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calar, pero el berraba 
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Daniel López Muñoz 

o TRAS NO E ESTA VAi DE DESPEDIDA o Trasno naceu con María, a miña filia que 

agora se fixo maior. Son dúas cousas que, gracias a Ana, me saíron ben na vida. Foron gratuítas e ventureiras e 

devolvéronme máis do que me custaron. Ou sexa, que levo dezaoito anos dando a vara. Algo é algo. 
Fíxome sufrir moito cando non tiña qué dicir, cando estaba enxoito coma bosquimán que apaña pingas nas 
plantiñas do deserto. Supoño que se notaba. Pura disciplina. As cousas valen se duran, ... se o gran de trigo non 
cae na terra, ... cando veña a inspiración que me colla traballando. Etcétera, vós xa sabedes. 
Tamén me fixo gozar, cando daba coa idea precisa, co esquema redondo, co final perfecto. En dúas mil letras, 
contando espacios, hai que afinar moito e fiar fino.Aí teño que agradecerlle moito a Pepe Cuíña e Paco Vázquez, 

fontes inesgotables de surrealismo con grelos, ó noso perverso e entrañable caciquismo, ó noso persoal e intrans
ferible -e no fondo tenro- auto odio. 
Somos un país marabilloso, de boa xente. ·Pero incomprendida, velaí a cuestión, tan incomprendida que non nos 
comprendemos nin .nosoutros mesmos. E non fomos de exercicios porque non sabemos nin quén somos, nin de 
ónde vimos nin a ónde irnos. Isto é o máis contrario a aquela Unidad de destino- en lo Universal do vello dictador. 
Por iso podemos votar ó mesmo goberno de dereita despois do chapapote, pero o noso relativismo é unha vaci
na contra o absolutismo. E o. noso verso preferido do Noso Pai é o do noso pan de cada día. Un materialismo 
humanista. E cun aquel no fondo que nos fai insubstituíbles para nosoutros mesmos: cos demais e nas terras de 
acolá, ímola virando, pero aquelar, o que se di aquelar ben aquelados, só nos aquela~os entre nós, na nosa lin
gua, na mesma ·que agachamos, e na N osa Terra, esa que emporcamos e afeamos c~m ardorosa paixón. 
Por i o lonxe da Terra o Trasno non sae. Home, saír, ... sae, pero rarito. Así que é mellor face1o acougar. 
Gracia a todos. A Herminia de Romariz, por exemplo, que me dixo que me lía no enterro da Veneranda, e a 
Franci co o da casa do Romualdo, que, ademais, me daba ideas. Por citar só dous. Ben, tres, tamén a Lidia, entu-
iasta, que facía o biscoito negrito mentres me corrixía as faltas. Pero sobre iso da espiritualidade do negrito 

habemo volver mái adiante. Porque aquí non remata a historia. 

EDITORIAL 18 ano compartindo páxina co Trasno ben merece que lla cedamos toda para a súa despedida. 



A PALABRA 

Me 9, 30-37 

E marcharon de alí, atra

vesando a Galilea sen 

enredar nela, porque non 

quería que o soubese nin

guén; pois ía informando 

ós discípulos, dicíndolles: 

-O Fil lo do Home vano 

entregar nas mans dos 

homes, que o matarán; 

pero, despois de morto, 

pasados tres días, ha resu

citar. 

Eles non entendían o que 

lles dicía, pero non se 

atrevían a preguntarllo. 

Chegaron a Cafarnaúm, e, 

cando estaban na casa, 

preguntoulles: 

-¿De que viñades discu-· 

tindo polo camiño? 

Eles calaron, porque no 

camiño discutiran entre si 

sobre quen era o máis 

importante. Xesús sentou, 

chamou polos Doce e 

díxolles: 

-O que queira se-lo pri

meiro, que sexa o derra

deiro e o servidor de 

todos. 

E, collendo un nena, 

púxoo no medio deles e 

abrazándoo, dixo: 

-Quen acolle a un destes 

nenas no meu nome, acó-

1 leme a min; e quen me 

acolle a min, non é a min 

a quen acolle, senón a 

Aquel que me mandou. 

BOA NOVA 
Xosé A/vi/ares 

1 A CLAVE O non-poder que resiste ó poder 

O texto evanxélico de hoxe contrapón o anuncio de Xesús da súa paixón e marte á ansia de poder 

dos seus discípulos: "o primeiro ha se-lo último", ensina. 

A desatención a esa esixencia. de Xesús concrétase, ó longo dos tempos, no clericalismo: o culto 

ó poder dentro da lgrexa, e a súa alianza e compliCidade co poder do mundo. A perversión cleri

cal é unha tentación permanente, sempre actual. 

Primeiro, a ambición de poder na mesma organización da lgrexa. Herbert Haag, no seu libro ¿Que 

lgrexa quería Xesús? (Herder, 1998) escribe: "Na lgrexa católica hai dous estamentos, clero e lai

cado, con distintos privilexios, dereitos e deberes. Esa estructura eclesial non corresponde ó que 

Xesús fixo e ensinou. Os seus efectos 

non foron beneficiosos para a lgrexa no 

decorrer da historia". 

Di tamén que nin unha soa palabra de 

Xesús permite deducir que quixera crear 

el un novo sacerdocio nin un novo culto 

con carácter de sacrificio. El mesmo non 

era sacerdote, como non o foi ningún 

dos doce apóstolos nin Paulo. Xesús non 

quixo que houbera entre os seus discí

pulos distintas clases ou estados. 

En contradicción ·con esa práctica de 

Xesús, continúa Haag, constituíuse, a 

partir do século terceiro, unha xerarquía 

· ou autoridade sagra_da. A xerarquía reivindicou para si a dirección das comunidades e, sobre todo, 

a liturxia. Aumentou _ máis e máis os seus poderes ata que o papel dos segrares quedou reducido 

a simples meros servidores abrigados a obedecer. 

Este foso entre clero e laicado quixo ser salvado polo Concilio Vaticano 11. Pero non foi suprimi

do. "Tamén nos documentos conciliares, os segrares aparecen como asistentes da xerarquía, sen 

ningunha posibilidade de reivindica-los seus dereitos con eficacia". 

En segundo lugar, a lgrexa é tentada polo poder na súa relación co poder -político, económico, 

social- un has veces cómplice, outras adversario. Poder espiritual fronte a_ teí!lporal: Imperio e 

Papado, na ldade Media, lgrexa e sociedade civil, nos ~éculos últimos. A política "católica" como 

defensa dos chamados "dereitos da lgrexa", tantas veces privilexios. Esa mesma confusión entre 

cristianismo e política reaparece hoxe no debate sobre as· raíces cristiás de Europa na proxectada 

C_onstitución política europea. Ou na bu.sea dos pastos de influencia social -económica, política, 

académica, etc- co fin de evanxelizar. A orixe desa "alianza" de lgrexa e poder político sitúase na 

conversión de Constantino. Por eso pide Curros en "O divino sainete" que a lgrexa volva'"a Cristo 

dos brazos de Constantino". O que parece influencia do Evanxeo sobre a política -ou sobre a eco

nomía ou sobre a cultura, etc.- é, de feíto, utilización deste como medio para defender unha 

determinada política. O poder é, en todo caso, un instrumento que desvirtúa o anuncio cristián de 

. liberación ou salvación. O cristianismo é un fermento sempre inquietante para as ardes estable

cidas. 

O ideal de volver ó Sacro Romano Xermánico Imperio está na base de poñe-lo cristianismo como 

elemento da identidade europea. Non só é un arcaísmo senón a desvirtuación da fe cristiá, que é 

universal. O reino de Deus non é deste mundo. Pensando na política "católica", dicía o dominico 

francés Chenu, nos anos sesenta: "¡Pobre subproducto da conversión de Constantino!". 

o ···· ·· ··· ···· ···· 
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APENEIRA 

A participqción cidadá é moi intensa en Vigo, coa capacidade crítica para enche

lo baleiro que produce a falla de liderazgo e iniciativa política da que adoece a 

cidade nestes anos. Un dos seus estudiosos, Xulio Sequeiros, acertou: "Vigo fíxose 

a si mesma, sen contar coa Administración. Como consecuencia non ten peso 

político", a diferencia da Coruña, Santiago, etc. Pero o finado sociólogo xa descu

bría a importancia de Vigo como centro do Eixo Atlántico entre o norte e o,.sur 

do Miño. Na foto, o CONSELLO DE PARTICIPACION 
CIDADÁ, con 34 colectivos representados, que fixo o código ético do 

movemento asociativo. 

Dende comezos de ano os CÁRCERES galegas están a recibir cidadáns dou

tras nacións, o que non acontece fóra das súas paredes. No 2002 eran 2.834 reclusos 

(a capacidade das 5 cadeas é de 3.000). Daquela a proporción era do 200/o, pero agora 

non fai máis que medrar e, pode chegar nalgunha a máis da metade: como é o caso 

de Monterroso: marroquinas, alxerianos, da Europa do Leste ... En Pereiro de Aguiar hai 

poucos estranxeiros, pois están máis concentrados na recuperación de toxicómanos de 

toda Galicia, en colaboración con institucións como Proxecto Ha.me. Na Mercede, avo

gada dos detidos, denunciámo-la 'falla dos funcionarios necesarios para unha vida 

digna dentro delas. 

As fESTAS DA 
BICICLETA concentran afec

cionados por rúas e estradas, pero hai 

un día para dar pu lo a este deporte, o 5 

de outubro, que abriga a lembra-lo con

sello do Cumio da Terra de Río (1992) de 

buscar un transporte que se axeite ás 

necesidades e que reduza a demanda de 

enerxía: "isto, apuntan, poderíase acadar 

adoptando programas de transporte 

público de masas e fomentando trans

portes non motorizados mediante a cre

ación de beirarrúas e carrís "bici" segu

ros", sen esquece-lo valor ecolóxico para 

a reducción das emis1óns, que están 

provocando o cambio climático. A foto é 

de Xulio Villarino. 

DEMANDAS HISTÓRICAS E 
SOCIAIS 

DUNHA REESTRUCTURACJÓl 
DA 

IGREXA GALEGA 
Mulucl Espii111 Oaruatlo coordinador . 

O~tro berro do Pobo de Deus para u.nha urxente 

REESTRUCTURACION DA IGREXA GALE·GA 
é o miolo do libro Demandas históricas e sociais dunha reestructuración da lgrexa 

Galega. Vén de publicalo O Castro, dende a introducción de Manuel Espiña ata as 

achegas investigadoras rigorosas e alumadoras de Barreiro Fernández, Xaquín García 

de Días e Bernardo García Cendán. Unha b~sca cimentada na historia, xeografía, 

socioloxía e pastoral de Galicia ... que provoca un novo xeito de concebi-la remodela

ción diocesana, incidindo na actual marxinación da Coruña e Pontevedra, así como 

alternativas ás actuais parroquias na evanxelización, ·como as Comunidades de Base. 



A PERSECUCIÓN A CRISTIÁNS por informar e acolle-los 

inmigrantes en Alxeciras, Cádiz, Ceuta ... está a medrar mesmo dende o Estado, así as 

· Ca-rmelitas de Ceuta, por~ue os inscriben nos seus servicios da parroquia de Nasa 

Señora de África ou' acompáñanos a pedir asilo político. Mái.s de 200 inmigrantes sub

sisten nas rúas de Ceuta morrendo de frío e fame, porque·o Estado non ten medios ali 

para socorrelos. A lgrexa quere subsanar esta deficiencia dende a súa Comisión de 

Migracións integrada por Cáritas, ardes relixiosas e leigos. Son moitos os que están a 

arrisca-la súa vida compartindo bens materiais e espirituais ante a frialdade e as 

calumnias da burocracia. Na foto, un grupo á porta das Carmelitas. 

Alfonso Blanco Torrado 

A MAREA BRANCA é 

un impacto na conciencia cidadá, volun

tarios que dedican tódolos días xenero

samente horas e horas para que outros 

vivan. Fixemos un percorrido por 

Compostela, 60 voluntarios atenderon 

15.0QO casos de extrema pobreza no 

2002 a través de Cáritas. Máis de 100-

No Día das Migracións, o 28, homenaxeamos a MANUEL FERROL, 
finado o 27 de febreiro ós 79 anos, con esta foto que é o símbolo da emigración e 

que el plasmou en novembro do 57 no peirao da Coruña. Anxo Calo, de Fisterra, 

abrazando ó seu filio, está a despedi-la nai e dous irmáns que emigraban. á 

Arxentina. O seu pai morrería despezado nos peiraos da emigración, a súa nai pouco 

despois dunha enfermidade, os outros tres irmáns tamén cruzaron o Océano; el emi

graría a Suiza pero voltaria ó mar, que ·segue a acaricia-la súa nostalxia. Hoxe a 

emigración busca outros rumbos: se no 191.2 emigraron 72.593 a América e no 1920 

outros 76.619, no 2001 19.000 galegas emigraron, foron a Canarias (250/o). 

persoas xantan e cean cada día na 

Cociña Económica e 20 pernoctan cada 

noite no Albergue de San Francisco aco

llidos polo Francisco de Asís de Asorei. 

Son máis .de 5.000 os voluntarios dé 

Cáritas que traballan rias parroquias: 

inmigrantes, mulleres prostituidas, 

desempregados, etc. Na foto, a irimega 

Carmen Fernández Puente, unha vida 

gastada a pral dos demais dende Cáritas 

de Santiago. 

O RETORNO DOS FILLOS DOS EMIGRANTES 
está a acelerarse pala crise dalgúns países americanos: no 2001 un 250/o máis ca no 

2000 voltaron a Galicia, en total 8.716, a metade dos que naceron ese ano. Fixérono 

Suiza (2.003), Arxentina (1.478), Venezuela (1.104), sen canta-los filias ou netos sen 

pasaporte. O destino foi desigual: 3.529 instaláronse na Coruña e 457 en Lugo. Entre 

1996 e o 2000 máis de 10.000 filias de galegas que naceron fóra retornaron. Máis de 

78.000 que voltaron á terra das súas orixes, a maioría a Pontevedra e A Coruña. Están 

a palia-lo descenso da poboación. Foi no 92 cando retornaron máis; só procedentes de 

Suiza 10.556. Na foto, Andrés Rivéro, arxentino con raíces en Becerreá que traballa 

dende 1991 en Lugo. 

Catalunya (15), Madrid (140/o) ... 

· e ················ 



f~GAL€RIA~ 
~ARGAD€LO~ 

~ 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 
Fax: 981 - 5818 88 

~Ei Provenza, 27 4 - 276 
08008 BARCELONA 
Teléfs.: 93 - 215 03 68 / 215 01 79 
Fax : 93 - 215 01 79 

~G Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 - 31 O 48 30 
Fax : 91 - 310 48 30 

~1Ei Habana, 12 
32003 OURENSE 
Teléf. : 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

~,.Ei Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax : 981 - 35 3716 

~3 Pza. Sto. D.omingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 49 13 

~ Urzáiz, 17 
36201 VIGO 
Teléf. : 986 - 22 00 50 
Fax: 986 - 22 04 74 

~~ Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 - 421 67 08 
Fax : 95 - 429 37 43 

~ Via A. Volta, 20 
MILANO, 20121 
Teléf.: 02.657 58 99 
Fax : 02.657 58 99 

~~ Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf.: 986 - 85 25 84 
Fax: 986 - 85 7918 

~ Praza de España, 2 

··· ····· ·· ··· ···e 

27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo) 
Teléf.: 982 - 40 26 57 
Fax: 982 -41 60 33 

~ 

POLITICA Tintxu 

O OCASO DO PARLAMENTO 
O inicio do novo período de sesións do Parlamento Galega deu 

unha pobre impresión. Os grupos da oposición non 
conseguiran interrompe.-las vacacións para que o presidente ·da 
Xunta dese canta dalgúns asuntos de actualidade, alegando o 

PP que eran causas de pouca importancia 
ou non eran urxentes. 

Os dous grupos da oposición decidiron, xa que lago, exponer no primeiro 

pleno o asunto de máis actualidade e importancia na política xeral do momen

to, a vixencia do Estatuto de Autononúa e o trato que Galicia recibe de 

M adrid e Bruxelas. Os máximos dirixentes do BNG e do PsdeG-PSOE, Xosé 

M anuel Beiras e Pérez Tourijio, presentaron e d~fenderon as súas teses ó res

pecto. A resposta por parte do Grupo Popular estivo na boca de Rodríguez 

Corcaba e María Xesús Tapia. 

A elección dos voceiros podería ser sintomática, pero é que o contido das 

intervencións non deixou lugar a dúbidas: Beiras denunciaba a involución da 

política autonómica promovida por Aznar, a paralización das transferencias de 

competencias e mailo incumprimento pola Xunta dun acordo parlamentario 

unánime para facer un informe sobre- o grao de cumprimento do Estatuto de 

Autononúa e as posibilidades de desenvolvemento des te. A resposta do ex sub-:

delegado do goberno e concelleiro da Coruña foi que non había involución, 

que no último ano houbera trece novas transferencias que incluían mil fun

cionarios e que as propostas do .BNG que non estaban xa cumpridas eran 

inconstitucionais e caían no nefando delicto de soberanismo. 

Tamén Pérez Touriño denunciou a involución autonómica, mentres lem

braba antigas propostas do presidente da Xunta, contidas na actual demanda 

socialista de reforma autonómica: facer do Senado unha cámara territorial, 

crea-la conferencia de presidentes das comunidades autónomas, busca-la far-

Todos falan de diálogo, pero as 
maneiras fan pensar nun diálogo de 
sordos. · 

m ar de que estas participen nas decisións da Unión Europea. O voceiro socia

lista lembrou, entre outras causas, que nin sequera houbo nos últimos anos no 

Senado o debate sobre a política autonómica. A resposta da deputada María 

Xesús Tapia foi que o discurso socialista tamén incorría no delicto de sobera

nismo e consistía nun seguidismo das propostas de Ibarretxe e Maragall. 

Así de distantes están as posturas dos grupos parlamentarios. Todos falan de 

diálogo, pero a maneira de expresarse fai pensar nun diálogo de xordos. E o 

clima preelectoral dos próximos meses non fai prever cambios nesta tónica. E , 

desde lago, nisto non vai supoñer ningún cambio o novo secretario xeral do 

.PP. 

l 



O AQUEL 
o ··aulLOMBO" 

Nos anos 50 seu pai e súa nai 
colleran a maleta en Pontevedra e 
soltárana en Buenos Aires·. Alí 
naceu e viviu a.ta que o "corralito" 
e outras "macanas" económicas o 
deixaron arrombado na cuneta. 
Nese intre xa contaba cunha fami
lia no seu haber; unha muller nova 
e unha filia pequecha. 

Mirando para a vida dos seus 
pais, . a quen todo se lles :fixera 
"pedo" no derradeiro tramo da súa 
existencia, decidiu_ colle-los petates 
e a familia en Buenos Aires e cei
balos en Pontevedra. Así, pola cara, 
polo ilegal e porque tiña que 
sobrevivir. 

Botaron dous anos de clandesti
no. Nun cornecho familiar, de 
prestado, foron erguendo "una 
casita, che", que parece un museo 
de restos de obra. A golpe de fins 
de semana. 

Recibían cada mañá a visita dun 
veciño que tamén lles era familia 
por parte del. E cada mañá encirra
ba en Berta, a señora. Que se leva
ba pouca area a masa, que se ía 
demasiado solta, que se aquelo non 
tiña xeito, que se o labor non era 
cousa de mulleres. A Berta soltóu
seJ+e o xenio e despachou de ali "al 
pendejo y sus babosadas". 

Ós poucos días achegóuselles 
unha emisaria familiar coa encarga 
de repara-las fendas. Berta expli
couse: 

¡Ya estaba hartita, no más, de que 
todos los días me viniese a tocar el 
culo. 

A emisaria regresou confundida 
e escandalizada. Non so amente se 
metía coa pobre da Berta en pala
bra, serrón tamén en obra, coa man 
e a traizón. 

Ó mediodía, na hora do xantar, 
soou o teléfono. 

Nico, tes que perdoar, xa sabes 
como é o teu tío. Toda a vida un 
lacazán e agora de vello a andar tras 
das mulleres novas. Unha desgracia 
de home. 

Xosé Lois Vi/ar 

No vos preocupés, tía. La Berta 
lo único que quiere es que el tío la 
deje de joder. 

¿Tamén lle falou deso ese desca-
rado? ' 

No. No es eso. Lo que quiere es 
que la deje de tocar el culo, ¿me 
entendés? 

Eso xa llo dixemos, e que non se 
lle ocorra volver ás andadas. ¡Porco, 
que é un porco ! 

No, tía, escuchá. No es esa la 
cosa. No es que la tocase el culo a 
la Berta, ¿sabés? La jodienda es que 
se venga por aquí a rondar para 
decir que si esto, que si lo otro, que 
si ·lo hacés, que si no lo hacés, y 
tocándole las pelotas a la gente. 

¿Qué pelotas?, ¿as da meniña? 
Dejalo ya, tía, ¿querés? Mañana 

paso por la casa de ustedes y plati
camos un poquito. 

Está ben filio, porque non enten-
do nada. 

¡ Ciao, tía, que le vaya bien! 
Ata mañá filio. 
Nico colgou o teléfono, rrurou 

para Berta e dixo: 
¡Bonito quilombo, negra! 
Logo botouse a rir e saiu cara a 

porta da casa, para ver de sentarse 
na soleira. Cando lle pasaron as 
risas principiou a asubiar paseniña
mente . "No llores por mi 
Argentina". Pero parou ós poucos. 
E prendeu axiña un cigarro, antes 
de que lle prendese p~r dentro a 
señardade. 

e········ ····· ·· 
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XXVIROMAXE 
, 

IMPRESIONS DUNHAS· R'OMEIRAS, . 
Vl.NTESEIS ANOS REINCIDENTES 

Acollida con queixo da chaina luguesa. 

empre por esta datas é · unha 

urxencia que sae de moi dentro pre

para-lo encontro da Romaxe: ¿Tí 

poderás ir? ¿Estará bo día? 

Persoalmente gústame sentir como 

vai calando na xente do m eu barrio. 

Algúns din: A celebración é un pouco 

longa per ¡é tan bonita!; e repiten. 

D algunha m aneira vai sendo unha 

cita esperada. 

E chegou o día 13.A verdade é que 

a climatoloxía, excepto · en contadas 

ocasións, tratounos sempre moi ben. 

¿E os lugares? ¿Como os atopades? 

De camiño, no autocar, e chegando 

case a Sta Sabela, atopamos un pouco 

de néboa que nos encolleu. Pero foi 

un usto sen consecuencias. 

E ¡que ben senta sentirse acollido, 

cun bo pan, un bo viño e un bo 

qu ixo! É un xesto precioso das nasas 

Romax qu orprende agradable

mente a todo o que vai por primeira 

z . 

Coma sempre, ·o sitio superou as 

~xpectativas; as árbores ctebáronno-la 
calor do día e o ambiente non puido 

. ser máis agradable. 
A celebración 'resultou moi amena. 

A. escenificación· colletinos de verda

de. (Un pouco escuro e pequeno o 

lugar da actuación). A linguaxe e os 

contidos estaban realmente ó alcance. 
de todos, e aínda que "foi loriga", 
pensamos, e dende nós mesmas senti-
mos, que o tempo pasou sen darnos yj 

de canta, metidos na· historia e nas 
vivencias do "vello" que sabiamente e 
suavemente nos facía reflexionar e 
tomar conciencia de moitas realida-
des · <liante das que pasamos, ás veces, 
¡coma nenas!, con moita presa e 
pouca reflexión. 

U nha vez ~áis, a Romaxe quentou 
o corazón para comprometernos na 
loita por un mundo máis xusto, máis 
humano, por unha Galicia que .saiba 

· crecer na súa identidade. 

Este ano marcouse dalgunha 
maneira o inicio da celebración 
eucarística. Algúns comentaban gue 
esta separación, dentro da continui
dade, lles . gusto u . Outros pensaban 

que todo o que se representou era 
palabra de Deus, reflexión sobre a 
vida tendo en canta a súa mensaxe e, 
polo tanto, todo é celebración. 
_ E, coma se.i;npre que poden vir," o 
bo facer" da Quenlla; é unha ledicia 

que enriquece a celebración e tamé~ 

O vello e os nenos chairegos durante a celebración. Detras Manuel María. 
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os nasos oídos e a nasa sensibilidade 
musical. 

Dende a vivencia do que signifi
cou, un sinte que ·" a Rumboia" 
causa un pouc? de perplexidade na 
xente que vai se i_ntegrando, e costa 
que sexa urtha resposta vibrante de 
todo o grupo. ¿ Quizáis se poderla 
facer unha introducción que motive 
a participación? ¿Ou animar máis a 
integración unha vez comezada a 
danza? 

Como iremegas \le anos, s~ntimos 
moito cariño <liante do "p~i das 
romaxes", o entrañable Pepe Chao. 
Dende aquí o desexo de que moitos 
anos máis os seus benqueridos pés o 

· sigan a levando ás romaxes. 

E, acab?-da a celebración, o xantar: 
É un tempo entrañable, de alimenta
lo carpo e o corazón co encontro cos 
amigos, cos de cerca e cos de . máis 
lonxe; tempo para atoparnos e saber 
que a pesar da distancia, estamos uni
dos na. nasa fe e no noso compromi
so coa galeguidade. 

E pala tarde volta á festa . As can
cións da Quenlla seguen alimentan-

, 

Os organizadores da próxima Romaxe, encabezados por Ameiros, recollendo o Ramo. 

do a reflexión sobre a realidade. E o Non é posible acabar este recordo 

mago desperta en nós o nena que da Romaxe sen da-las gracias a tóda

levamos dentro, ó remove-lo maravi- . las persoas que fixeron posible cada 

lioso sentimento do asombro. momento <leste encontro. Gracias 

Relaxados e coa sensación dun día polo voso esforzo, pola vosa dedica

pleno, irnos collendo os coches e ción, polo voso bo facer. 

autocares para termina-lo día ·coa 

oración en S. Alberte. Pero desa parte 

xa exerce como cronista Xabi 

·Blanco. 

E así, un ano máis, gozamos do 

encontro e esperámo-lo próximo. A 

nosa próxima cita é S. Andrés. ¡Todos 

esperamos ir de vivos! 

~ .. A ORACION DA TARDE Xabi Blanco 

San Albertiño de Parga mantennos sempre na fala 

Ó redor das 18:30 da tarde, na capela do SanAlberte, máis de 300 persoas despedímo-la XXVI Romaxe rezan

do xuntos. Esta oración, coidada por Rubén e a xente da súa parroquia e acompañada pala guitarra e a fermo

sa voz de Bea, iniciouna o poeta Manuel María, que nos contou algo da historia do santuario e nos invitou a 

pedirlle ó Santo Alberte, o santo da fala, forzas para manternos sempre na nosa, falándoa, défendéndoa e rega

lándolla ós que veñen tras hosa. 

Logo fixemos presente tamén a memoria da auga, da paz e da fe. 

O momento máis emotivo foi cando, de xeito espontáneo, recitámo-la "Ladaíña dos sen fala" comprometén

donos con Santo Alberte a devolverlla "ás xentes da nosa terra esquecida, asoballada; ós que viven baixo a gue

rra e non teñen esperanza; ás mulleres violentadas, perseguidas, maltratadas; ás xentes das nosas costas, das praias 

envelenadas; ós calados polo medo a unha igrexa aµtoritaria; ós que non saen nas cantas das empresas e da banca; 

ós mortos por defenderen os dereitos e a palabra ... " 

Cheos de ledicia e de satisfacción, despedímonos cantándolle agradecidas e agradecidos ó santo: "San Alberte 

milagreiro es coma min chairego: dáme un falar verdadeiro no noso idioma galega". 

- ·············" 
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XXVIROMAXE 
, 

VOLVEREMOS A ROMAXE 

O vello chairego co seu venturoso pé, det ras, Manuel María. X. Manuel Carballo presidindo a celebración. 

Coa ensación da cálida aco

llida da x nte de Outeiro de 

R i aínda morna, achegámos

vo os nosos pareceres. Esas pri-

111.eiras impresión recentes 

dunha experiencia bonita e 

positiva para todos e todas as 

que sentamos ó redor desta 

mesa na Casa do Romualdo, en 

Vilela. 

Dende logo o lugar, o espa
cio, "a casa de encontro" esco

llido foi fantástico: ese arboredo 

cheo de bidueiros á beira do 

Pai Miño fíxonos sentir a todos 

ben a gusto. Poida que a súa 

grandura espallara un pouco de 

máis os irimegos que acudimos 

nun númeró semellante a 

outros anos. Moita xente popu

lar, ruraJ ... , aínda que hai quen 
comenta ónde estaban os 

n1.ozos e as mozas: esas "xenera

ción de relevo" tan ausente 

non o da vida de Irimia senón 

doutras moitas experiencias 

relixio~as, culturais ou políti

cas.,.. Ausencia que, sen embar

go, non desmerece o esfotzo 

honrado e gozoso dos que nos 

empecinamos en celebrar ano a 

ano a Romaxe que nos revive ... 
Unha festa "familiar", momen

to de apertas e agarimos entre 
moitos e ·moitas de nós que sen 

vernos en todo o ano percibi

mos con forza que as nosas 

vidas van ó carón. Unha roma

ría con tódolos elementos 

populares que lle correspon
den: os afectos, a festa, a comi

da e a bebida, "o pretexto" da 

celebración... e unha chea de 

aspectos pouco explicables qüe 

nos fan fieis a esta cita anual 

con todo o seu ritual. .. 

Gozamos coa celebración 

<leste ano: pareceunos que 

todos e todas a seguimos con 

facilidade e familiaridade -a 

pesar das dúas horas longas e do 
ímprescin~ible ·" guieiro" de 29 

páxinas. Foi _didáctico, aínda 

que un pouco fri? e duro de 
dixerir de primeiro prato, a 

presentación das comarcas da 

Nai Galiza: as que eran e as que 

non eran ou tiñan que ser dou
tra maneira... "VENTURO

SOS OS PÉS ... " foi o lema 

des te ano. ¡ Foi tan próxima e 

tan ben levada a dramatización! 

Sobrecolleunos por momentos, 

e invitounos á reflexión dende 
o ·concreto, o cotián e a ref e

rencia continúa á Terra Chá. 

Chapó os que a fixeron posible. 

Comentamos momentos que 

nos quedaron: a referencia á 

gratitude ós pés e ás mans, os 

que simplemente sempre están 

aí e dos que nunca nos lembra

mos, e sen os que non irnos a 

ningures ... así de vital, así de 

sinxelo. A luz do vagalume 

"' 



"ánima bendita do purgatorio" 

que aluma o que lle é propio 
nin máis nin menos e así hai 
que valorala ... : en todos atopa
mos un contido da celebración 
cheo de fondura sen pecar de 
adoutrinamento ou teoría 

valeira ... 
Custou, aíilda así, entrar en 

calor: facer sai-la ledicia, cantar 
e bailar .. . A rumboia remato u 
de rompe-lo xeo ... Tamén foi 
vivida con agaritno a comuñón 

Colectivo de comunidades hospedadas 
na Casa do Romualdo 

do rapaz que quixo compartir 
con todos· nós ese paso na súa 
vida persoal e de crente. 

E, como en tódalas romaxes, 
no pasamento dunha xermola a 
cría da ·do ano que vén: dádevos 
invitados, coma nós, o vindeiro 
ano na Capelada, a unha carrei
riña dun can do S. Andrés de 

Teixido. 
Como conclusión, se quere

mos avaliacións· máis "científi

cas e sisudas" haberá que atopar 

un xeito de autoavaliación da 

Romaxe na Romaxe ·mesma. 

Ou non. Unanimemente 

seguimos afirmando,os que nos 

x11ntamos nesta Casa do 

Romualdo, que volveremos á 

Romaxe; xa que nela atopamos 

cada ano a súa tenrura mo bili-

zadora e "reivindicativa", e o 

soriso de quen a prepara e a fai 

posible con agrado. 

O mapa comarcal completo e o representante das depresióris e 
serras surorientais talando. 

A Rumboira revolucionando a celebración. 

Elías atendendo ó posto dos medallóns. A violinista da Quenlla, atendendo á celebración. 

e ········ ··· .. ···· 
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ENTREVISTA 

IGREXA E MULLER. , , 
CONVERSA CON CARMEN FERNANDEZ DIAZ 

Carmen Fernández Díaz é luguesa de Sarria e Profesora Titular de Filoloxía Francesa na 
Facultade de Humanidades de Lugo. Foi un ha das colaboradoras na · obra colectiva 

dirixida por Isabel Gómez Acebo Mujer y ¿sectas? Ayer y hoy (Desclée df3 Brouwer, 2000) 
e acaba mesmo de publicar, do séu peto, o libro Iglesia y Mujer. Origen y desarrollo de la 

misoginia (Lugo, Unicopia, 2003) . 

María Magdalena, sería a "primeira 

· discípula", un dos discípulos, sen dis

tinción de xénero, máis preto da per

soa e a mensaxe de- Xes(ts. Para 

Yourcenar, o erotismo é únha expe-

. riencia sagrada, coma nas relixións 

orientais, e rexeita de cheo a idea da 

· corporeidade co~o- vencella~a ó 

pecado orixinal. En troques, o escri

tor · católico Paul Claudel, sobre o 

que tamén teño traballado, está nos 

antípodas: para el o ideal de muller é 

un ser incorpóreo que eleva ou con

duce ó home á plenitude do amor 

espiritual, superador do amor corpo

ral, que non enche o ser humano e 

bloquea o progreso da súa alma. 

Carmen, ¿que te leva a ti, unha O teu libro ten como epígrafe 

especialista en literatura france~ "orixe e desenvolvemento da 

sa, a interesarte na temática das 

conflictivas relacións entre 

muller e Igrexa? 

Ben, eu son muller e crente e ese 

dobre feito non pode menos de 

interpela-la miña reflexión intelec

tual e ac::adémica. Lembro que, hai 

tempo, a lectura do relato de 

Marguerite Yourcenar, "María 

Magdalena", do libro Fuegos, interro-

misoxinia" e nel culpa-la Igrexa 

de ter implantado a semente da 

misoxinia na sociedade occiden,

tal. ¿De onde vén ese rexeita

mentoo da muller no pensamen

to ofidal ~a Igrexa? 

As fontes da misoxinia eclesiástica 

veñen, por unha banda, da tradición 

cultural xudeo-sernitica, e pala outra 

da filosoña e espiritualidade greco-

. trascende e anula o Vello Testamento, 

no que respecta á súa postura fronte á . 

muller, traizoa o espírito e a letra da 

mensaxe de Xesús para recuar ata as 

formulacións máis veterotestamenta

rias. A misoxinia do cristianismo ofi

cial nada ten que ver co Cristo do 

que toma o seu nome. 

.Cristo buscou . 
a presencia 

das mulleres 
entre os seus 

¿É o rexeitamento da muller 

un signo exclusivo do catolids

nio? 

Non, nin moito menos. Mira, unha 

das grandes transformaciÓ1:J.S na cul

tura occidental dáse cando na época 

contemporánea o progreso da indus

trialización leva á saída da· muller do 

fogar e á sua incorporació~ ó mundo 

do traballo xerarquizado e asalariado. 

gou as raíces máis fondas da miña fe. orientais (platonismo, gnosticismo). Tódalas confesións cristiás responde

Cri to non rexeitou, antes ó contra- O que paño de relevo é que unha ron de xeito serodio e cunha reac

rio, buscou, a presencia das mulleres . Igrexa que xorde da revelación da ción común de desgusto a este reto 

ntre o eu; en máis dun aspecto. Boa Nova no Novo Testame~to, que feminino. Mesmo as igrexas protes-



Carlos Baliñas 

tantes, por p:ioito que o seu abando- ciado institucionalmente a el, o con- riencia . persoal, atopo unha maior 

no do celibato eclesiástico e a aper-. cepto do celibato ten marcado de.ci- receptividade ó protagonismo femi

tura á muller do ministerio sacerdo- sivamente a mentalidade do relixioso nino por parte do clero regular · (os 

tal poida levar a pensa-lo contrario. cristián, católico ou non, vedando, frades) capola banda do clero secular 

As formulacións misóx:inas na doctri- bloqueando, o achegamento diáfano (os curas). No eido do debate inte-

na de Lutero ou Calvino acadan un á realidade feminina. lectual, a gran esperanza está no pro-

nivel dunha dureza máis extremada 

.aínda cá dos Pais da Igrexa Católica, 

pertencentes a tempos bastante ante

riores. A moral protestante, aínda que 

a prediquen mulleres, segue sendo 

fondamente patriarcal, chea de des

prezo e medo pola muller e a corpo

ralidade. Mesmo cando se ten renun-

Como crente e como intelec

tual, ¿ves elementos de· cambio 

na Igrexa católica de hoxe en 

día? 

O gran cambio estase dando dende 

abaixo, dende as comunidades de 

base. Por certo · que, na miña expe-

gresivo achegamento entre o femi

nismo leigo e a teoloxía da muller, no 

diálogo dende o compartido, trascen

dendo as fortes reticiencias históricas 

dende un e outro carripo. Xa pasou 

antes, co existencialismo, e non pode 

menos de ser unha experiencia forte

mente enriquecedora. 
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CARI~ 

NON O PODO EVITAR 

Cando Aznar di iso de situar a España nun primeiro plano a nivel mundial non podo evitar recor

dar aquela consigna falanxista que dicía "España es una unidad de destino en lo universal''. 

Cando vexo que o esplendoroso Sr. Trillo, o ministro da guerra de non sei quen, meu dende logo que 

non, escolle a cruz de Santiago como distintivo dos seus militares en Irak, vénseme á cabeza aquela outra 

consigna que os instructores falanxistas nos predicaban nos colexios, que dicía ''por el imperio hacia 

Dios". 

Tampouco podo deixar de facer un paralelo entre o comportamento que a Igrexa Xerárquica tivo nos 

tempos de Franco e o que agora ten con Aznar. 

Sín.too, non o podo evitar. 

Agustín Bueno Rodríguez 

, 
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AC 1 U.ALIDADE 
, 

A CQRUNA .DE PACO VAZQUEZ 

Antes do verán, veti a luz un libro 

de Manolo Monge que vos quero 

presentar e recomendar. Primeiro, e 

en poucas palabras, presentaréivo-lo 

ó autor: Manolo Monge é subscritor 

de· Irimia desde hai un bo fato de 

anos. Vallisoletano de nacencia, vive 

en Galicia desde 1969 e dedícase á 

docencia. Procedente de movemen

tos cristiáns como a HOAC, soubo 

enraizarse, encarnarse en corpo e 

espírito na cultura, no sentir e na fala 

do pobo que o acolle. Participa desde 

o primeiro momento, activa e com

prometidamente, na política, nos 

movementos sociais e culturais, sem

pre ó lado dos necesitados, sen afo

rrar esforzos. Articuli'sta en diversos 

medios de comunicación galegas e 

tamén ensaísta publicou en 1999 o . 
libro Autovías galegas - Crónica dunha , 
farsa. 

A Coruña de Paco Vázquez é unha 

obra saída da indignación, que causa 

a impotencia dunha loita legal, xusta 

e pacífica durante tantos anos, fronte 

a tanta corrupción, favoritismo e 

amiguismo; mais quere ser ante todo 

un libro de recuperación da memo

ria, moi necesario para poder axuizar 

este período municipal da Coruña e 

a súa bisbarra, incluso con visións do 

acontecido no país galega. 

Quero deixar clariño que en nin

gún momento se fai ofensa persoal 

contra a figura do Alcalde, e moito 

É unha obra 
saída da 
impotencia legal 

que causa tanta . , 
corrupc1on, 

favoritismo e . . 
am1gu1smo 

menos da súa familia. Con dignidade 

preséntanse centos de datos obxecti-
. . 

vos sen rancores rnn xenre1ra, pero 

sen ocultación da verdade. 

O libro quere achegar información 

sobre a vida municipal e os principais 

acontecementos dos últimos anos, 

para que a cidadanía teña elementos 

Anuncio Maraño 

de xuízo. Este texto pretende infor

mar, concienciar, axitar, m.obilizar e 

·cambiar. 

Di o autor que "teño que confesar 

que non está escrito baixo a inde

pendencia e a imparcialidade, cualifi

cativos que ás veces se usan para ven

der máis exemplares ou gañar en cre

dibilidade; o texto está condicionado 

pola miña militancia e compromiso 

político e social durante 36 anos e 

pola miña participación activa nos 

feitos; por iso está escrito ás veces, en 

primeira persoa. Adianto, xa que 

logo, que non son neutral, porque a 

neutralidade, o que se chama a análi ..... 

se obxectiva, non existe; todos toma

mos partido, e moito máis aqueles 

que pregoan a súa independencia ou 

abstención." 

Coido eu que ningún coruñés 

pode omiti-la lectura deste libro, e 

atrévome a recomendalo para tódo

los galegas. Está editado por Prensa e 

Creación - A Nosa Terra. Pódese 

mercar nas librerías, agás na de El 

Corte Inglés e Librería Arena , onde 

a influencia de Paco Vázquez impe

diu a súa venda. e ................ . 
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FAI ANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

. Jubilarese, ¡que mirabilia! 

Vaia, vaia., que no último número desta marabillosa revista (xa o dicimos 
rn?s todo ... ), e remarcamos, ÚLTIMO, témo-la oportúnidade de le-lo 
DERRADEIRO, insistimos, derradeiro, "Trasno" . E que non se confunda 
ninguén con estes dous conceptos: recordade, cando falamos do "último" é 
que contamos que veñá outro detrás, así a última revista foi a núm. 656, pero 
agora xa o é a que tecles na man. E o "derradeiro", pois évos o último de todo, 
o acabouse, despois dese non hai máis, ¡morreu o canto! 

Ai, xesús, ¿e agora que quedarei, último ou derradeiro? 

Pois si, señores, xubilóusenos o "Trasno" , do latín jubilare, que ben a signi
ficar "berrar de ledicia", non sabemos se a el se lle dará por tanto, o caso é que 
estivo 18 anos a pé do canón, e· agora que chegara á maioría de idade deulle 
vertixe a responsabilidade. 

Pero, en fin, parece que o trasniño non se vai para sempre, parece que máis 
ben se vai metamorfosear e converter en aínda. non se sabe qué cronista do 
Polo Sur, a ver en qué queda. o canto ... 

¡Ai!, non estaredes a pensar que nos deixamos levar pala melancolía e que 
perdémo-lo rispe xa na primeira liña, con iso de poñer marabillosa; efectiva
mente, en galega évos con b, e non por capricho, vén do latín mirabilia (cau
sas admirables), que era con b, entón é a graña que lle corresponde en galega. 
Pasa o mesmo con móbil, auto~óbil, billa, po.bo, bolboreta (esta é moi facili
ña de lembrar, os dous bes sori coma as dúas ás da bolboreta) e ribeira. ¡Olio!: 
cando e cribimos con maiúscula para referirnos á vila mariñeira da provincia 
da Coruña, é igual con b, Ribeira, aínda que o alcalde se empeñe no contra
rio e poña empre con v, ¡só falta que ó de Boira, ó de Boimorto cm, mesmo, 
ó da Baña lles dea tamén polo mesmo! 

E tan1.os aínda a comeza-lo curso, así que para quentar motores xa estivo 
b n, ó mellar non ben mal darlle unha volta á ortograña para lanzarnos pisan
do firme, pero i o xa é leria para. outro día. ¡Abur!, ata dentro de quince días, 
n ' , mentres non no envíen a África, témo-la idea de volver ... Por certo, ¿en 
qu falará por aló e e homiño ... ? 

O CANTAR D~ IRIMEGO 

1. Domingo sete setembro 
fun onda Manuel Espiña 
a unha festa de homenaxe 
da que vou falar axiña. 

2. Na linda finca que ten 
Comunidade Home Novo 
convidaron a xuntarse 
cos de Aguiño, un gran pobo. 

3. Todo fornas amasar 
a un tal Lorenzo Mariño 
a nasa admiración 
preñe de _tenro cariño. 

4. Po la · medida do verso 
dixen "un tal", co gran risco 
de que me ande no lombo 
a xente de don Francisco. 

5. '!-J n aspecto do. gran Paco 
é o estilo franciscano: 
cal Paco Gie Asís zumega 
todo o que é humano. 

6. Case ninguén se de cata 
da súa intelixencia 
que ¡nada menos ca en Roma 
gañou brillante Licencia. 

7. ¿Sab'en con que. estilo escribe 
este crego que é un artista? 
¿E a igrexa que construíu? 
Merecente é .de ser vista. 

8. Por fóra semella un barco 
e atreveuse a decorar, 
cal filio de mariñeiro, 
un te1nplo que vén do mar. 

9. Évos. un home entregado 
a un gran labor pastoral: 
¡hai que ver que eucaristía 
que homilía tan xenial! 

1 O. Dos primeiros que en Galicia 
levaron ó altar a· fala; 
cando ve unha inxustiza 
revírase e nunca cala. 

11. Dende a primeira Romaxe 
centos foron irimegos; 
irimega é a parroquia: 
os fregueses e o crego. 

12. Graciñas Paco, Irimiá 
sábete sinxelo, humano. 
Un aplauso a "Home.Novo" 
que pode estar ben ufano . 




