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,EDITORL~L O PE.NSAMENTO 
UNICO E O NON PENSAMENTO 
Rematou o ano cun símbolo do que está a suceder a 

escala planetaria.Arafat, o líder dos palestinos, a quen lles 

foron roubados os seu¿ territorios no século que deixa

mos atrás, está confinado en Ramala, secuestrado no seu 

propio país por forzas inimigas e privado de poder rea

lizar ese acto tan simbólico que practica ano tras ano: a 

pesar de pertencer á cultura islámica, asiste polo · nadal á 

misa cristiá en Belén. Ese abuso cometido polo estado 

militar xudeu resulta

ría imposible de se 

levar a cabo sen a 

co·mpracencia do 

xendarme interna

cional, os Estados 

Unidos. 
Sen embargo, a 

pouco que tomemos 
o pulso á xente, 

observamos que cada vez hai menos escándalo cara a 
tes acontecementos. Son considerados cousa natural 

ou males menores. Moi polo contrario, a xente ten cada 
v z mái claro quen é o inimigo: o que o imperio deci
d n cada momento. Os grandes medios de persuasión 
m ld an os nosos afectos e impulsos, trabállanno-lo 
corazón. E a nosa opinión pública vai paseniño adap"tán:
dose ás esixencias do pensamento único, que é a nega
ción do pensamento propio. 

Ás veces os métodos son grote~cos. Os Estados Unidos 
dan difusión a un vídeo de Ben Laden e manipulan a 
traducción, de maneira que se evitan referencias ós lazos 
entre o líder fundamentalista e o réxime do seu país de 
orixe, a Arabia Saudí, que é, xunto con Israel, o maior 
aliado de occidente na zona. A dictadura saudí é o 
"amigo", do que se silencian as vergonzas, a pesar de 
bater marcas de tiranía e crueldade. ¿Que sabemos de 
Arabia Saudí en comparación do que sabíamos do réxi
me talibán ou <lo iraquí, cando conviña? 

O ano que comeza é, amigos, o do despois do 11 de 
setembro. Debemos estar preparados para novas arremeti
das do poder ó noso sentir e pensar colectivos. Coa gran 
coartada do terrorismo invadirase cada vez máis a nosa 
intimidade, mentres se nos vai dereitizando a alma coa 
desculpa de que temas que defende-lo noso sistema de vida. 
O sistema conta, ademais co ·seu mellar aliado: a cultura 
da satisfacción, unha forma de vida refinadamente con-
umi ta, un eficaz opio para o noso impulso solidario. 

Ach' gan e tempos de resistencia e teremos que botarlle 
creatividade, organización, contrainformación e festa. E 
Boa Nova, que as que hai non son nada graciosas. 

Feliz ano. 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO AS QUINTAS COLUM
NAS DO PATRIOTISMO CONS
TITUCIONAL Nun concello xeografica
mente galega celebrouse, organizado polo conserva
torio municipal, o concerto de nadal. Asistían, 
embargados pola emoción, un cento largo de país e 
nais de futuros músicos, intérpretes e compositores 
de posible ringorrango profesional: pianistas, violinistas, 
guitarristas, violonchelistas, vento e metal. Era un 
acto certamente emotivo, a expresión, preñada de 
futuro, dos músicos da Galicia do século XXI. 
E a cousa foi indo. O coro de terceiro cantou un 
canon popular francés, e o 7º e 8º, Blanca Navidad; 

u n h a 
s _o p rano 
estupenda 
interpreto u 
u n h a 
eh ris tm as 
song, cha
mada What 
Child is 
this, e, des
p01s a can
ción Never 

wheater beaten sail, dun tal Thomas Campion, boniti
ña e que eu nunca sentira cantar; as alumnas de piano 
interpretaron a Bach, Schumann, Fauré, Diabelli, 
N ornar e, mesmo, unha simpática picariña que non 
lle chegaba ás teclas, unha versión elemental do 
Yankle doole, _esa musiquiña das pelis de vaqueiros, 
símbolo do universo musical popular norteamerica
no. Foi tamén digno de mención o resto do reperto
rio, como esa peza anónima tan "nosa": Llevan las 
sevillanas, a dúas frautas e guitarra; a popular alemana 
Cucú; ou Al pasar la barca, tamén ó piano; e 
Summertime, espiritual americano, en excelente inter
pretación de cello e piano. Todo ben entreverado de 
cantigas navideñas, como Noche de paz, a tradicional 
americana Navidad, navidad, dulce .... ; e o musicalmen
te impecable Hacia Belén va una burra, chin chin, yo me 
remendaba, .... 
De novo batemos coa dura realidade do galega cero 
e, en galega, menos cero. Galicia en tempos de 
patriotismo constitucional, Galicia como orixinalida
de cultural, deixádevos de andrómenas, simplemente 
non existe, nin falta que fai. ¿Ou si? Si, si, claro que 
existe, ¡que exaxerado son!, acabo de reparar en que 
a portada do programa do concerto está en galega, 
vaites, e di: Concerto de nadal 2001, venres 21 de decem
bro. 
¡Qué sería da nosa cultura sen os envoltorios, as eti

-quetas, os títulos e os encabezamentos! 



A CLAVE 
Xabier Blanco 

PARA CUMPRIR A XUSTIZA 

BOANCJ\IA 

lo ECO Bernardo G.Cendán 

Do Xordán saíu un home 

Onte mesmo atopei un vello amigo que, de magoado que 

estaba, a penas era quen de me falar. Por fin explicouse: 

Tentaba sacar do garaxe o coche para leva-lo meu filio á 

escala, e atopei cun energúmeno que me bloqueaba a saída 

mentres falaba de vagar con outro energúmeno. Díxenlles 

amablemente que precisaba saír e, de súpeto, un deles veu 

cara a min ameazando con darme unha comuñón especial. 

Diante dos músculos insinuados na súa camisa desabotoada 

aínda me sentín máis esmirrado do que son e non tiven máis 

remedio ca calar, pecharme no coche e agardar a que mar

chasen. Sentía como puñais os ollas expectantes do meu filio 

que buscaban en min o superman que eu non era, e tiven 

que explicarlle como puiden - remataba o meu amigo - que 

eu non son máis ca un home feble e, en ocasións, desampa

rado. Supoño, penso eu, que todos levamos un heroe gardado 

no caixón das nasas fantasías-e, se tiveramos un río onde 

somerxernos para nos converter en musculosos Stallones, por 

ali habíamos pasar ilusionados. Poida que por isa aceptemos 

gobernantes que se mostran omnipotentes e se burlan dos 

febles que se xuntan para defende-los seus dereitos. Xesús 

levóuno-la contraria e meteuse no Xordán para facer un 

bautismo de humildade e saír feito un home. Sincero e cons

ciente das súas limitacións pero, isa si, un home purificado 

por dentro e por fóra para estar dispoñible á xenerosidade. 

Xa viría despois o Espirito poñe-las causas no seu sitio. 

(Mt 3, 13-17) 

Os tres evanxeos sinópticos relátannos o bautismo de Xesús. En Mateo convértese nun texto programático. 

Mateo subliña que Xesús se traslada "de Galilea ó Xordán presentándose a Xoán para que o bautizara" (v. 3). A intención da viaxe 

exprésase dun xeito máis nítido do que nos outros evanxeos. 

En Mateo, Xoán é a primeira persoa en entaolar un diálogo con Xesús. O seu relato tráenos as primeiras palabras de Xesús neste 

evanxeo. Son palabras que adquiren un carácter de anuncio. Xesús recusa a negativa de Xoán para bautizalo, cómpre que o faga 

porque "convén que cumpramos a vontade de Deus (= "toda xustiza", ó pe da letra)" (v. 16). O termo empregado por Mateo di que 

se trata de algo máis que convenencia, é unha urxencia; abriga non só de Xesús, o plural asocia a Xoán na mesma tarefa: ámbo

los dous deben cumprila. 

O termo xustiza é·frecuente no evanxeo de Mateo. Ocupa un lugar central no sermón do monte e de xeito particular nas bena

venturanzas onde aparece ligado ó tema do Reino. Das setes veces que esa palabra se encontra neste evanxeo, cinco están no ser

món do monte e as outras dúas relaciónanse coa figura de Xoán Bautista. 

Mateo conserva a riqueza e a complexidade do vocábulo xustiza na Biblia: a xustiza é obra de ·oeus e por eso mesmo ha ser pre

dicada polos que eren nel. A xustiza implica relación co Señor, é dicir, santidade; e ó mesmo tempo relación coas persoas: reco

ñecemento dos dereitos de cadaquén, en especial das indefensas e maltratadas; é dicir, xustiza social. Velaí, pois, o programa que 

nos plantea Mateo dende as primeiras palabras de Xesús no seu evanxeo. 

o··············· 
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APENEIRA 

ELECCIÓNS presidenciais m 

Francia na primavera e despois, lexislati

vas; na Arxentina, o 3 de marzo. Máis 

transcendencia ten a consulta presiden

cial en Colombia, país crispado pala vio

lencia e no que se persegue a verdade e 

a información, mesmo desde o poder, 

con máis de 135 xornalistas asasinados 

en 20 anos, polo exército, paramilitares 

e guerrilla. Máis de 6.000 asasinatos 

pol íticos desde o 99. As persoas secues

tradas son lexión: 3.766 (no 2000), 

3.343 (no 1999), ata outubro 2.459 ... Na 

foto, o ci neasta Sergio Cabrera, elixido 

deputado polos paramilitares debi·do ó 

seu pasado no exército de liberación, 

agora vive exiliado entre nós. Vén de 

fasci narnos coa súa arte no filme dedi-

ca do ó Nobel Severo Ochoa na NE. 

O CAMPIONATO EUROPEO DE PATINAXE 
ARTÍSTICA vai ter lugar en Vigo en setembro organizado polo Club Carpa, 

na foto, as infantís. Tamén hai que salienta-lo VII CONGRESO INTERNACIONAL: "ESl

XENCIAS DA DIVERSIDADE" e a 1 Feira-Exposición de -deseño universal para a accesi

bilidade: axudas técnicas para a autonomía persoal", os 3 primeiros días de abril, en 

Santiago, e que vai promove-la xustiza, solidariedade e tolerancia como normas na 

diversidade na que estamos a vivir (981575556). Do 23 ó 27 de xullo en A Coruña, o 

XVII CONGRESO INTERNACIONAL PARA O ESTUDIO DAS RELACIÓNS ENTRE PERSOAS 

- E MEDIO AMBIENTE. 

O 24 de xaneiro ternos que lembra-lo 

25 CABODANO DO 
ASASINATO DE 
CINCO AVOGAD.OS 
LABORALISTAS pala 

dereita máis desapiadada no seu despa

cho da Rúa de Atocha de Madrid. 

Estaban ligados a CCOO, que vén de 

celebra-los seus 25 anos de compromiso 

obreiro na democracia, porque xa son 

máis os anos de loita na clandestinida

de, como aquel Proceso 1001 que levou 

a cadea a 10 dos seus dirixentes. Na 

foto, unha das manifestacións á porta 

o 11 CONGRESO DE COMUNIDADES DE 'MON- daquel despacho; entre eles, nun primei-

TES na primavera do 2002 (o 1 fo i no 97 con este lema : "Unha voz na defensa do ro plano, o avogado galega e amigo 

monte veciña l") está a recoller iniciativas e propostas das parroquias (986354248). Na deles, Xosé Luis Saavedra, ligado na 

foto, os seus convocantes: o presidente e o coordinador da Organización de Montes, clandestinidade á loita · pala democracia 

Alfredo Pereira e David Díaz xunto cos parlamentarios Cam ilo Nogueira e Emilio López e os dereitos dos máis febles. 

dando cantas das conversas ma ntidas coa UE, onde denunciaron a fiscalidade inxusta 

coa que se gravan estes montes. Hai 28000 montes que pertencen a 250.000 veciños. 



OS 30 ANOS DE 
AUXILIA de Lugo obrigounos a 

recoñece-lo trabal lo de moitas .e moitos 

voluntarios que axudan a enfermos que 

necesitan axuda ou dependen doutros. 

Esta ·asociación que naceu hai 50 anos en 

Barcelona traballa no campo das minus

valías físicas e está a menta liza-los cida

dáns de que todos ternos limitacións nal

gún momento da nasa vida e, ó mesmo, 

tempo concienciando na abriga de asisti

los e integralos na sociedade. Auxilia de 

· Lugo acaba de·ser agasallada co Premio ó 

Voluntariado en zonas urbanas no 2001 

pala Consellería de Xustiza. 

Alfonso Blanco Torrado 

XOSÉ CHAO REGO é o escritor ó que se lle dedica no 2002 o "Día das 

Letras Chairegas", o 21 de marzo, pero xa foi celebrada a súa obra e o seu compromi

so nestes días coa entrega do "Premio Solidariedáde 2001" que lle concedeu a 

Asociación Solidariedade Médico Paulina. Chao vén de publicar varios libros, e por iso 

queremos lembra-lo Congreso Internacional de Libreiros que vai ter lugar os primeiros 

días de maio en Ourense con este chamadeiro: "Libreiro, o teu enlace co libro". Tamén 

a Asociación Galega ,do Libro Infantil e Xuvenil convoca ó Congreso Hispanq-Luso de 

Literatura Infantil en Santiago do 17 ó 20 de setembro cun tema: "Narrativa e pro

moción da lectura no r:nundo das novas tecnoloxías". 

A XUNTANZA DE MINISTROS DE XUSTIZA E 
INTERIOR da UE en Santiago os días 13-15 de febreiro vai convocar na 

capital ós movementos antiglobalización e anticapitalismo que están a denuncia-lo 

neoliberal.ismo que está a creba-la convivencia entre os pobos. Xa antes, o 18 de 

xaneiro, Compost~la vai se-la meta das manifestacións contra a LOU das universida

des destes pobos ... A viaxe máis agardada de Fraga ten como obxectivo Iraq que 

sofre o embargo máis inxüsto pala parte de occidente producindo a marte dos máis 

indefensos, isto sempre que llo permita o. xendarme de EEUU nestes lares, o señor 

Aznar. A Asemblea do BNG en abril vai seguir perfilando a que quere se-la alternati

va ó poder. 

IMOS DE MUSEOS si, o do Pobo Galega, na foto, vai celebra-los 

seus 25 anos, o Museo Provincial de Pontevedra chega o 30 de Nadal do 2002, ós 

75. Este centro é un dos arquivos. máis importantes non só en obras de arte, senón 

en libros (máis de 150.000), fotografías, documentos desde a ldade Media, etc. Sen 

esquece-la Bienal de Arte que van celebra-las capitais do Eixo Atlántico de Galicia e 

o Norte de Portugal, que seguen a estreita-las pontes de unión, mesmo loitando polo 

tren de alta velocidade entre ámbalas dúas beiras do Miño. 

e ············· 
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POLITICA Tintxu 

EUROFELIZ 2002 

A tal punto xa estarán todos vostedes afeitas ós euros. Seguro que os reís /les trouxeron algúns, 
que moitos xa aproveitaron a ocasión para,iren a Portugal (e tamén haberá quen foi a algún 

outro sitio) a comprobar que isto de Europa funciona algo máis (non seise mellar). 

Logo dunha semana nun europaís, xa teñen as súas . todo isto son cousas que non precisamos para mane

referencias dos prezos máis comúns e xa son capaces xarnos ~ódolos días. 

de saber se isto ou aquilo subiu. Xa comprobarían os O que nos vai custar algo máis é afacernos a reco

estragos do famoso monstro redondeator: si, ese que ñecer a primeira vista o valor da moeda ou do bille

do que o g6berno aconsellara a tódolos comercian- te que levamos no peto, o conta-la volta que nos dan 

tes de fuxir, pero que se Ue meteu ós propios gober

nantes no combustible, con efectos fulgurantes, de 

subas de dous ou tres céntimos por litro. Xa se sabe 

que un céntimo non era nada ata o día 31, pero 

agora ... 

Quen máis qu~n menos viviría xa algunha saboro

sa anécdota a propósito da nova moeda e tería oca

sión de levar algún chasco ou cabreo. Pero todos 

terán un signo visible e práctico da realidade europea 

na que estamos. 

Tardaremos, sen embargo, en asimila-lo que signi

fican as grandes cifras, cando nos falen do importe do 

orzamento dunha obra pública, do volume de nego

cio dunha empresa, dun premio da Primitiva. Pero 

ó face-la compra. De seguro que aumentará moito o 

uso do diñeiro de plástico, da tarxeta bancaria, para 

aforra-lo lío ese de recoller e compraba-la volta. 

Por iso onde máis problerp.ás irnos ter todos, ·com

pradores e vendedores, é nos pequenos establece

mentos, onde non se poida funcionar con esas tarxe

tas, nas pequenas tend.~s, no~ bares e. restau!antes, por 

exemplo. Pero de s~guro q~e isto v~i· se~ · ta~én para 

eles un reto para poñerse ó día, e introducirse, por 

exemplo, en novos sistemas de contabilidade e con

trol do día a día do seu negocio. 

Por iso esta primeira crónica do ano "non quere 

entrar en grandes fonduras e si, en cambio, pretende 

servu para desexarlles a todos un "euro feliz" ano 

2002. 



MULLER EN BRANCO 
SOBRE FONDO NEGRO Engracia Vida/ Estévez 

Miriam de N azaré podería branque
ar todo o artigo. N ese papel real que 
tivo neste mundo e que se asemella 

. tan pouco ó que as imaxes e as tradi

cións nos fan presentes nestas datas. 

Unha muller-muller, filia do seu 

tampo, nai, traballadora, mestra do 

seu filliño, compañeira do seu home, 

boa veciña, discípula de Xesús, que 

gardou no seu corazón o mellar da 

relación con .el. Unha muller que 

creu, amo u e espero u. 

Contemplándoa así tal vez poidamos 

ser un pouco máis transparentes todas . 

Non quixera escurecer nada nestes 

días, pero non sería solidaria. Á vista 

do que medran as martes por violen

cia non se pode deixar de denunciar 

e de pedir xustiza. Non se trata só de 

evitalas cando corren o risco de caer 

en perigo. Hai que ir á raiceira do. 

problema. Á educación desde o nace

mento, para evitarmos esa superiori

dade do varón que medra créndose 

por riba. Toneladas de tinta branca 

necesitan certos xuíces que seguen a 

firmar ~entencias mauras por machis
tas . 

Máis luz. As mulleres van poder 

traballar no mar. Esperemos que o 
Goberno non consiga somente o 
permiso de embarque", senón 

tamén as condicións laborais axeita
das. Sen privilexios de sexo pero con 
respecto ó ser humano. Non cabe 
dúbida de que todo o que sexa 
medrar en igualdade de oportunida

des é bo. Logo que cada quen opte de 
acordo coas súas posibilidades. A 
plena claridade sería que ningunha 

muller se sentise abrigada a aceptar 
unha situación laboral pouco digna, 
non polo oficio senón polas circuns

tancias. 

En troques o Sr. Pr~sidente da 

Xunta, ponnos unha sombra. Despois 
·de levar <lúas mulleres ó Goberno, 

esqueceunas ó lamentar que as espo
sas dos Conselleiros íanos a botar en 
falta ... ¿E os homes das Conselleiras? 

¿Non? ¡Ai Don M anuel, Don 

Manuel, cando elixa mulleres para os 

seus nomeamentos, non esqueza que 

~eñen a mesma categoría persoal! 

XUN 1 OS FACEMOS POBO: 
UN NOVO REGALO DE MANOLO REGAL 

N a última Romaxe comezouse a 
difusión <leste novo libro de M anolo 
Regal, feito , coma sempre, pensando 
nos grupos e comunidades que cele
bran a súa fe en galega. 

Así o libro achega unha sen e de 
m ateriais válidos para a expresión e a 
celebració.n en comunidade <liante 

nas "misas sen cura" . No flo dos días é 

a terceira parte, na que se recollen 

aspectos máis cotiáns da vivencia da 

fe. E, na cuarta parte, recompílanse 

textos empregados nas festas do 

patrón dos labregos, San Isidro. 

C omo n os anteriores libros de 

R egal, hai un esforzo por crear unha 
das m áis variadas situacións da vida. 

linguaxe relixiosa e celebrativa que se A primeira parte recolle unha · 
relectura do credo feito desde a faga co_mprensible e próxima ó home 

aldea, a partir de m ateriais que fo ron 
publicándose na revista Fervenza, do 
Movemento Rural C r istián de 
Galicia. 

N a segunda parte, Celebrando a nasa 
f e, recóllense textos de liturxia que se 

. empregaron na parroquia de C andia, 

e muller de hoxe, e que exprese o 

sentir da Galicia rural. 

Non abundan os materiais de cali

dade para as nosas celebracións así 

que agradecemos a Manolo o seu 

continuado esforzo por alimentarnos 

e facernos medrar un pouquiño máis. 

e············ 
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JOSÉ Mª DÍAZ-ALEGRÍA, O DO LIBRO 
Don José Mª Díaz-Alegría, nado en Asturias no ano 1911, no 1930 ingresa na Compañía 
de Xesús. Senda catedrático de Ética na Gregoriana durante once anos, escribe no 1972 -
o libro Yo creo en la Esperanza. Foi unha bomba dentro ·e fóra da lgrexa. Unha anécdota 

serve para confirmar o impacto daquel libro.- Un día un irmán seu, José Luis, que fara 
Director xeral da Garda Civil, xa retirado, saía co seu coche a unha estrada nacional sen 

a utilización do cinto de seguridade, párao a garda civil para botar/le a reprimenda e 
multa/o. H_ Por favor, a súa documentación. - Verá vostede -desculpándose- agora 
mesmo acabo de saír dunha poboación a esta estrada. - ¡Ah!, pero vostede é Díaz 

Alegría, - Son, son, eu fun ... -Ah, o irmán do que escribiu o libro!" Para os que vivimos 
aqueles tempos este libro _foi unha referencia. Sen dúbida para os lectores de IRIMIA 
este personaxe pode ser interesante. O 27 de outubro a comunidade de Vallecas e do 
Pozo .fíxolle unha agarimosa homenaxe nos seus 90 anos, comunidades de Asturias, e 

outros amigos de Galicia e de Madrid uníronse a esta festa . 

A ti coñecémoste polo libro 
Yo creo en la Esperanza. E agora 
vas e agasállasnos con outro 
libro no seu 25 º aniversario, Yo 
todavía Creo en la Esperanza; 
dinos algo da relación entre 
ambos libros. 

A editorial decidiu relanzar a 

colección El Credo que deu sentido 

á miña vida empezou por invitar 

aos que escribiran daquela. Algúns 

xa morreran e a outros non lles ape

tecía; eu díxenlles que aceptaba e 

ademai voulle pór o título Yo toda
vf a Creo en la Esperanz a. E digo toda

vía, porque primeiro consérvoa e 

segundo consérvoa na situación 

vital e eclesial, pero diférente. O 

primeiro libro foi escrito na época 

despois do Concilio que, sen dúbi

da, dábanos granqes esperanzas. O 
Concilio Vaticano II é o comezo do 

camiño que hai que seguir adiante. 

Participei bastante no diálogo entre 

cristiáns e marxistas e fixen unha 

pequena achega. Agora, a esta dis

tancia, podo dicir que eu, cristián, 

non teño por qué ser sen máis mar

xista, pero tampouco teño porque 

ser antimarxista, co que foi e segue 

a ser o antimarxismo. Tamén escri

bín o libro cando estaba empezando 

a callar a Teoloxía da Liberación. 

Téñoo ben na cabeza e vivo no 

corazón. 

· E o segundo libro ... 

Cando me poño a escribir este 

segundo_ ·libro empezo por manifes

tar esta fe que eu vivo absolutamen

te converxente e nova. A fe en 

Xesús que anuncia o Reino de. 

Deus é ao mesmo tempo un profe

ta de xust_iza . e de amor, incluso, aos 

inimigos. E tamén as palabras que, · 

con toda probabilidade, pertencen 

ás · mesmas palabras auténticas de . 

Xesús que son: "non podedes servir . 



a Deus e ao diñeiro". Todo isto apa

rece máis claro neste segundo libro. 

A publicación do libro supú
xoche perder a cátedra ... 

¿como foi aquel conflicto? 
A publicación daquel libro moles

tou no Vaticano. Paulo VI levou 

adiante o Concilio na liña de Xoán 

XXIII (os dous están co Señor). 

Pero tiña menos liberdade de espíri

to e herdara de Pío XII e de Pío IX 

a idea da importan.cia do Papa que 

tiña nas súas mans a Igrexa e que 

tiña ben coidado que non lle caera, 

por dicilo así. Aínda que non 

pechou a fiestra que abrira· Xoán 

XXIII , tampouco permitiu abrila 

de par en par. A m edida que ía ave

llentando · asustábase máis de que o 

Concilio fose punto · de partida para 

seguir avanzando e fixo del unha 

estación término. O . Xeneral padre 

Arrupe, amigo meu, ·a quen tam

pouco lle fixo moita gracia o libro, 

díxome que certamente non tiña 

ningún err.o teolóxico, pero que 

non ? vía claro. Por estas presións 

mandoume que abandonara a 

Gregoriana. Esta universidade é do 

Papa, aínda que está confiada aos 

xesuítas. 

¿Sentícheste derrotado, sen 
cátedra, coma un paxaro sen 
ás? 

Non, de ningunha maneira. Eu 

non lle tiña ningún apego a ser 

catedrático e fun para o barrio do 

Pozo do Tío Raimundo. Escribira o 

libro por deber de conciencia. Non 

podía desdicirme de nada do que ali 
escribira. Este modo de ver a fe 

debíallo . a Xesús de Nazaré e non . 

tiven máis remedio que publicalo. 

Aceptei pedir a exclaustración e o 

bispo de Segovia, Mons . Palenzuela, 

caritativo e aberto, acolleume na súa 

diocese, aínda que eu trahallei sem

pre co Padre Llanos, no barrio 

devandito. Desta maneira vm 

encantado e cambiei de ser profesor 

da Gregoriana por ser . profesor 

popular daqueles amigos e veciños e 

iso veume moi ben. 

Deixaches Roma e o estran

xeiro co que levaba consigo de 

liberdade e democracia · e vés 

compartir connosco "a . longa 

noite de pedra" ¿que supuxo 

para ti? 

Eu case todos os anos dedicaba un 

mes de vacacións a compartilo coa 

comunidade do Pozo. Por outra 

banda na Gregoriana había moitos 

españois, tiña contacto coa HOAC, 

Anxo Ferreiro Currás 

co mundo obreiro. Ali en Roma 

non Vivía ·só no mundo académico, 

sentía e vivía o de España continua

mente. Chegueí a España o ano 73, 

de maneira que ni.e tocaron os tres 

derradeiros anos do franquismo, 

implicado en todo aquilo. 

E comezas a túa participa

ción nas comunidades cristiás. 

Ali deixas a túa pel... como 

dicía o cantar a ti dedicado " ... 

poco a poco el ~ueblo/ os fue 

modelando/ y a sus propias 

filas/ os fue incorporando ... " 

O pobo modeloume, é certo; eu 

son un discípulo da vida do pob.o. 

Como estas palabras son para 

unha revista galega, dinos algo 

da Igrexa galega na que unha 

e········· ·· 
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gran parte da xerarquía non é 

galega, que dificilmente pode 

sentir o latexar dos sentimentos 

do pobo sen falar a súa lin

gua ... 

Teño a impresión de que nm 

sequera fai o que os políticos, que 

nas eleccións falan galega. A min 

faime moita gracia oír falar a Fraga, 

porque me dá a impresión de que 

fala así coma quen ... Eu teño pasa

do algunha tempada en Galicia e 

aos campesiños non lles entendo 

Anxo Ferreiro Currás 

Nun dos libros que eu escribín, E a muller na Igrexa ... 

Teología en broma y en serio, dicía ¡Ai! esa é outra barbaridade que 

causas moi serias con -bastante pasa na Igrexa católica. Xesús non 

broma. Unha delas era que a Igrexa fixo presbíteros, nin bispos; os após

socioloxicamente funciona coma tolos eran outra c9usa, se queres 

unha empresa de producción e dis- máis que iso, pero distinto. Non hai 

tribución de mercadorías espiri- ningún impedimento para que a 
tuais. muller forme parte do sacerdocio. 

É dicir que practicamente identi

ficase co clero. Os curas son empre

gados do hispo e os bispos do Papa 

e os fieis consumidores deses pro

ductos. Iso é· unha monstruosidade; 

Nunha tarde de outono na 

nada, escrito enténdoo, pero Fraga porque a Igrexa ten que ser una 

parece que fala de m entira. comunidade de crentes . A Igrexa 

A Igrexa galega coa súa lingua, · ten a súa base no grupiño que ere e 

que as árbores van quedando 
espidas e a noite vai caendo, 

aquí remata a charla viva de 
moitas cousas, algunha delas. aí 
van, con Don Xosé María, 

home de fe e mente clara aos 
seus noventa animoso e novo 
coma nunha eterna primavera. 

Mantente así. Graciñas, Don 

José María. 

coa súa cultura~ ten que facer que a 

xente popular se atope nela coma 

na súa ca a. Xesús era do pobo cul

turalm nt galileo e falaba aram eo. 

celebra a eucaristía. A parroquia está 

ao servicio das comunidades de 

base, a diocese ao serv1c10 das 

parroquias e a conferencia episcopal 

A :b n ns pode manifestar nunha ao servicio das dioceses. Partindo da 

cultura allea ao pobo. base viva. O que hai que superar é 

Mándame algún exemplar da 

revista IRIMIA para coñecela. Non 

falo o galega e cústame entendelo, 
unha Igrexa que se identifique co pero l_éoo. En Galicia teño bos ami-

¿Como quererías ti que fora a 

Igrexa? 

clero, na que os fieis só digan amén 

e dean o óbolo. Iso non pode ser. 

gos, Xosé Chao, Alvilares e outros. 

Saúdos aos gal egos e galegas. 



RETALLOS DE 
HISIORIA Celia Castro Ojea 

A FURORE NORMANDORUM , LIBÉRANOS 
Cara ó ano 844 chegaron á Galicia os homes do Norte. E non viñan a ca/quera causa, 
~enón á rapina. Non procuraron o asentamento, senón máis ben levar todo canto 

podían, as riquezas e bens dos galaicos, que .aprenderon a vivir con medo ó 
normando. Entraban palas rías e subían polos ríos máis importantes arrasando 

ribeiras, aldeas e vi/as en expedicións de saqueo 
que mesmo podían durar máis dun ano. 

E niso chegou .. . Pedro de 
Mezonzo 
Pero no ano 1032 rematan aquelas 

razzías, disque pola intercesión do 

noso San Pedro de Mezonzo, autor 

da máis fermosa pregaria mariana 

que coñecemos, a Salve Regína, 

implorada por el mesmo, daquela 

abade de Mezonzo e bispo de Iria, 
en pleno apoxeo das invasións nor

mandas. 

Erguéronse daquela torres defensi

vas como as da Lanzada, 

Cambados, Catoira -malchama

das torres do oeste, que é 
corrupción-do seu nome ver

dadeiro Castellum honestí-. 

Mes.mo en Tui, Cangas do 

Morrazo, ou Iria, que gardaba 

o acceso ó sartego do após
tolo, sentiron a rapina e des

trucción normandas. De 

feito as Igrexas e mosteiros, 

por seren lugares de acobillo 

de riquezas, foron os máis 

saqueados na procura de 

botíns. 
A inseguridade que causaban 

as expedicións viquingas, nas 

súas temibles naves, chamadas 

drakkar, afortalaron o papel da 

nobreza como defensora dos 

labregos e das súas terras. Así 

medrou a influencia da nobreza 

laica e dos bispos, verdadeiros 

señores feudais. 

¿De onde viñan os viquingos? Pois 

da Escandinavia, o que hoxe son 
Suecia, No ruega e Dinamarca. E 

tiñan fundamentalmente cmco 

actividades: saquear, 

conquistar, explorar, 
colonizar e 

comerciar. 

Con este 

Ilustración: F. Bueno Capeáns 

programa de actividades non é de 
estrañar que chegaran ata 

Grenlandia e ás costas de nortea
mérica moito antes de Colón. 

E, como non ahondaba, veu 
tamén ..... o hispo San Gonzalo. 
Cóntase que, diante de tanta cala

midade, o santo bispo Gonzalo d 

Mondoñedo, ó avistamento dunha 

flota viquinga á altura de Foz, saíu 

do seu mosteiro de San Martiño e 

, de xeonllos, brazos en alto, berrou 

r,ola protección divina, mentres os 

galegas loitaban contra as naves 
viquingas. E conta a historia que, 

cando a san Gonzalo lle caían os 

brazos polo cansazo, os viquingos 

rexurdían ata que os seus discípu
los, caendo na conta, termáronlle 

dos brazos mentres non foi derro

tado por completo o inimigo. 

E o caso é que o xefe dunha das 

expedicións que disque destruíu 
Tui foi todo un santo, nada menos 

que Olaf Haraldson, san Olaf para 

os norugueses, porque, como eles 
dicían moito viaxei, moito 

probei, moito tentei os 

deuses .... 

Quizais todo este episodio 

dos viquingos teña que 

ver co cabelo louro e os 

olios azuis de moitas 

xentes das ribeiras de 

Galicia. _ .......... . 
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DEBATE ABER 1 O 

BENOUERIDO TRAS NO: 

Non che falta razón cando dis 
que o sistema de selección do 

profesorado universitario pre
LOU ten moitas carencias, pero o 

enfoque que lle dás ó asunto das 

mobilizacións paréceme bastante 
reduccionista, pois o problema de 

fondo é moito máis complexo e o 

que realmente se estivo e se está ·ª 
cuestionar, xa aprobada a LOU, é 
qué modelo de Universidade 

ternos e cál queremos, qué fun

cións cumpre na sociedade e a 

qué intereses serve. 

R ulta evidente que a LOU 
f( ta d diferente forma a profe-

rado, es tudiantes e PAS (persoal 

d administración e servicios), e 

aínda que cada sector centrou, e 

segue centrando, as reivindica

cións en aspectos distintos, hai, 

cando menos, dous puntos de 
coincidencia: 

1 º. O proceso de elaboración do 

texto legal -a pesar do que afirma 
a ministra-fixose sen contar coa 

opinión da comunidade universi
taria, e esta prepotencia é critica

da por todos. 

2º.A concepción de Universida

de que se . desprende da leí remón

tano a tempos bastante pasados, 

pois reforza o poder dos órganos 

uniper oais fronte ós colexiados, 

r duc sensibl mente a p~r.ticipa
ción de alumnado e PAS neste 

tipo de foros (Consellos de 

D partam nto, Xuntas de Facul-

tade, Claustro .. :), xerarqmza ó 

máximo a estructura umversitaria, 

reforza o poder das Universidades 

grandes (deixando· as da "perife

ria" como trampolín para chegar a 

postos mellores), e en canto á 

selección do profesorado centrali

za a endogamia en Madrid, e a 

endogamia ... canto máis lonxe da 

casa, máis complicado é descubri

la e denunciala. 

a endogamia 
canto máis 
lonxe da casa, 

peor 

Todo isto sen menciona-lo 

reforzo da privada fronte á públi

ca 1; a modificación nas porcenta

xes que achegan Administración, 

estudiantes e empresas para o 

financiamento, que redundará, 

evidentemente, nun incremento 

das taxas académicas; a introduc

ción · dos créditos brandos para os 

estudiantes (que terán que devol

ve-lo importe do prestado unha 

vez finalizada· a carreira -co ben 

que está o mercado de traballo e o 

xustos que son os salarios dos que 

comezan-; e ademais quererán 

que se independicen, paguen un 

aluguer e aumenten a natalidade 

para que "España vaya bien"): 

Persoalmente, o único aspecto 

positivo que lle atopo á LOU é o 

proceso de mobilización iritens_o, 

creativo e ben levado que provo- . 

cou, e o deb.ate que foi quen de 

suscitar na propia U niversidade e, 

en menor medida, na sociedade, 

en torno ó que ternos e ó que 

deberíamos ter. Oxaiá est~ esper-

tar de conciencias teña repercu

~ións a longo prazo. 

Belén Caballo Villar* 
*Profesora da Universidade de 

Santiago de Compostela 

1 Unha das emendas á LOU aprobadas 
no Senado abre as portas para que o pro..:. 
fesorado das Universidades públicas 
poida compatibiliza-la súa docencia e 
investigación co traballo nas privadas. 



DEBATE ABER l·O 

LOU: SOÑARCUNHA XERACIÓN MÁIS POLÍTICA 

As resacas nünca foron boas. Se 

nunha empresa xorde unha folga, 

o proceso de producci6n paraliza

se. Pero se na universidade os 

estudiantes se poñen en folga, os 

que perden son os folguistas. E 

aínda así todos sabían que era por 

un ben maior. E sabían que había 

que facer ~go. E fixérono. Ben ou 

mal. Pero saíron da ·SÚa casa. Por 

unha vez. 

Escoitáronse moitas causas para 

deslexitima-la loita. ((As leis non se 

Jan na rúa", "onde tiñan que estar era 

nas aulas estudiando"... foi o máis 

grave de todo. Dá a sensación de 

que a nosa práctica democrática 

tense que limitar a exerce-lo noso 

dereito ó voto cada catro anos. O 

resto é política, despachos ... Eles 

xa mirarán por nós, nunha sorte 
de papá-Estado que nos coida e 
nos .dá unha vida mellar. E aí 
irnos, todos e fila, ben encadradi
ños, e coidando que a nosa casa e 
o noso can vaian ben, que · xa é 
bastante. Poida que estea equivo
cada, pero a democracia é moito 
máis e xurdiu de moito máis. Se as 
leis non se fan na rúa, ¿non hai 
lugar para movementos asociaú
vos veciñais, ecolóxicos, . cultu
rais ... ? A sociedade de hoxe coas 
infindas posibilidades que ofrece 
ten nas súas mans a dunha demo
cracia cada vez máis activa, máis 
participativa, máis directa, máis 
real. 

¿E o de instigados? Detrás cliso 
hai máis do mesmo: ¡pobriños, 
que os están instigando! Eles que 
non razoan, que teñen a maioría 
de idade .de prestado, que só ·ser-

Quizabes isto 
tamén sexa 

unha loita 
xeracional 

ven para gasta-los cartiños dos 
papás ... ¡p~briños, hai que coida
los! ¡hai que sinalárlle-lo camiño 
bo por se se equivocan! Por se nos 
equivocamos. Quizabes somos 
unha xeración de inmaduros a 
forza de evitarmos dores. 
Quizabes isto, ademais dun move
mento contra unha leí ilóxica, 

· tamén sexa unha loita xeracional. 
Unha loita contra o papá-Estado 
que, para evitar que nos ...equivo
quemos, nos impide ve-la realida
de e posicionarnos fronte a ela. 
Por iso o da emenda por minuto 
nunha leí que non cambia nada 
pero que lles serve para cambiar 
todo cando o consideren necesa-
no. 

Así, o que máis me chamou a 
atenci~n foi aquilo de que o estu
diantado galega es.taba a vivir 
unha postadolescencia tardía. 
Postad8lescentes e postadoles~en
tas saíron á rúa porque como se 
lles .dá de todo e de todo teñen, 
precisan . enche-lo· seu baleiro 
existencial orneando. Si, somo 
adolescentes pero non inmaduros. 
s;bre todo porque madurar non 
significa dicir amén a todo. E é 
que calquera psicólogo definira
che a etapa vital como o inicio do 
posicionamento da persoa <liante 
do mundo e dos demais. E tamén 
saberán os psicólogos que unha 
adolescencia plena terá como 
resultado unha madurez moito 
máis saudable. 

Gustaríame que esta xeración 
fose máis adolescente, máis políti
ca. Trabucarase e o mundo inme
diato parecerá máis inestable. Pero 
a sociedade será máis un todo que 
moitos uns e a democracia respi
rará mellar. Todos saberán que é 
por un ben maior. 

Ana Rodríguez Fernández* 
*Alumna da U niversidade de 

Santiago de Compostela 

e·········· .. 
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Cóntase que a Historia atribúe a 

Francisco Bernardone -quen 

despois sería coñecido como 

an Franci co de Asís- o mérito 

d s r o primeiro que reprodu

ciu en imaxes o nacemento de 

Xesús de Nazaré, narrado polos 

evanxelistas Lucas e Mateo no 

Novo Testamento. 

Era o N adal de 1223 na ermida 

de Greccio no Rieiti, pro".incia 

da rexión italiana do Lazio. 

A idea parece que axiña se espa

llou por toda Italia e logo pola 

l'IHIA 
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Europa católica ... E así ata os 

nosos días, en que o mundo 

cristián incorporou á celebra

ción do N adal como elemento 

imprescindíbel a representación 

do Portal de Belén. 

Na noite do 24 de decembro de 

2001 unha kaffia branca e negra 

(a popular palestina) enriba 

dunha cadeira da Basílica de 

Santa Catálina na. cidade de 

Belén, na Cisxordania ocupada, 

lembraba que lasser Arafat non 

puidera asistir, o brigado pola 

prohibición do goberno israelí 

de Ariel Sharon. 

Esa mesma noite Xesús de 

Nazaré, case oitocentos anos 

despois de permanecer impasí

bel no seu presebe, ergueuse e 

como quen non quere a cousa 

saíu pola porta para fóra do 

escenario. Non volvería a parti

cipar daquela escenificación 

mentres o pobo palestino non 

puidese estar entre as bancadas 

do público. 
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MASUMEH EBTEKJ,\R: _ , 
SOBRE A INVENCION DOSTALIBAN 

O mundo está espantado ó 

ve-lo trato que daban os tali

bán ás mulleres afganas. ¿ Cre 

que era c_onforme coa mensa

xe do Corán? 

(Risas). Obviamente non o creo 

así. O caso dos talibán ten moitos' 

paradoxos políticos. Os talibán 

creceron inicialmente co apoio 

dos Estados Unidos, directamente 

ou a través dos seus aliados nesta 

parte do mundo, como Pakistán 

ou Arabia Saudí. A súa visión do 

Islám é moi reaccionaria e moi 

obtusa, con moi pouco que ver co 

espírito do Islám. Se queremos 

comprender unha relixión ou 

unha ideoloxía, hai que compren

de-lo seu espírito. E o espírito do 

Islám é o do igualitarismo, a pro

moción da dignidade humana, a 

solidaridade, a igualdade dos 

xéneros. O Islám considera que 

homes e mulleres, aínda que sexan 

Masumeh Ebtekar é a número 2 do réxime iraní. Ocupa os 
cargos de vicepresidenta e ministra de medio ambiente. O 
feíto de que unha muller ocupe unha vicepresidencia dun 

estado non é nada común no Hliberado" occidente. 
Tampouco é moi común a capacidade de análise, 

orixinalidade de enfoque e bo criterio con que esta muller 
observa a realidade. Estas liñas furtámolas ó diario El País 

de 23 éle decembro. 

diferentes, teñen o mesmo valor 

humano e os mesmos dereitos. E 

6 que fixeron os talibán en 

Afganistán é unha apariencia de 

Islám, moi arreciada do seu espíri

to. Baixo o patrocinio inicial de 

occidente, estos tipos presentaron 

unha visión extremadamente 

negativa do Islám. Pero os musul

máns de todo o mundo º· que 

están · a procurar son novos mode

los, exemplos prácticos dunha 

interpretación mo_derna do Islám. 

En Occidente cítase moito, 

desde o 11 de setembro a teo

ría do choque de civilizacións 

de Samuel Huntington .... 

Occidente debería deixar de 

promover unha ecuación na que o 

que ten o poder, a riqueza e a 

forza militar, ten a última palabra. 

Fronte a iso haberla que dar pri

macía á razón, a xustiza e os derei-

tos humanos. Pero nis to, 

Occidente aplica un dobre raseiro. 

Imaxino que está pensando 

na actitude de Estados Unidos 

respecto a israelís e palesti

nos ... 

A causa palestina é o ma10r 

exemplo dunha causa xusta, 

dunha loita lexítima pola liberda

de, pola dignidade humana, polo 

dereito á independencia ... E des

graciadamente sempre foi tratado 

por .Estados U nidos dun xeito 

moi parcial; o seu apoio a Israel e 

o seu desprezo polos palestinos 

son escandalosos .... non lles 

importa o que é xusto e inxusto, 

só os seus propios intereses ¿onde 

está o seu sistema de valores? Isto 

é o que pode levamos a un cho

que de civilizacións, que pañería á 

humanidade ó borde da extin

ción. 

-·-·---·-···"·· 



FAI A~NDO 
DAUNGUA Lidia e Valentina O CANTAR DO IRIMEGO 

Nin perra nin patacón ... ¡Euro campión!. 

A ver se o goberno non nos meteu en camisas de once varas con eso do euro. A 
ver se nos rem exemos con esas moediñas que fan moito ruído nos petos e tanto 
dan que falar. O s tempos cambian e a lingua vai con eles; aínda que é máis con
servadora, xa que agora ninguén mide en varas, pero a expresión que acabamos 
de citar segue viva. Para os máis novos lembramos que unha vara tiña aproxima
dam ente 80 cm, así que as camisas de once varas eran moi grandes, e meterse 
nunha camisa desas ... ¡botádelle a conta! Seguramente o mesmo vai pasar desde 
agora coas pesetas, seguiremos con di tos referidos a elas e ós seu múltiplos (os 
pesos) do tipo: " Saúde e pesetas ... " ou "Non ter un peso" ou incluso "Non ter cadela 
nin can", e recordamos que <!- cadela era o nome que lle daban á moeda antiga que 
valía 5 c~ntimos de p~seta; un sinónimo da cadela era a chica. Soaravos a expre
sión " Quedar sen perra" ou "Non ter· chica" ou "Non valer unha chica". Tanto a perra 

¿Un euro ou dous euros? 

como a chica pensa
mos que derivaron 
da (ou na) "perra
chica" .... , declará
mo-lo noso desco
ñecemento ante a 
transcrición gráfica · 
desta palabra, que 
non aparece nos 
nosos diccionarios e 
dubidamos da súa 
orixe galega. Tam én 
oímo-la expresión 
de "Andar ó ichavo", 
m áis antiga aínda, 
porque o ichavo 
non era fracción da 
p eseta serrón do 
m arabedí (plural 

marabedís): moeda acuñada en España desde os Reis Católicos ata Isabel II . 
Parece que cando alguén anda a pedir clise que "anda ó ichavo". Non sabemos se 
é corrente nos vosos falares, pero un inform ante oriúndo de Muros díxonos que, 
hai arredor de 50 anos, xuntábanse os pobres da vila un día á semana para iren 
pedir polas portas e dicíase qu~ "andaban ó ichavo"; de aí que hoxe se utilice a 
mesma expresión para calquera que é m oi pedichón ou . incluso chupón (fo rma 
galega para denomina-lo que en castelán se chan1a "gorrón"). 

Estes ditos veñen de cando cunha peseta aínda se gobernaba m oita vida. 
¿Acabará pasando o mesmo co euro? ¿Poñerémoslle un nome ós 5 céntimos e ós 
1 O e ó 20 ou será moito poñer en tempos de econonúa lingüística? A ver qué 
pa a noutra lingua , pero teremos que estar ó tanto para normalizarnos nós e non 
alear ... ¿Volverán os reás? Adiantándonos a posibles importacións e ... facémo-la 

no a proposta: 
2 euro - 1 cadela 
1 uro - 1 can 
1/ 2 uro - 1 carracha 
1 céntimo - 1 pulga 

Ex r i io : ¿ anta pulga ten un can?, ¿cantos cans ten unha cadela?, etc. 

···············e 

1. A miña imaxinación 
aínda sendo algo parca 
non dubida que en Galicia 
é a hora da comarca. 

2. Que é labor que paga a pena 
ben claro deixándoo está 
dende hai bastantes anos 
Alfonso na Terra Chá. 

3. Un crego moi singular 
que en Po.n.teceso foi nado 
o mundo da Chaira impulsa: 
Alfonso Blanco Torrado 

4. A porfia e con tesón · 
este entrañable irimego 
demostra que pode ser 
universal por chairego. 

5. Os xermolos agramaron 
en forma de asociación 
en Guitiriz acadaron 
a popular bendición. 

6. Non sempre ben comprendido 
polos amos do poder 
Alfonso turra pra <liante 
dun xeito que dá xenio ver. 

7. Múltiples actuacións 
deitan da actividade 
dunha persoa que ten, 
sobre todo, humanidade. 

8. Uunha cuestión eu formulo 
falando irimegamente: 
¿Por que o que fai Alfonso 
non prende coma semente? 

9. A serie de actividades 
de tipo máis cultural 
faino capaz do diálogo 
que nel é algo normal. 

1 O. Sen dúbida Alfonso é 
en Galicia o señor cura 
que goza de máis prestixio 
entre a xente da cultura. 

11. Está probada a forza 
que ten de convocatoria 
e i$tO non é ningún conto 
serrón a pura historia. 

12. Afeitas a que a Curia 
teña á profecía medo 
supoño que tal sucede 
na capital: Mondoñedo. 




