
Ouen é da terra, á terra 
pertence e da terra tala. 

R E V 1 s T A Q u 1 N e E N A L D E e R E N T E s G A L E G. o s .............................•.........•................•••.•..•............•.......•.........................•.••••.............................•..... 



............... _ 

EDITORIAL POLÍTICOS EN ELECCIÓNS 
Segundo se vai achegando a data das eleccións xerais, o ambien

te político vaise acalorando máis. A oposición promete reformas 

que mellorarán a situación do Estado. O PP condiciona a reali

zación de moitas cousas que habería que gobernar: hai unhas 

semanas era o plan Galicia, despois foi a débeda do Estado con 

Andalucía e a execución das obras do AVE. Diversos ministros 

estanse empeñando en seguir unha estratexia de sobra coñecida 

por estas terras: "se non sigo mandando, xa veredes ... " .. 

Está claro que distintos partidos teñen diferentes preferencias 

de gasto público. Por iso existen, cada un pnonza ~ns temas 

sobre outros. É fácil ver cómo os cambios de goberno en cal

quera Administración, sexa local, rexional ou estatal levan a que 

aspectos cos que antes non se contaba, se potencien e, pola con

tra, outros decaen. 

Sen embargo, é unha r:iovidade dos últimos .anos que un parti

do se anuncie por Úce-lo seu traballo cando goberna. Na tele

visión e na radio o Goberno compite coas empresas en publici

dade. Pero desta vez non se trata de que compremos uns panta

lóns, un coche ou unha marca determinada de colonia. Trátase 

de, simplemente, "informar" de accións que representan o nor

mal funcionamento dunha Administración, como que ás pen

sións se lles suba o IPC. Usár cartos públicos para vender unha 

imaxe de bos xestores da cousa pública debería estar algo rifado 

coa ética que toda corporación debería ter. A fin de cantas, para 

elaborar eses anuncios recádansenos a todos uns impostas que 

calquera preferiría ver gastados noutra cousa. 

Como complemento a esta información do Goberno, estaría 

ben p dir que se faga o mesmo ca cando somos beneficiarios 

pola Seguridade Social dunha operación de balde (para a que, 

por regra xeral, estivemos cotizando moitos anos, por certo): 

nviarno a factura, para saber cánto paga o Estado para que se 

anun i un partido político antes das eleccións . 

Beatriz Cedrón Vílar 

A AQUELA PROPÓSITOS 
PARA o NOVO ANO U nha. 

noite deste primeiro mes do ano que vivi

mos, aconteceu nun bar de copas do lugar 

fornecido polo vello castelo, que un grupo 

de cidadáns, fartos dos abusos, dos alardes e 

do actuar improcedente dun grupo ·de . 

sup~stos traficantes de . drogas, arrodeáro

nos e intimidáronos ata o punto de ser 

precisa a presencia das forzas da arde 

pública para que puideran saír sans e salvos 

do local. 

A noticia, aparecida en titulares destacados 

do xornal (sen que eu, vaia por diante, 

coñeza de primeira man os feítos) produ

ciume sentimentos gozosos e molestos, xa 

que rexeit.o o uso da intimidación en tanto 

que manifestación violenta, · mais alabo a 

carraxe da reacción fronte a unha situación 

inxusta e a beleza da acción compartida. 

Esta sensación deume pé a tentar separa-la 

palla do gran e aplica-lo conto cara á ficti

cia renovación do contrato vital anual que 

toca por estas datas . Así, decidín ~ue no 

ano 2004 tentarei poñer unha énfase espe

cial en determinados aspectos (poucos e 

escollidos, pero de xenerosa feitura) para 

non dispersarme en proxectos de colores. 

De entre eles resalto un compartido en 

Irimia, e veremos, de hoxe nun ano, qué 

aconteceu: o de defende-la cultura propia. 

E así, por exemplo, xa entrados en materia, 

apelo ó vaso permiso para engadirlle unha 

. primeira consecuenóa: nunca, nunca, 

nunca chamarlle á nova tenda de Inditex 

"Zara Home" (pronunciado ''joum" ) senón 

"home" (pronun~iado pola escrita, como 

se dixo toda a vida) . 

E neste especial empeño, emulando o 

sucedido no outeiro protexido, tentarei 

xunta-las forzas dispoñibles ás vasas, como 

eles fixeron, con carraxe e determinación, 

coa vista cara a adiante e sen fendas que 

pretendan merma-la vontade. 



A PALABRA 

Le 4, 21-30 

Lago empezoulles a dicir: 

-Hoxe cúmprese diante de vós esta 

pasaxe da Escritura. 

E todos se lle puxeron á contra, estraña

dos palas palabras de gracia que saían 

da boca del. E dicían: 

-¿Pero non é este o fillo de Xosé? 

El díxolles: 

· -Seguramente me recordaredes aquel 

refrán: Médico, cúrate a ti mesmo; 

todo canto oímos que fixeches en 

Cafarnaúm, faino aquí na .túa terra. 

Pero el continuou: 

-Asegúrovos que ningún profeta é ben 

recibido na súa terra. Tede por seguro 

que no tempo de Elías había moitas 

viúvas en Israel, cando Ó ceo estivo 

pechado durante tres anos e seis 

meses e unha grande fame anegou 

todo o país; e a ningunha delas man

daron a Eiías, senón a unha muller 

viúva de Sarepta, en Sidón. E moitos 

gafos había en Israel no tempo de 

Eliseo, o profeta, e a ningún deles 

curou, fóra de Naamán, o sirio. 

Oíndo estas causas, tódolos que esta

ban na sinagoga puxéronse feitos 

unhas feras; así que, erguéronse, 

botárono fóra da vila, levárono ata o 

alto do monte no que está edificada, 

coa intención de o precipitaren 

embaixo. Pero el botou a andar ·polo 

medio deles e marchou. 

Xabi Blanco 

A CLAVE Deus fala nas marxes 

O presente texto de Lucas vén inmediatamente despois daquel no que Xesús 

presenta o seu programa-proxecto mesiánico. 

Os seus veciños. non pode~ crelo, pretenden saber quén é Xesús, o .carpintei

ro "fillo de Xosé" (V. 22), e isto impídelles ver máis aló das aparencias. Ese 

contraste marca a proclamación do Reino: o don de Deus chega a través de 

roupaxes humildes e inesperadas. Aqueles que pretenden sabela todo non 

están dispostos a aprender, e menos aínda se a "lección" .vén dada por 

alguén a quen, por mesquindade e envexa, se negan a recoñecer. 

"Ninguén é ben-visto nq súa terra". Esta idea é ilustrada nos versículos 

seguintes.: o gran profeta Elías non foi enviado a alguén pertencente ó pobo 

. xudeu, s.enón a unha viúva dun país pagán. Así, dende a marxinalidade 

chega a mensaxe de Deus. O mesmo acontece con Elíseo, que sanda a un 

leproso pagán tamén. Os concidadáns de Xesús entenden a mensaxe e 

enfurécen$e, botándoo fóra da cidade e tratando de descargar sobre del a 

súa carraxe. 

Velaí unha frecuente tentación da persoa crente: querer apropiarse de Deus, 

poñelo ó seu servicio e "abriga lo" a falar por aqueles que nós eremos debe 

falar. Pero Xesús recórdanos que Deus nos interpela dende aqueles que non 

sabemos aprezar ou dos que non agardamas ·nada bo. 

e···· .. ······· 
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APENEIRA 
Lembrámo- la marte de Gandh i, o "Día 

da Non Vio lencia", cun gruQo pacifista 

como é a MISIÓN DE 
ESCUDOS 

HUMANOS. Esta é unha ONG 

con sede en Londres, fundada por un 

marine norteamericano que rexe itou a 

súa nacionalidade para ·lidera- lo pacifis

mo, Ken N. O'Keefe. Algúns viaxaron a 

Iraq cun lema: "500.000 nenas iraquís 

mortos pagan a pena", na foto, para 

defender persoas inocentes. Antes 

estiveron en Palestina , loita ndo contra a 

marea negra do Prestige ... Son os mes

mos Brigadas lnternacion ais da Paz que 

traba llan en Co lombia aco_mpa ñando os 

defensores dos dereitos humanos, 

ameazados de .marte nun país crispado. 

Non queren ·ser gardacostas senón 

desactiva- la violencia. 

·A LOITA CONTRA A 
LEPRA fainos lembra-los lazaretos 

en Galicia. Aínda hoxe 2.000 persoas . 

contraen esta enfermidade milenaria 

cada día. Sete millóns de persoas ségue

na sufríndoa. Pero hai outra lepra, ·a do · 

S. XXI, a "úlcera de Buruli", rexión de 

Uganda producida palas augas contami

nantes, que afecta sobre todo ás 

extremidades inferiores. Na foto, José 

Ignacio Castro, presidente da ONG 

Anesvad, que canta con 15_0.000 socios 

e que está a traballar na erradicación 

destas epidemias, mesmo dende. "spots" 

televisivos que-urxen a nasa colabo

ración (902118800). · 

AS OBLATAS, dedicadas a traballar coas prostitutas no Ferro!, Santiago 

e Vigo, veñen de pecha- la súa casa na Coruña ppla falla de vocacións. É unha 

mágoa, po rque o seu laboré fundamental neste sector da poboación moi abándona

do. Ha i un has 8.000 prostit utas· (o 950/o inmigrantes) traballando en 400 clubes por 

Galicia adia nte. En Vigo pecharon o colexio de Coia para entregarse totalmente ó 

seu carisma exempla r lonxe da discriminación que sofren estas e outras mulleres, 

afincando na sociedade aquela acollida de Xesús á adúltera, á Samaritana, ós máis 

feb les. Son 700 relixiosas t rabal.landa con. mulleres no mundo. 

A SELECCION DE LIXO segue a ser unha materia pendente nos 

nasos fogares; a dos envases de vid ro é a máis coidada: o ano pasado salváronse así 

800.000 toneladas que non remataron nos vertedeiros, é dicir, 75 campos de fútbol 

dos máis wandes cheos ata os 50 metros de altura. É unha feble achega coa que 

gañamos todos en saúde. Os vidros abandonados poden mancilla-la nosa paisaxe 

4.000 anos, pero seleccionados no contedor correspondente poden reciclarse ata 10 

veces. Os envases poden ser recollidos en 65 planta_s onde volven a seleccionarse 

segundo a súa natureza: metáliCos, plásticos, etc., mesmo para a obtención de novos 

product os. 



A recuperación. da memoria histórica é unha abriga para todos, sobre todo daqueles 

momentos máis dramáticos. Manuel Espiña puxo mans a este deber sagrado e publi-

cou MANUEL FRAIZ GARRIDO (1860-1944) cun 

subtítulo: Un cura moi humano e canteiro. Un tío crego, coma el da Terra de Montes, 

queloitou contra os "paseos" do 36, mesmo ofrecéndose a ser fusilado na Caeira, onde 

asasinaron a Alexandre Bóveda e a tantos outros, no lugar de calquera dos seus 

fregueses que segundo !les explicaba tiñan tantos delitos coma el mesmo. Non só os 

salvou da marte, como recoñecen algú·ns deles despois exiliados, axudounos tamén a 

medrar na nobreza máis sobranceira. 

AMNISTÍA 
INTERNACIOAL 

DE LUGO dedicou a liberdade 

· do franciscano arxentino Antonio Puig. 

Agora propóñense un novo_ obxectivo: a 

liberación da cadea do crego vietnamita 

Thadeus Nguyen Van Ly condenado hai 

.rn anos, sen xuízo, pala _reivindicación 

da liberdade relixiosa e de culto e por 

manifestarse contra a persecución dos 

·budistas. A súa irmá e dous sobriños 

foron encadeados por traballar na 

mesma ·liña co seu tío. Só a información 

desta condena de 15 anos e cinco máis 

·de restriccións xa é delito en Vietnam. 

Na foto, dous responsables de Al en 

Lugo. 

Alfonso Blanco Torrado 

os TERREMOTOS vol-

ven crear destructión. Pero tamén isto 

depende da pobreza da rexión, das. 

infraestructuras: en dous días, cunha 

mesma intensidade, en California provo

cou só 3 martas e no Irán 45.000. Aínda 

que hai 2.500 dest~s movementos diar

ios.' a maioría son imperceptibles porque 

a terra está dende a súa orixe nunha 

constante actividade xeolóxica. Os 

movementos das placas que fracturan a 

corteza da terra provocan que sobre os 

seus bordos haxa unha grande activi

dade xeolóxica que se manifesta a 

través dos terremotos ou das erupcións 

volcánicas cando estas chocan, se sepa

ran ou rozan entre elas. 

FERROLTERRA segue magoado por unha política irrácional, agora 

mesmo coa ameaza da regulación de emprego para os 1.100 obreiros de Izar Fene, a 

antiga Astano, despois de que as promesas electorais fixeron auga o.utra vez ante a 

falla de pedidos pala competencia das factorías asiáticas. Aínda sen recuperarse do 

pao da regulación de 1999 ... Tampouco se salva desta desfeita a ría, na foto, cada 

vez máis con_taminada: 60.000 m3 de augas residuais cada día, os recheos coma os 

de Megasa ou Grupo Tojeiro, a carga e descarga de carbón,. as pinturas do~ 

asteleiros, etc. 

e ··· ··· ·· ·· ···· · 
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POLmCA Tlntxu· 

EMPEZA A CAMPAÑA 

Coa disolución das Cortes aprobada no Canse/lo de Ministros empeza extraoficialmente 
a campaña electoral, que ninguén considera agora limitada ós quince días nos que os 

partidos percorren pobos, .vi/as e cidades á caza e captura dos votantes. 

m n nt , o partidos están inmersos na tarefa de 
1 b rar ap~oba-la súas listas de candidatos. A continui

dad sem lla e-la nota máis destacada nos postas de saída, 
que para os grupos da esquerda se limitan ós números un 
de cada provincia (e, no mellar dos casos, ó segundo da 
Coruña e Pontevedra). Ata agora· os socialistas tiñari seis 
deputados e catro senadores e os nacionalistas tres depu
tados. 

É no Partido Popular onde se nota algo máis a renova
ción nos pastos de saída, que son tamén bastante máis 
numerosos. Desde lago aspiran a conserva-los 16 escanos 
que tiñan no Congreso, aínda que os quintos da Coruña 
e Pontevedra serán máis difíciles de defender. Está por ver 
qué repercusión pode te-lo feito de que o candidato á 
presidencia sex~ Mariano Raj oy, este compostelán de 
Pontevedra que tanto progresou nos últimos sete anos ó 
carón de Aznar. 

A elaboración destas listas e mailos resultados que con- . 
sigan no seu día serán tamén decisivos cara á renoyación . 
do per~oal político en Galicia, sobre todo para a sucesión 
de Manuel Fraga. De obter Mariano Rajoy a presidencia, 

Nota de. redacción 

levará consigo como ministros ou para outros altos cargos 

moitos cadros, entre os que se cantan Ana Pastor, desde 

lago, pero tamén xente como López Veiga ou N úñez 

Feijoo. E Manuel Fraga terá as mans libres para organiza

la súa sucesión, 

Un ten a impresión de que o desgaste de oito anos de 

goberno ~ mailos problemas acumulados no último ano 

(reforma laboral, participación na invasión de fraq, crise 

do Prestige, etc.) van impedir unha nova maioría do 

Partido Popular, por pouco' que os socialistas se manteñan 

discretos. E, dando por cÓntado o apoio da Coalición 

Canaria, vai ter moito que dicir, unha vez máis, 

Convergencia i Unió, que pode estar: tentada por recupe

rar protagonismo nos ministerios· (a non ser que predo

mine o medo · a seguir perdendo peso cun pacto dese 

tipo) . 

Por isa a campaña electoral vai ser moi disputada. 

Recentes crises municipais, tales como as de Vigo ou 

Sada, van xogar tamén un papel importante. As causas 

acaban de empezar. 

Pedimos desculpas ós lectores pala redacción da entre~ista a Rita Gradaílle Pernas 
publicada do número anterior. Un problema informático fixo que quedase practica
mente ilexible. Sentímolo. 



AC 1 UALIDADE 

"\ ·EU NECESITO· UN QUE ME 
S RVA PARA TODO!" 

¿Lembrades aquel anunc10 dun producto de limpeza que 

tanto servía para un roto como para un descosido? Po is os pro- · 

fesores desta Consellería de Educación, que ás veces parecen da 

Consellería de Medio Ambiente, por aquilo da reciclaxe e da . 

reutilización, acabará.n ' sendo .tan bos como Mí.ster Próper. ¡Que . 

non se poden gastar cartas! ¿Que non hai profesor de Música? 

¡Po is o de Inglés fixo unha licenciatura, malo será_! ¿Que un só 

profe de Ciencias non pode cubrir tódalas horas? Pois abriga

mos ó de Arte a que dea Bioloxía, que algo terá que ver ... ¿Que 

nunha clase de 20 alumnos hai dous problemáticos e necesitan 

atención individualizada? ... ¡Nada de enviar a alguén de reforzo 

e dividir o grupo! Estudiamos a fondo o horario dos profeso

res, e nos ocos que lles queden libres poñémolos a dar sesións 

de apoio a eses rapaces. ¡Xa teñen bastantes vacacións, e non está 

a Administración para regalar cartas ó chou! 

Se credes que isto é producto dunha intoxicación por exceso 

de publicidade, estades equivocados. Aquí é todo real como a 

vida mesma. E se non estades satisfeitos, por riba, non vos devol

ven os cartas. 

-y=- -

e ·············· 
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IN MEMORIAM 
. -

DO SON DE AGUINO AO PORTO De SON 

A José Luis e Leo.nor, que coidaron de 
Paco con moito amor 

a n it sobre a Ría de Muros 
unha terr cura e fértil 
o cadal ito de Francisco 

L renzo Mariño. Arredor, o silencio 
d centos de amigos, quebrado só 
polo son da gaitas que choraban por 
todos co himno da Patria, logo un · 
emocionante aplauso pechou a ceri
monia. A xente tardou en abandonar 
o cemiterio como re~istíndose a 
aceptar a morte de Paco. Marchei 
cara uns cantís sobre a praia do Son 
para mirar aquela fermosa estampa da 
Ría nunha noite clara e queda trala 
borra:xeira da tarde. 

Quixen percibir ali, naquela paisa
xe, a primeira que viron os olios de 
Paco, a súa resurrección. Resucitado 
na escuma do mar, no son do mar e 
do vento, no misterio de Baroña, nos 
cumios de Montemuíño, Curota e 
Monte Louro, resucitado en cada 
peixe e nas mans dos mariñeiros e na 
úa fala... Paco non morreu, Paco 

vive. 
Foi aquí co on do mar como 

ber , co on do traballo no porto, 
onde nac u Paco n etembro de 

1929, seis días despois de que seu pai 
morrera no mar como un signo do 
que sería a súa paixón polos mariñei
ros.A súa nai, a Sra. Regina, con catró 
filias que manter, marchou á Coruña 
onde comezou a coser roupas de tra
ballo para os mariñeiros, no que co 
tempo sería unha tenda de efectos 
navais ben coñecida na cidade. No 
barrio da Falperra, onda os Catro 
Camiños, medrou Paco naqueles 
anos da II República, da Guerra· e da 
Fame. E tamén medrou á fe na 
Parroquia de San Pedro de Mezonzo, 
un santo galega, onde celebrou a súa 
primeira misa en marzo de 1956, tras 
estudiar en Santiago, Salamanca e 
Roma, onde se licenciou en t~oloxía. 
Durante dous anos exerceu coma 
coadxutor da parroquia mar:iñeira de 
Sacia, para chegar a Aguiño en 1958 e 
comezar un traballo pastoral que 
duraría 46 anos. 

A casa de Paco 
Cando entras na casa de Paco a pri

meira imaxe que te acolle é o rostro 
bondadoso de Xoán XXIII nun tápiz 
na parede do vestíbulo. Debaixo, un 
pequeno cruceiro de pedra e a omni
presente cerámica de Sargadelos. Son 

iconos ·da súa vida:. unha fonda fe, 
se.Il).pre aberta desde a bondade e a 
comprensión, unha Igrexa aberta 
sempre desde as fiestras do Vaticano II 
e o amor apaixoado pola terra, pola 
cultura, por un pobo e a súa lingua. 
Esta casa, o seu deseño, a súa decora
ción; o seu mobiliario fálannos 
dunha persoa moi creativa e sensible, 
capaz de buscarl1e sentido e arte á~ 

causas máis insignificantes. Non hai 
moitos cadros ou figuras relixiosas, só 
o papa Xoán, un recente cartaz de 
Mons. Romero sobre a lareira e un 
cadriño co rostro de Tareixa de Xesús 
que só descobres se te sentas no seu 
despacho e miras cara a un recunchi
ño dun andel. Pero desborda a pre
sencia do mar: dornas, cunchas, pei
xes, redes, os medallóns de tódalas · 
Roma:xes xunto a todo un museo 
con pezas . de Sargadelos, e artesa!1ía 
.galega e tamén chegada doutros 
mares traídas por mariñeiios amigos. 

· Tamén Castelao ten o seu · retablo 
neste templo de vida, non só o seu 
rostro tallado en madeira nun gran 
cadro, serrón tamén os debuxos que 
el gravou coa arte do "jarabullo" no 

cemento inda fresco das pared~s . . 
Sempre en Caliza era unha lectura 



ben querida por Paco, tanto como o 

Novo Testamento que lía tódalas noi
tes, cando me dicía: " ¡e teremos ·que 

rezar algo!" A fe no Deus de Xesús e 

a fe en Galiza, toda unha .comuñón 
naqu.ela casa. Non hai sofás na casa de 

Paco, todo xira . en torno á mesa 
gq.nde do salón onde . se suceden 

reunións de trahallo, atención á 
xente, consellos e, .e.orno non, tantos 

xantares . con tantos amigos e amigas. 

Era a eucaristía levada á vida . 

. A cc:isa grande de Aguiño 
Paco construíu outra casa: A Casa 

Grande de Nosa Señora de Aguiño, 

como lle chamaba. Grande non só 

polo tamaño serrón porque quería 

Quixen percibir 
naquel~ P'!isaxe, 

a pr1me1ra . 
que v1ron 
os ·ollos de Paco, 

~ ' a sua . ,. 
resurrecc1on 

que fose a casa de tódolos veciños de 
Aguiño. E en certo modo conseguiu~ 
no. A Casa Grande é toda metáfora 
do mar e do pobo, e agora tamén de 
Paco. Un temón sostén a. Palabra de 
Deus, pois os evanxeos eran o s~u 

temón. As estampas da Galiza Mártir 
de Castelao expresan o viacrucis das 
xentes do mar e o compromiso co 
pobo aso bailado. N esta casa, a xente 
mírase á cara, pois a colocación dos 
bancos ó redor da mesa do altar: 
"¿como irnos mirar a Deus, se non 
nos ·miramos entre nós?" dicía. Ali 

tiña lugar a Eucaristía do pobo, que 
case sempre era festa. Paco era xenial 
falándolle á xente, e escribindo ora
cións- que falaban sempre do Deus do 
amor, da misericordia, do Deus que 
sempre acolle, do Deus que non 
cobra por salvarnos, e así tampouco 
cobrou nunca un peso .polos seus ser
vicios. Teño estado en moitos ente
rros de veciños, e algunha vez fun 
con Paco ós velorios. Non- levaba 
ningún ritual, só o Novo Testamento, 
e como coñecía moi ben a cada pei:
soa, buscaba o texto axeitado, e des-. 
pois dicía: "vedes? así foi a vida da 
señora Consuelo ... " e cunha naturali
dade asombrosa facía unha catequese 
sobre a resurrección xa presente no 
defunto. O cemiterio de Agu~ño · e 
Carreira é taméri unha catequese 
bíblica, se o ides . visitar, pasaredes 
polas rúas de Xetsemaní, Betsaida, 
Xerusalem .... e ·acabare des mirando ó 
mar xunto a un fermoso monumen
to · que representa a crucifixión dos 
rriariñeiros no traballo do mar, e 6s 
que non volveron: "Descansan no 
fogar de Xesús e de María .. .'-' As 
pega.das de Paco están noutras "casas" 
de Aguiño, como a Sociedade 

. Deportiva Xuventú, as asociacións de 

Rubén Aramburu 

veciños ".f\rdora" e "Pax", A cabalga

ta dos Magos, A Rondalla, o campo 

de fútbol que conseguiu convencen

do os propietarios para que cederan 

os terreas, a asociación de Redeiras, a 

Confraría de Pescadores, a Lonxa, a 

Romería do N eno en Couso ... Paco 

freou tamén algúns especuladores 

que se querían aproveitar da xente de 

Aguiño. Foi un entusiasta colabora

dor doutras iniciativas en Galiza 

como Boa Nova, os Coloquios de 

Parroquias, Irimia, Encrucillada e, 

sobre todo, A ROMAXE. Cando a 

censura quería aGabar coa iniciativa 

· trala primeira Romaxe. na Irimia, e 

ninguén se atrevía a seguir, aí apare

ceu Paco co pobo de Aguiño tras del, 

¡Batidos polo vento! Unha vez escoi

teille ·a Andrés Torres· Queiruga . que 

Paco era o home máis valente que 

coñecera na súa vida. É verdade. 

Comprenderedes que non dan 

estas liñas para moito, pero aí vos 

queda o meu testemuño sobre este 

home que me ensinou a ser cristián, 

. e presidí-la eucaristía desde a humil

dade e que me vai dar moitos folgos 

sempre, porque PACO VIVE. 

e ·· ·············· 
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CARIA ABERIA Pepe Chao 

IW 

PACO DE AGUINO 
BATIDO POLO MAR 

Paco no día da celebración 
. do 25 aniversario de lrimia 

ni ' m n 
ond na 

set mbro de 
m ' i d mil per oas reu
n P dregal de Irirnia, 
o Pai Miño, na Serra de 

M ira. O grupo maior era a xente de 
don Francisco, fregueses de Aguiño. 
D pois da celebración eucarística, 
tan atípica, Paco amosouse preocupa
do e díxome que lle parecía un prato 
moi for~e para a xente. Á noitiña 
daquel día ~elefonoum~ comunicán
dome, con gozo, que a xente volvera 
para Aguiño encantada e nos autobu
ses arremedaban o que o coro puña 
nos beizos dos frades: Vós traballades 
pro nobis, pra vivirmos de bóbilis bóbilis. 

Impresionáronme varias· causas de 
Paco: a priineira é a liberdade con 
que foi interpretando o valor dese 
sarcasmo dos fregueses. Estaba claro 
que a próxima Romaxe haberla de 
er en Aguiño, contando coa entrega 

e o entusiasmo da parroquia. E así 
foi: o 15 de setembro do ano seguin
t atopabámonos na Punta do 
Cou o, en Aguiño, "Batidos polo 
mar". Aguiño revalidaba a Romaxe, 
razón pola que e lle pediu a Paco a 
ú ntrega, orna home de mar. 

Momentos diñciles para Irirnia, que 
requiría un bo temoneiro que soube
se navegar pero non entre dúas augas, 
serrón coa liberdade de Francisco 
Lorenzo Mariño. Home dialogante e 
flexible, pero de conviccións. 

Paco, un home de mar. Quen visi
te o templo parroquial que el imaxi
nou construíu e de~orou, ficará 
abraiado ante un home capaz de 
resistir calquera marusía: o templo · 
parroquial desa{ía; por fóra parece un 
navío cos mastros e todo e por den
tro a decoración deixa claro que. é 
unha parroquia mariñeira. Funme 
facendo asiduo de Paco e amigo dos 
aguiñenses.Admirei moito o falar 
directo e claro. das súas homilías e a 
súa preocupación pol~ liturxia: nada 
ma1s empeza-la eucaristía dun 
domingo, un rapaciño portugués 
amigo noso díxolle ó. seu proxenitor: 
"¡Pai, pero isto é unha festa!" 

Paco ñxome unha faena: guindou
me á auga sen eu saber nadar. Foi na 
Casa de Exercicios de Compostela. 
Era no revolucionario maio francés 
de 1968. Eu era presidente da sesión 
de Coloquios Europeos de 

Parroquias e nisto, que don Francisco · 
Lorenzo Mariño se bota a falar en 
galego. Era a primeira vez na miña 
vida qu.e eu falaba en público o noso 
idioma ·perante cen cregos. Graciñas, 
Paco, por tal bautismo. 

Algúns dos part1Cipantes de 
Coloquios xuntabámonos en Aguiño 
e nun barco. Pero eu tíñalle xa lei ó 
peixe e ñxenme comenenciúdo 

. amigo de Aguiño. Lembro .con tristu
ra que nunha ocasión a lancha foime 
traizoeira: pasei toda noite nela, no 
Vicedo, mentres Paco trataba de ato
parme en terra: morrera a señora 
Regina, a súa nal.· e eu queríaa moito, 
que tamén ela me apreciaba. 

Eu xa era emocionalmente de 
Aguiño e a nosa amizade ía medran
do. É moito o afecto que recibo do 
tímido don Francisco e son moitos 
anos de compenetración en ideas e 
sentimentos. Graciñas por deixardes 
este espacio para a miña fráxil voz. 
Hai meses, no Instituto de Rianxo, 
unha rapaza preguntoume lago ·da 
charla que dei: "¿Non lle parece que 
tódolos cregos tiñan que ser coma o 
de Aguiño?". Amén, nena, abofé . 



XA VOLO DICÍA EU ... 
Esta pequena sección que tímidamente aparece nas páxinas de lrimia (e que com.ezou 
con Vicente Viqueira no número pasado co nome cambiado), tentará achegarnos algo 

máis á riqueza das ideas que foron parindo moitas e moitos galegas co paso dos anos. 
Moitas ideas que están pechadas nas bibliotecas entre as páxinas dos libros e que agora 

queren agramar nesta revista. As intencións: agranda-la curiosidade polos nasos 
escritores. O motivo: aínda nos poden botar unha man na· tarefa de construír unha 

Galícia mellar, máis que mellar, unha Galicia boa.Se hoxe ergueran a cabeza de certo 
que nos dirían: ¿vedes?, xa volo dicía eu ... 

ATERRA FALA 

Todo fala no mundo cando hai 
oídos para oír: falan os homes e falan 
as cousas, e entre tódalas cousas que 
.no mundo falan, ningunha como a 
terra on.de nacemos e que nos deu o 

l~ite para vivir e o sangue para sentir. 
E entre tódalas terras do mundo nin
gunha fala a nosa alma coma a 
Galicia eterna sempre chea de agari- · 

mo e de queixumes. 
Pasan os homes e as terras quedan, 

·e nas terras os rastros dos traballos, 

das bágoas, da dor, e das ledicias dos 
homes que viviron diante de nós. E 
aínda que os homes non queiran, a 
terra e a atmosfera espiritual que 
xorde dela, envólveos e dálles unha 
forma e unha expresión característi
ca, que nin o tempo nin o lonxe 
poden borrar. 

Os homes vimos ó mundo nun 
país para cumprir nel unha finalida
de; e para curhprila coa axuda dunha 
terra. Cada anaco do mundo, cada 

país, ten tamén unha finalidade que 
cumprir coa axuda dos homes que ali 

nacen. 
Cada terra dá os seus froitos carac

terístic.os, e dá uns mellor que outros, . 

e logo eses froitos espállanse polo 
mundo e tódolos homes sérvense 
deles. 

Os homes de cada país dan unha 
Arte súa, ciencia súa, un comercio e 
unha industria súas e tanto mellares 
serán canto máis seus sexan, e logo a 
Arte, a Ciencia, a Industria e o 
Comercio serven a tódolos demais 
hom:es espallándose polo mundo. 

Cada país, cada terra é coma un 
forno ou un laboratorio onde se tra
balla.n diversas actividades humanas .. 
Cada terra dá os seus froitos caracte
rísticos e sen eles non podería pro
gresa-:lo mundo. 

Mais os homes pasan e a terra 
queda, e a terra sempre é mellor que 
o home, non coñece a inxustiza nin 
renega do seu. Os homes falan moitas 

. veces con verbas de aldraxe e de xen
reira que feren ·os corazóns.. A terra 
sempre fala con voces agarimosas de 
lembranza e ó chegar a noite sempre 
nos dá a esperanza dunha alborada e 
dun sol cheo de vida. 

Non hai peito galego de emigrado. 
que non sinta o · aguillón da terra 
coma un desexo infinito, coma un 
fortísimo alento para trab.allar con 
máis fe, buscando logo o descanso no 
colo da mai Galicia. 

Mais non tódolos emigrados escC?i
tan a voz da terra, coma os fillos 
escoitan a voz da súa mai. E eles 
renegan dos froitos da terra xa que 

renegan da súa lingua, fala da terra, 

doce fala da mai. E eles esquécense da 
Galicia viva inconfundible con outras 

terras que ten as súas mágoas propias, 
e os seus desexos, moi seus, da Galicia 

que é cousa viva e quere vivir ... 

Os homes como as terras ternos 
todos unha finalidade que cumprir 

no mundo ... Oímos de máis o que 
falan os homes, oímos moi · pouco o 

que fa.la ben na nosa intelixencia e na 
nosa vontade. 

É preciso que comprendamos a 

nosa dignidade de galegas, e que 
aínda non soubemos espallar polo 

mundo os nosos froitos, os nosos tra

ballos; o nosos espírito. Afnda non 

cumprirnos o mandato da terra, e fai 

moito tempo que a nosa terra fala. 

Antón Losada Diéguez 

(1884-1929) 

e ············· 
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HORIZONTE 
UNIVERSAL 

, 

CARTA ABERTA DUN TEOLOGO 
A AZNAR, BUSH E .BLAIR 

José María Aznar, 
11 ny Blair. Como 

ri tián diríxom a vostedes, 
ue e d claran membros de tres 

igrexa : Aznar, _da c_atólica; Bush, da 
m todista; Blair, da anglicana. E 
vouno facer recordándolles algunhas 
escenas da historia sagrada, textos do 
Novo Testamento e páxinas da histo
ria da Igrexa que vostedes estudiaron 
polos mesmos anos ca min nas esca
las parroquiais dos anos cincuenta e 
sesenta do século XX, e están grava
dos no imaxinario colectivo dos 
homes e mulleres da nasa xeración. 
Así que lles resultarán familiares. O 
primeiro libro da Biblia, a Xénese, 
canta a historia do asasinato de Abel 
polo seu irmán Caín. ¿Lémbrano? 
Non direi que Sadam Husein sexa 
Abel, porque ten tódalas característi
ca de Caín, pero si o é do pobo ira
quí, e vo tecles s_on considerados por 
moita xente a encarnación de 
Caín, coa agravante de que ná guerra 
ontra Iraq mataron moitos seres 

humanos inoc nte , que se suman ós 
m rto da Guerra do Golfo e ós 

causados polo embargo económico 
de 12 anos. 

¿En que Deus eres? 
O Deus no que vostedes din crer 

failles hoxe a mesma pregunta qu~ lle 
fixera a Caín: "¿Onde está teu irmán? 
¿Que fixeches? Óese o sangue de teu 
irmán clamar por min desde o chan. 
Pois ben: maldito sexas, lonxe <leste 
chan que abriu a súa boca para reci
bir da túa man o· sangue de teu 
irmán" (Xériese 4, 9-11). E a súa res
posta non é o arrepentimento e a 
detención da guerra, serrón o mante
mento do espírito belicista. 

Seguro que vostedes, señores Bush, 
Blair e Aznar, participan nos actos 
relixiosos das súas respecd.vas igrexas, 
onde escoitan o Sermón da 
Montaña: "Ditosos os que traballan 
pala paz, porque a eses Deus cháma
os filias seus". Pero non o consideran 
vinculante e seguen traballand~ por e 
para a guerra. É posible que compar
tan cada domingo o pan e. o viña da 
fraternidade, mentres se dispoñen a 
espolia-lo pobo iraquí das súas fontes 

de riqueza. Quizá escoiten a despedi
da dos sacerdotes e pastores ó final do 
culto divino: "podedes ir en paz", 
pero cando sa"en do templo fan oídos 
xordos e volven mandar soldados á 
fronte de batalla, moitos dos cales 
marren como consecuencia da espi
ral de ·violencia .que vostedes provo
caron en Iraq. 

O señor Bush presume de vivir 
nun país onde se defende como en 
ningún outro a vida, a dignidade e a 
integridade da persoa, mentres lle 
.esquecen as penas de marte que el 
firmou, que constitúen o maior aten
tado contra o que di defender. 
¡Quizás sexa un esquecemento freu
diano! A isa haille que suma-las con
dicións infrahumanas . nas que se ato
pan os presos afgáns en Guantánamo, 
sen existiren probas de culpabilidade 
contra eles e sen as máis mínimas . . 

garantías xurídicas. Un novo golpe a 
esa dignidade deuse coa forma de 
presentar a Sadam· Hussein -trala súa 
detención- denunciada polo Vaticano 
como atentatoria contra un ser 
humano. Contra a dignidade do ser 



humano Bush declarouse ó pedir 

para o ex presidente iraquí a pena de 

morte. O presidente dos Estados 

U nidos de América é unha persoa 

- ávida de sangue. E iso que se consi

dera fiel seguidor de Xesucristo, a 

quen· ten polo filósofo que máis 

influíu na súa vida. 

¿Que paz queremos construír? 
Vostedes, señores Bush, Blair . e 

Aznar, son os novos cabaleiros. cris

tiáns que declararon a primeira cru

zada do século XXI para liberar Iraq 

da civilización musulmana e introdu

cilo na civilización occidental, e fixé

rono con actos de barbarie que des

menten o alto grao de desenvolve

mento cultural e económico do que 

presumen. A súa cruzada diríxese a 

recupera-los santos lugares de Iraq, 

pero non para preserva-lo sagrado de 

ningunha invasión atea, serrón para 

Bush, Blair e 
Aznar son 

os novos 
cabaleiros 

cristiáns 

apoderarse das súas riquezas. Son 

idólatras que adoran o ouro do bece

rro máis có becerro de o uro. Na 

Idade Media o papa teríaos beridici

do e condecorado. Hoxe repréndeos, 

ó mesmo tempo que declara a guerra 

unha ameaza contra a humanidade. A 

paz é o único camiño para construír 

una sociedade máis xusta e solidaria. 

Pero vostedes desoíron voces da paz e 

preferiron seguir cos seus plans béli

cos ata o que chaman victoria, pero 

que é unha derrota e unha mostra da 
debilidade da cºmlización occidental. 

Por iso a moitos cristiáns que loita
mos pola _paz nos resulta moi dificil 
consideralos membros da nosa 
comunidade e irmáns na fe. Son vos
tedes mesmos os que se excluíron ó 
transgredi-lo mandato divino "non 
matarás", que se converte en impera
tivo categórico para os crentes de 
tódalas relixións. 

Relendo estes días de vacacións La 

paz perpetua, de Kant, encontrei un 
texto que se lles pode aplicar a voste
des ·case na súa literalidade: "Esta faci
lidade para face-la guerra, unida á 
inclllación que senten cara -a ela os 

que teñen a forza e que parece con
xénita á natureza humana, é o máis 
poderoso obstáculo para a paz perpe
tua" . Vostedes teñen a forza, non a 

razón. 
E non contento con desoí-los líde

res relixiosos e as protestas dos cida
dáns, Bush apelou a Deus para xusti

fica-la guerra. Desta maneira cría . 
verse libre das críticas e estar lexiti
mado para non ceder ·nos seus pro
pósitos destructivos. Actuando así fai 
realidade o estremecedor testemuño 

Juan José Tamayo 

do · filósofo xudeu Martin Buber: 

"Deus é a palabra mais vilipendiada 

de tódalas · palabras· humanas. 

Ningunha foi tan machacada, tan 

mutilada. As xeracións humanas 

botaron sobre esta palabra o peso da 

súa vida angustiada e oprimírona 

contra o chan. Xace no po e sostén o 

peso ·de todas elas. As xeracións 

humanas, cos seus patriotismos reli

xiosos, desgarraron esta palabra: 

Mataron cos seus partidismos relixio

sos, desgarraron esta palabra. Mataron 

e deixáronse matar por ela. Esta pala

bra leva as súas pegadas dactilares e o 

seu sarigue. Os seres humanos debu

xan un monicreque e escriben debai

xo a palabra 'Deus'. Asasínanse uns a 

outros e din 'facémolo no nome de 

Deus'. Debemos respecta-los que 

prohíben esta palabra, porque se 

revelan contra a inxustiza e os exce

sos que ~6n tanta facilidade se come

ten cunha sµposta autorización de 

'Deus"'. 

Carta aparecida na web www. 

Religiondigital. com 

e ················· 
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O NOSO TABOLEIRO 

FESTA DO LUME 
Sábado, 7 de febreiro de 2004 

Lugar 
Parroquia de Galegos 

(Lugar do Pazo-Casa das Monxas) 

-Dende Ordes, dirección Ponte Carreira (10 Km). 
-Dende Lugo, Ponte Carreira-Frades (10 Km) 

. A festa é algo pouco serio 

Horario 

10:00 

11:15 

12:00 

Asemblea anual ordinaria da Asociación Irirnia 

Asemblea GXtraordinaria da Asociación Irirnia 

Relatorio a cargo de 

Bernardo García Cendán (Sociólogo). 

Afesta é algo pouco serio 

14:00 Xantar compartido. 

16:00 Eucaristía 

Os responsables de Irimia pedíronme un pequeno relatorio para a festa do Lume. Xa se sabe, unhas palabras que dean 
pé para dialogar. ¿O tema? ... pois, dixéronme, podería se-la vindeira Romaxe des te ano que se vai celebrar nos arre
dore do Santo André de Lonxe. Ou, máis en concreto, algo sobre o seu lema: "abrente de loita e festa". Eu pensei: este 
ano, pala primavera, haberá importantes eleccións políticas, e poida qu~ nos volvamos atapar coa frustración dun com
portamento xeneralizado que esqueceu para sempre o Nunca Máis. Diante cliso ¿non será pouco serio Jalar de festas? ¿non 
soa isto a ese escapísmo ó que nos ten tan afeitas a nasa Igrexa galega? Claro que, por Ol,ltra banda, eu ben sei que a 
vida non é real ata que se celebra, pero tamén é posible que todo se nos quede en palabras e que iso da loita sexa só 
un cantar. Malia todo, quizais non veña mal repensa-la vitalidade dos símbolos que nos comunican coa nasa terra. 
Tamén o símbolo da festa coa .súa carga de humor e mesmo de risa. Aínda que ·pareza pouco serio. Teremos que dia
logar. ¿Ou non? 

Bernardo G. Cendán 
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CARIAS DES.DE 
O POLEIRO Daniel López Muñoz 
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OLA, 

Aquí estamos outra volta falando 

desde esta outra parte do mundo, 

despois de pasar uns breves días na 

Galicia de sempre. E se teño que 

dicir como a atopei, diría que con 

pouco espacio, moita humidade, 

moi acelerada e un pouco de volta 

de todo. 

Cando vos contamos as causas que 

pasan e observamos por estas partes 

de África, moitos dicides aquilo de 

aquí éche o mesmo. Ben, non o creo 

de todo. O que si teño é a impre

sión de que na nosa terra ternos uns 

problemas distintos, aínda que 

compartamos moitas causas. Peró, 

por exemplo, aquí vívese que, para 

ben ou para mal, para . a redención 

ou para a catástrofe, hai futuro. A 

historia non esta acabada, vamos. 

Un dos problemas que me parecen 

propios de Galicia e do glorioso 

occidente é a perda cliso que eu 

chamaría espírito alternativo. Se 

cadra é un proceso de longo alento, 

un escepticismo necesario pero mal 

dixerido, que comeza co escepticis

mo relixioso, se traslada o escepti

cismo político e acaba invadindo de 

esencia mesma da vida cotiá cando 

todo, calquera mensaxe do outro, se 

percibe. como interesada propagan

da: ese ·sería o escepticispo íntimo, 

cultural, o ~scepticismo de· merca

do. E é terrible. Cantas veces nunha 

semana podemos oír a frase tópica e 

resabiada, ... . pero eu non creo nada 1 

ou aquela outra, e tí que me queres 

vender? 

Digamos que o profetismo está en 

horas baixas. Ese imprescindible 

anunciar, aínda en provocadora 

minoría, que o presente non ten 

por que ser inevitable nin obrigato~ · 

rio. Crear .espa,cios e tempos de vida 

alternativa, de comunicación natu

ral e gratuíta, oasis para soñar e rir 

xuntos. Resistir sen caer na amar

gura do que resiste en sectaria reti

rada, serrón na satisfacción interior 

de saber acompaña-los ratiños 

engaiolados, mentres desenmasca-

ramos a calquera ridículo frautista 

de Hamelin. 

O peor da historia é que eremos· a 

cultura do videoclip e do anuncio. 

Usar e tirar. Experimentar rápido. 

Pasar dunha causa a ·outra. Poi; iso, 

por exemplo, ós de Irimia, ós que 

tiran do carro, lles resulta tan dificil 

atapar un relevo. Agora a xente 

quere participar en fenómenos 

explosivos, instantán·eos, en fenó

menos "clínex", de usar e tirar. 

Somos un inmenso todo a cen: que 

nada coste gran causa aínda que 

non valla nada. Os comprormsos a 

medio ou longo prazo sonche 

outro cantar. Pero xa sabemos, o 

peor da postmodernidade e _que 

seica nos roubou o futuro, asi que 

queda decretado que só hai curto 

prazo, ou mellar, prazo instantáneo. 

Así que para este ano que comeza 

os mellares desexos e moito PPP 

(Que significa: paciente permanen

cia no proceso). 

E biquiños para todos e todas . 

e·············· ·· 
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FALANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

¡Vaia chourizada! 

"Se ruega al chorizo del musgo que, por favor, devuelva la bandeja" Así, tal cal, en 

perfecto "castellano", vimos alá atrás este letreiro no portal dun edificio. N ós 

preguntamos pola causa de tal texto e dixéronnos que alguén tomara por súa 

unha bandexa que ~abía con "musgo ,; para facer un belén. C ando quixemos 

conta-lo conto e traducir o que tal viramos, atopámonos, ¡oh, sorpresa!, con 

que nos diccionarios de galego non se_recollía a forma. musgo. Fomos ó bilin-

Ti non es musgo,ho ... 

güe castelán 

galego e ali daban 

como solucións 

para o musgo 

castelán as formas 

galegas bdón, 

carnza e lique. 

Máis sorpresas, 

porqu e nós non 

somos biólogas 

pero sabemos que 

o lique non é a 

mesma cousa. D e 

feito rmrando de 

novo no dicciona

rio comprobamos 

que lique é "un 

grupo ' de organis

mos vexetais de natureza dobre, constituídos por alga e fungo " , mentres que 

bri6n é unha planta ou "mofo que medra nos h1gares húmidos enriba das 

pedras, no chan, na cortiza das árbores" . E para acabar de .lea-lo conto descti-; 

bri~os que "musgo" si existe no diccionario, pero como un adxectivo : "Dise 

do animal que ten as orellas curtas, e en especial aplicase á ovella.". Nós rega-

lámo-los olios e seguimos investigando ata descubrir que os noso_s veciños 

portugueses usan musgo tanto para a ovella como para a planta (a que levou o 

"chourizo" ... ) porque vén do latín MUCUS que perfectamente pode evolu-

. cionar a musgo, polo que desde aquí humildemente reclamámo_-la ·súa presen

cia no diccionarios . 

Descoñecemos se existe na fala a palabra bri6n con este significado (por 

favor, a qu n a teña agradeceriámoslle · que nolo comunicase); nós sincera- . 

m nte ó sabiamo que existía como topónimo, que ademais do propio ~on- . 

llo d Brión (cerca de Santiago) existen moitos outros por ·toda a xeografía. 

guran1 nt on sitios sombríos onde se daba moito bri6n, carriz a ou 

'*mugo' 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Cando falernos da Igrexa 
ímolo facer con tacto 
pois máis aló dos papeis 
cómprenos fino olfacto 

2. O ministro de Xustiza 
moi contentiño se ve 
poque van ben os Acordos 
entre Estado e· Santa Sé 

3. C erto é que o rei Xoán Carlos 
renunciou ó privilexio 
de que os bispos, elixidos 
fosen polo poder rexio. 

4. Coa pituitaria de crentes 
resúltanos xa dabondo 
pra saber se algo cheira 
porque hai podremia n o fondo. 

5. Co ensino da relixión 
non é xeitoso o consorcio, 
e moitas dificultades 

. trouxo ~ lei do divorcio.· 

6. Pontifica a xerarquía; 
é dicir, fai unha ponte 
que no monte Vaticano 
establece o horizonte 

7. ¿Horizonte? ¡Madia leva! 
se a cousa fose tal 
porque o poder dogmático 
sobe e baixa vertical. 

8. A Hans Küng leo, xa o dixen, 
e a tal lectura me e·ntrego 
cun chisco de prevención 
pois sóbralle tanto "ego'-' . 

9. Denuncia que no Concilio 
a actitude dogmática 
da Curia, esmendrellou 
solución que fose práctica. 

1 O. Se quiquiriquí escoita 
coma se fosen estalas 
pense o irimego que hai 
unha pelexa de galos . 

11. O evanxelista Lucas 
mandounos ergue-la testa 
para que a utopía sexa 
"abrente de loita e festa". 

12. E se a loita principiamos 
cando clar~xa o albor, 
a danza será o premio 
dunha festa ó solpor. 




