
forte sen eu querelo, ¿que lle
facer?. A xente deume creto, disque pola miña proximid~de a
Xesús, porque poqía contar o que
pasou no Calvario e despois. E iso,
pois xa sabedes, somos humanos ...

Pero o .estraño é que nos
evanxeos non se fale de ti,
coma quen di, ata o momento da Cruz, e porque non h.a i

A muller era
propiedade privada
do seu home que
a repudiaba
cando lle cadraba,
sen que nunca
pasase ó revés,
madía leva, . ..
máis narices, antes a penas un
falar, de pasada, que · estabas
mal e Xesús curoute ...
E abofé que o fuco, e fun .a súa
amiga para sempre, nunca o abandonei, así me fixeran anacos, amábao máis cá miña vida, .... eu sonche así, nori é mérito meu, son

Ana Jiménez - Daniel López
_cousas do Altísimo: uriha cabra
tola. E se non saio máis nos libros,
pois mira, así lle botades santa imaxinación ...
Daquela a muller da historia
do perfume, na casa do fariseo, que bica os pes do mestre,
que llos enxuga co cabelo, que
¡vaia escandalazo!, ... ¿non es
ti?
Podería ser, xa me gustaría, pero
non fon . Aquela historia é entenrecedora, ¿non si? é o mellor Xesús
en acción, na casa daquel home
xusto, don perfecto, don distante,
don puro, chega a puta da aldea
- perdoade, pero chamábanlle tal
que así- , entrou as agachadas, e por
detrás botouse ós pés do Mestre
chorando, e el non deu un brinco,
nin fixo aceno ningún de susto ou
reparo, - non me digades cómo
pero coido que a sentiu-, deixouse
tocar, agarimar, gozando do milagre que se estaba produeindo no
corazón daquela muller, que lle
regaba os pés con bágoas, que os
bicaba nerviosa, compulsiva, entre
saloucos, que os perfumaba . . .. ¡era
un frasco de alabastro cun perfume
de mirra carísimo, que non mercaba nin a muller daquel fariseo!, . .. e
el, abofé que a miraba con tanta
tenrura, ·... el tamén choro u, e eu
vin como lle aloumiñaba a cabeza, .
. .. que Xesús tocábanos, . .. aínda
que non o poña o moi cuco de
Lucas, que parece que andan a agacha- los sentimentos do Señor.
Foi . . .memorable, foi como se nos
lavase e perfurp.ase a todos o corazón. Moi bonito,.. . a enteireza, a
bondade fonda daq~el Home
.. .. así que síntoo por aqueles que,
aí polo século V, me colocaron a
min o sambenito de prostituta
... eu xa volo digo, era unha tolei-

'f/

As mulleres na mañá de Pascua, vistas pola nosa ilustradora Carmela.

rana, pero. . . do outro, . .. home
todos ternos as nosas historias no
armario, pero puta non, e mira que
na cousa do Reino levan vantaxe,
xa sabedes ... : (volve rir, ri moito1 e
contaxia . ..)

O Señor, meu queridiño, traíaos
tolos. Coas mulleres, ... non ted s
máis que mira-la reacción do fariseo, ou dos doce cando aquela
outra historia da Samaritana

Sigue, sigue ...
Pois iso, á muller daquela nm
saudala. Xa sabéde-lo rezo dos
rabinos, "Loado sexas, Señor, por
non me faceres ·pagán, nin muller,
nin ignorante" ... mira que riquiños eran, ... Xesús, rompe, desconcerta, con absoluta naturalidade, sen ir de rompedor. A muller
era propiedade privada do seu
home que a repudiaba cando lle
N esa historia do capítulo cadraba, sen que nunca pasase ó
sete de Locas está todo: Xesús revés, madía leva, ... así que pos tos
e as mulleres, Xesús e os . aí, foi moi liberador para nosoutras
pobres, os pecadores, os repu- que nos igualase, fóra repudios, se
diados,... Xesús e os selectos, elas no poden, eles tampouco.
os perfectos, . . . Xesús e os
Pero co paso do tempo desa
costumes, a lei .... Xesús e o
postura
liberadora fixose unha
Deos que o sostén, no nome
do cal perdoa pecados e pesada carga para mulleres
reconstrúe vidas ....
mal casadas que non poden

El dicía Abba, en
arameo, no
dialecto de Galilea,
o da xente de
aldea, no que el
· talaba.

9 . . . . . ..

E

···············-

ISTA

Ana Jiménez - Daniel López·

descasar e reface-la súa vida
sen seren culpabilizadas ...
Si, teño visto causas moi raras
feitas no nome de Xesús, pero
non me fagas falar de máis .... que
o publicades e se vos dá de baixa
algún subscritor piadoso. E todo
porque non se vai ó fondo, ó corazón, ás entrañas do que Xesús foi.

cousa de sabidos nin de perfectos,
... Abriunos unha porta tan grande .... Os fariseos, por exemplo,
estaban pampas, levaban toda a
vida marcando a diferencia. . . . E
agora resulta que Deus era gratis.
E despois está o reino, a súa teima,

¿E cal é ese centro da súa
vida?
A súa enorme liberdade, a súa
indignación diante da inxustiza, a
úa tenrura reparadora cos que
estaban esmagados pola culpa, o .
seu alento ós pobres .... todo nacía
da súa maneira de vivir a Deus. El
dicía Abba, en arameo, no dialecto
alil a, o da xente de aldea, no
d
u e 1 f alaba. Alá fo ron as fórmulas
n plic das, alá foi ·o poder dos
pobres
sac rdotes .... ¡Tódolos
sabian os dicir Abba! ¡Era xenial!
Era a mesma experiencia de sentir
e ter pai, algo no que os fariseos,
saduceos, escribas, romanos, ... non
eran superiores a nós. Non era

Os fariseos,
por exemplo,
estaban pampos,
levaban toda a
vida marcando a
diferencia ....

Disque a Xesús o mataron
pola forma en que comía
Pola mesa que compartía, si, por
quen poñía con el á mesa. Ese é o .
gran sinal de comuñón dos hebreos. Había aquel dito: non serás
amigo do teu amigo ata que non
teñas compartido con el un celemín de sal. Vos diriades: dime con ·
quen comes e direiche quen es. ¡E
na mesa de Xesús sentábase moita
;impureza de lavé! Xesús era incómodo.
¿Para os relixiosos ou para os.
políticos?
.
Para os dous. Porque era todo un
remexido. Todo era relixión. Era
como agora o Mercado o
Consumo-is to
en IRIMIA-, o
camiño que Xesús abtía desbaratábaa os poderes todos. Por iso o
mataron .... Pero non había maneira
de mata-la humanidade riova que
nacía, algo así sentiamos aquelas
mulleres que, cando todos estaban
pechados e derrotados, achegámonos ó amencer ó sepulcro do Señor.

lino

o seu anuncio .. .. que tampouco
era cousa de listos, era algo tan
próximo a nós corno a humanidade convertida nunha mesa de festa,
e con invitados "pouco recomendables" para os poderosos ....

IN MEMORIAM

Arximiro López Rivas

O "BERRO SECO" DE NICANOR RIELO

Na fotografía, Nicano r nu nha das súas
derradeiras ma nif est ació ns pú bl icas, reivindicando x unt o co alcalde de Lugo,
López Orozco, as m urallas de Lu go como
patrim onio de humanidad e.

A tradición galega do "Berro seco"
chegou á familia irimega na Romaxe
do noventa e dous, no marco incomparable das Ermidas (A Lama,
Pontevedra) . Aquela Eucaristía centrouse no lema: "Unha terra que
me.dra" . Ó seu remate, os de Caritel organizadores- guiárollJ10S nese berro

cavilei que o
espíritu do .. Berro
sec~" pode ser un
bo símbolo da súa
rica personalidade
compasado colectivo (ó xeito dos canteiros para erguer un gran peso).
Berramos todos a tempo, con entusiasmo, dándonos ánimos uns a outros
neste esforzo colectivo' e amigable de
axudar a que de verdade a nosa terra
(a nosa xente) medre sempre.
Desde entón, o ritual do "Berro
seco" integro use como parte natural
das romaxes . E nestes días pesarosos
da morte do noso benquerido irimego Nicanor Rielo Carballo, cavilei
que o espírito do "Berro seco" pode
ser un bo símbolo da súa rica personalidade.

Cantos o coñecemos ó longo dos
anos, e particularmente . aqueles que
estivemos máis preto del, concordamos en que Nicano·r foi o galega que
non afrouxou nunca na tarefa de
axudar (desde o seu lado, coma os bos
canteiros agarrados á pedra pesada) a
erguer Galicia, tanto na loita irimega
coma en tódolos eidos nos que exerceu: crego, investigador, bibliófilo,
escritor, conferenciante, etnógrafo,
amante da nosa lingua, da súa terra e
das súas terras (Pol e Os Peares),
amigo entrañable e boa persoa.
Nicanor nacera en Arcos (Pol,
Lugo) o ano 1932. Crego en 1957,
logo Licenciado en Ciencias Sociais,
cura no Courel e nos Peares.
Participou activamente nos movementos renovadores da Igrexa e das
institucións sociais; membro do
Consello
de
Redacción
de
Encrucillada e colaborador asiduo de
outras varias publicacións: Irirr\ia, El
Progreso, Kilüvatio, Lucensia, O
Correo Galega", etc. Membro do
Instituto de Estudios Galegas Padre
Sarmiento, do Padroado do Museo
do Pob o GaJego, da Escala de
Antropoloxía, etc.
A pesar das limitacións que a súa
saúde lle impoñía, foi sempre un gran
traballador, rigoroso investigador e
un excelente escritor. Publicou libros
voluminosos e gran cantidade de
artigas científicos, sempre dedicado a
rescatar e dar a coñece-lo mellar das
persoas e causas de Galicia: os grandes e bos galegas, as obras de valor
(escritos, monumentos, arte, etc.), a
lingua (nos últimos tempos só escribía en galega e case que o único diario que lía era "O Correo Galega",
por estar escrito todo el en galega).
Gañou o respecto e admiración do
mundo intelectual e o aprecio cordial
de todos.
O seu pasamento foi o día 13 de
marzo en Ourense. Enterrámolo o 15

na súa parroquia natal de Arcos. Ali
estivo Irimia amplamente representada, e o mesmo outras publicacións,
veciños dos Peares e da comarca de
Arcos, cerca dun cento dos seus compañeiros cregos, personalidades da
cultura de toda Galicia. Todos pesara-

A pesar das
limitacións que a
súa saúde lle
·impoñía, foi sempre
un gran
. traballador,
ngoroso
investigador e un
excelente escritor
sos e recoñecidos. Sentir que foi
expresado pola hornilla, destacable,
do bispo de Lugo e simbolizado
polas enxebres melodías dunha gaiteira e un gaiteiro mentres o enterrabamos naquela fermosa paisaxe desta
Galicia que Nicanor tanto quixo e
axudou a erguer coa firmeza e solidariedade do "Berro seco".

Foto actual dos Peares, marco da 2ª
Romaxe de Crentes galegas, na que
Nicanor Rielo desenvolveu o seu labor
como crego.

_
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NON SEN TEMPO, A IGREXA PIDE PERDÓN ...
Tras supera-los atrancos da Curia vaticana e moitos
cardeais, o 12 de marzo, primeiro domingo de Coresma
do Xubileo 2000, o Papa pediu perdón polos abusos
cometidos pala Igrexa Católica na súa historia. Na V
Asemblea Plenaria do Colexio Cardinalicio, en 1994, non
se aceptara de bo grao a proposta papal de pedir perdón
polos pecados cometidos pala Igrexa nos seus 2000 anos
de historia; as intervencións naquela asemblea foran
adversas, salvo a do cardeal Etchegaray, presidente de
"Justicia e Paz". Con todo, a causa foi adiante, e o Papa
expuxo na bula Incarnationis Mysteriurri a necesidade
dunha "purificación da memoria" por parte da propia
Igrexa, como elemento característico do Xubileo 2000.
No seu mea culpa, o Papa dixo na súa homilía en San
Pedro: "Non podemos non recoñece-las infidelidades ao
Evanxeo nas que incorreron os nasos irmáns. Pedimos
perdón palas divisións producidas entre tristiáns, polo uso
da violencia que algúns deles utilizaron no servicio da
v rdad
palas actitudes d~ desconfianza e hostilidade

Gaillot interpela: "Pedir perdón por excluír está ben, pero ¿Que
fai a lgrexa hoxe sob re o sufrimento dos divorciados excluídos
da eucaristía.

u ado ara ao eguidore doutras relixións". O papa repetiu emo ionado varias veces "nunca máis'": "Nunca máis
at ntar contra a aridade no servicio da verdade ... nunca
mái o r cur o á violencia, nunca máis discriminacións,

.............

_

exclusións, opresións, ferir aos pobres e aos pequenos».
As palabras do Pontífice estiveron enmarcadas nunha
coidada liturxia penitencial na basílica de San Pedro, que
comezara cun signo expresivo, e seguramente honrado e
moi sentido por parte do papa; este prostrouse en oración
<liante da impresionante Pietá de Michelangelo. "Do
mesmo xeito que a Pietá leva o carpo co Crucificado comentaba o bispo Jacques Gaillot na súa última Carta de
Partenia- Xoán Paulo II levaba os pecados da Igrexa".

. Pedimos perdón polas
divisións producidas entre
cristi.áns, polo uso da
violencia que algúns deles
utilizaron no servicio da
._ verdade
Os sete pecados polos que pide perdón a Igrexa
A homilía· completouse coa petición de perdón da
Igrexa, representada por sete cardeais;·en cada mamfestación ían an~ndendo unha veliña expiatoria ao pé do santo
Cristo:
· 1. Pecados xerais do p"asado (B .Gantin, decano do
Colexio Cardinalicio).
2. Pecados nos métodos usados no servicio da verdade, aínda
que non se nomeara expresamente a realidade vergoñenta da Inquisición G. Ratzinger, prefecto da Congregación
para a Doutrina da Fe).
3. Pecados contra a unjdade dos cristiáns (R. Etchegaray).
4. Pecados contra os xudeus) "o pobo da alianza)) (E.I.
Cassidy, presidente do Consello para a Unidade dos
Cristiárrs)
5. Pecados contra o respecto ás outras relixións) ao amor, a
paz) e as culturas) sobre todo ás minorías, particularmente na
conversión coa forza da espa~a que impuxo ás xentes doutras relixións e culturas (Hamao, monseñor xaponés responsable da Pastoral dos Emigrantes)
6. Pecados contra os dereitos humanos e particularmente
contra a dignidade da mulÍer (Arinze, presidente do
Consello para o Diálogo Interrelixioso)
7. Pecados polos abusos contra os pobres e os marxinados
(Van Thuan, monseñor vietnamita que pasou varios anos
no cárcere) .

Victorino Pérez Prieto
hoxe". Así se cuestionaba desde a reflexión e os testemuños na revista relixiosa Adista; o teólogo Giulio Girardi,
comentaba agudamente: "A autocrítica, salvo algunha
tímida excepciól'l, non atinxe á Igrexa como tal, senón sÓ·
a algúns do seus fillos"; mesmo non afecta nin aos pontificados recentes nin ao actual pontificado, a pesar dos
"comportamentos autoritarios e represiyos" da Curia
romana no trato de teólogos e bispos progresistas.
E aínda compre engadir algo máis.

¿En que se vai .manifestar
realmente esa petición
de perdón?

Podían engadirse algúns máis, pero partic;:ularmente se
bota en falta outro, no que a . Igrexa podía facerse máis
discípula de Francisco de Asís, Xoán da Cruz ou Teilhard
de Chardin: pedir perdón por ter xustificado ao longo dos
séculas o dominio indiscriminado e espoliador do seres
humanos sobre a natu~eza, saqueada e violada de xeito
inmisericorde; esquecendo que somos par~e desa nature-

o xesto papal alegrounos
a moitos; tiña o seu valor
za, e que Deus nos puxo nela como coidadores, non
como donas déspotas.
Con todo, o xesto papal alegrounos a moitos; tiña o seu
valor e manifestaba unha certa audacia, inhabitual na
Igrexa, recoñecendo os seus pecados de intolerancia,
inxustiza e violencia exercidas no nome do Evanxeo.
Outras relixións (xudeus, musulmáns ... o u tras confesións
cristiáns) deberían tomar nota.
Pero, esta confesión papal- cardinalicia sóanos demasiado a un mea culpa polo pasado, cun silencio verbo do presente, aínda que Xoán Paulo II dixera expresamente:
"Confesamos as nasa responsabilidades polos males de

O arrepentimento auténtico esixe un verdadeiro
propósito de emenda
Unha petición de perdón non pode s r válida sen
fondo e sincero arrepentimento e un honrado propósito
de emenda, con reparación dos danos ocasionados ...
como proclama a práctica penitencial da Igrexa. Como
recoñecía o bispo Jacques Gaillot, "compre un acto de
reparación que atestigüe' ese ~ambio de orientación ... non
se pode exercer unha verdadeira reconciliación sobre a
base do simple esquecemento" E aí é onde lle atopamos
os máis grosos peros. a esta declaración da Igrexa. ¿En que
se vai manifestar realmente esa petición de perdón? ¿Van
cambiar as súas posturas autoritarias, intolerantes e perseguidoras de' calquera crítica dentro da Igrexa, da discriminación da muller e ·dos que son diferentes ... ou dun ecumenismo que só agarda a que os irmáns separados volvan o
seu redil?
Resultan ben expresivas para rematar unhas verbas do
profético bispo francés:
"Pedir perdón polo non respecto da dignidade das
mulleres está ben, pero ¿que fai hoxe a Igrexa para facer
desaparecer a discriminación da que son obxecto .as
mulleres? Pedir perdón palas ofensas aos pobres e marxinados está ben, pero o que canta hoxe é ver á Igrexa
poñerse a carón deles e cuestionar o poder dos poderosos. Pedir perdón palas exclusións feítas ao longo dos
séculas está ben, ¿pero que fai a Igrexa hoxe sobre o sufrimento dos divorciados voltos a casar e excluídos da eucaristía, os curas casados excluídos do ministerio, os teólogos excluídos do ensino ... ? Xoán Paulo II lanzo u unha
vibrante chamada aos cristiáns, repetindo nunca máis ...
¡Oxalá que esta chamada do ?apa se traduza en prácticas
de liberación na vida da Igrexa"

e······ ·· .

RETALLOS DE HIS 1ORIA

Celia Castro Ojea
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O ESTRAGO DAS MÁMOAS
Aqueles galegas e galegas que construían con devoción polos seus defuntos os
monumentos megalíticos, as mámoas, adoraban, ademais, o sol e maila lúa, e os
lugares elevados, pois os montes eran morada dos deuses
tivo queda tamén reflectido nas
insculturas rupestres, os petroglifos.

Tesouros de mouros
U nha ch ea de mámoas fo ron
estragadas polas xentes que procuraban no seu interior os
" tesauros dos mauros " . p orque
as mámoas sempre están relacionadas con lendas e cantos: A pita
de ouro e os pitiños; a trabe de ouro
e r-a de alcatrán; a meiga que se peitea cun peite de ouro; etc ...

O deus Candán
Así, o nome do deus Candán
ficou nos topónimos: Cando,
Canda, Candán, ... sempre referido a lugares elevados.
¡Subían coma romeiros ó curuto
do monte para atopa-la divindade! Este espírito relixioso primi-

As antas de máis
momento
son:
Axeitos, Tordoia,
Roza das Modias, A
Mau de Salas ...

sorra neste
Dombate,
Cerqueda,
Parxubeira,

Pedras do rato.
Moitos machados de pedra
teñen aparecido ó labra-las leiras. A xente chamoulles "pedras
do raio" e moitos levábanós para
a casa, pois coidaban que tiñan
poderes protectores contra as
tronadas.

Nos tempos do rei Felipe II, no
Así como en Galicia, segundo
ano 1609, o licenciado Pedro
ternos visto, abundaron as
Vázquez de Orjas_, crego e señor
mámoas, chama a . atención a
do couto dé Recimil, en Lugo,
c01;1seguiu unha cédula real para escaseza das "pedras fitas" (menpoder abrí-las antas e recolle-los hires) e os círculos líticos (cromteso uros dos "gentiles g.a ligre- lechs), que tanto abundan nas
cos". Daquela espoliáronse máis outras fisterras de Bretaña e
de 3000. Tamén houbo un gran- Inglaterra. Os nosos menhires
de estrago canda a roturación de , máis sonados son A Lapa de
terreas para os cultivos, aprovei- Gargantáns en Maraña, a Pedra
tándose as pedras para construc- Chantada no Carrizo, Santabaia
e a Pedrafita do Xinzo de Limia.
cións.
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TOPONIMIA (e dálle, e dállé .. .)
Non sei se sabedes que nos teñen o número de caracter~s (isto é letras,
incluídos espacios, puntos e comas) taxados. Pois si, porque somos unhas falangueiras, cústanos arrincar pero unha vez que botámo-lo carro a andar ¡perdémo-lo rumbo! Isto vén a conto de que no último número queríamos tervos
facilitado unhas pequenas referencias para saber detectar de ónde veñen algúns
topónimos, pero pasabámonos da conta; non nos irnos dedicar hoxe outra vez
á toponimia, pero si vos irnos dar esas pistas. Dirémosvos que os estudiosos fan
clasificacións dependendo da orixe do étimo, aínda que a algúns non lla coñecen, como é o caso de Uía, O Trece, ... Así, entre outros, terémolos referidos
a:
-Hidrotoponimia (relacionados coa auga): Augas Mextas (<AQUAS MIXTAS, onde se xuntaban dous ríos); Caldas, Ca1delas (<AQUAS CALENDAS,
augas quentes); Rego e derivados: Regueira, Rigueira; Río e familia: Ribón,
Rebón (que saíu de "río bon"); ...
-Orotoponimia (relacionados co relevo):· Chairas, Cume, Picouto, Lameiras,
Barreda!, ...
-Construccións: Pazos, Pacios, Casales, Casarellos, ...
-R de viaria: A Rúa, Vía, Viela, Camiño (Real), Po usada, ...
-Fitotoponimia (relacionados con árbores e plantas): Figueirido, Figueiredo,
rballid ,
arballedo, Abraído, Abraedo, Loureiro, Figueiras, Pomar,
l u mar ga rbor s que dan mazairas, mazás, .. .'
- Zoot p nimia (r lacionados cos animais): Souto de Vaca, Valdasegoas,
Rap eira , Golpelleiras (<VULPES), Lobeiras, ...
-Onomástica: Vilapol (<VILA PAULI), Rosende (<RUDESINDI),
Go nde (<GUMERSINDI), Soutillán (de Souto de Xián), . ..
Hai un detalle que quizá non estea de máis comentar: as palabras que levan
aparecido en maiúscula, co signo < diante (que quere dicir "que procede de"),
refirense á forma latina, así é como se representan sempre os étimos. ·
E como xa nos qu.eda dereito a poucos caracteres ¿que vos parece se retomamos algunha cuestión gramatical? Xa hai moito que non nos exercitamos
nese tema, porque en galega emprégase o verbo HABER para marca-la distancia imprecisa no tempo, e non o FACER, así .que "hai moito que non te
vexo" e "hab_ería 3 días que non viña" no canto de "fai moito ... " e "faría 3
días ... " Outro caso de uso
incórrecto do verbo FACER
é cando falamos do tempo
meteorolóxico:
frecuentemente oímos "fai frío" ou "fai
calor". ¡Pois non é así!
Recordade algo que seguro
que vos axudará: o frío e
mailo calor xa veñ.en feítos, así
que teremos que dicir "vai
frío" ou "vai calor", sempre co
verbo IR. ¿Vai quedando
claro? ¿Aprendestes/repasastes
algo hoxe? Ogallá que si, porque xa se· nos esgotaron as
letriñas ... Continuará . ..

e

Non é o mesmo unha orotodoncia cá orotoponimia.

················-

O CANTAR DO IRIMEGO
1. "No tempo das bárbaras nació ns
das cruces penduraban os ladróns;
agora, no século das Luces
do peito dos ladróns penduran cruces".
2. Estes versos, sendo neno,
ó meu pai eu lle escoitaba
e da retranc"a da estrofa
aínda non me decataba.
3. Anterior ó cristianismo,
é a cruz un mundial signo
porque da figura humana
resulta esquema moi digno.
4. Unha liña vertical
se cortas a boa altura
cunha raía horizontal
a cruz, humana figura.
5. Se este nu esquema adornas
pode darche nova luz
se a imaxinación descobre
nela a árbore da cruz.
6. Nos cruceiros, ó seu pé
aparece unha caveira;
o cranio de Adam vencido
da cuz victoriosa á beira.
7. Instrumento de suplicio
o primeiro cristianismo
nunca falaba da cruz:
pechábase no mutismo.
8. Pero un home destemido,
Paulo de Tarso, valente,
da cruz estaba orgulloso
e así llo dicía á xente.
9. O emperador Constantino
á cuz lle tributa gloria;
con ela esmaga pobos
¡só lle importa a victoria!
1O. E cunha gran cruz vermella
o cruzado cruza o peito;
gaña bula e indulxencias
matando pagáns a eito.
11. Se vas a unha xoiería
axiña te has decatar
que convertémo-las cruces
en o bxecto de bazar.
12. Hoxe a cruz é un obxecto
trivial que pra todo serve
mais na conciencia cristiá
a cruz de Cristo aínda ferve.

