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A foto que fala 

Unho foto que falo ... 
e que se lambe. 

O trasno Odiocultores 
Daniel López 

Lévase o de avivecer e sementar malos sen- las, porque ese avance histórico na dignifi-
timentos. Na televisión comezaron a zou- cación do idioma din que é abusivo, secta-
parse nos programas de corazón e o u tras rio, insolidario, pailán, ... 
vísceras e o estilo acabou impregnando a O PP e os medios deben pensar se se apun-
forma de facer política, de facer sociedade, tan ao carro dos sementadores de resenti-
e de desfacer pobo. mento ou volven ao rego do consenso 
Como aquí non somos de odios aguzados1 sobre un patrimonio vivo, pero en perigo, 
senón de montañas e sentimentos redondos chamado idioma galega. Unha lingua non 
suaves e graníticos, non nos dan encirrado 
uns contra outros co canto da violencia sec
taria e o terrorismo, polo que os odioculto
res quedan sen argumentos. Pero xa deron 
coa fórmula: explotar o sentimento de infe
rioridade, labrado por séculas de erosión da 
autoestima. Ternos a montaña da dignidade 
cultural desgastada e a lingua feita unha 
depresión. E, a falta dunha ETA que rompa 
Galicia en dous, ven a armada liberal a axi
tar o resentimento e a furgar na culpabili
dade e nos complexos. Agora os malos 
somos nós. 
Por iso tomaron a bandeira contra o galega 
e a súa presenza en pé de igualdade, non 
máis, nin menos, no ensino. Esquecen que o 
conflito é, se acaso entre as linguas, non 
entre a persoas e, menos cos nenas no 
medio. Repart~n eses debuxos palas esca-

vive sen talantes e sen espazos propios. O 
demais é xogar a disecadores. Cómpre un 
modelo compartido· de pacificación e nor
malización. Des-iraquizar o idioma e gozar 
del. Facerlle o bacía aos resentidos dun e 
doutro lado. Implantar nas aulas e na vida a 
estratexia da sedución reforzada: aprender 
a querer o idioma de Galicia e dar ferra
mentas para amar a Galicia en galega e 
vivir relaxada e voluntariamente en galega. 
Porque nos peta, nos gusta e é naso. E se é 
certo que esa estratexia non é un deixar 
que o mercado decida (mellar sería daque
la pasar directamente ao inglés), tampouco 
ten nada que ver cun torpe stalinismo de 
conversos amargados que pensen en azul e 
vermello, o mesmo que os autores dos 
debuxos pensan en branca e negro. A reali
dade ten máis colores. 



Editorial Romaxe e lgrexa 

Os tempos e o pensamento dominante foron cambiando tan lenta e sutilmente que a 
penas o percibimos. A Romaxe segue máis ou menos onde estaba, bebendo do espírito 
post-conciliar e dun renacerá galeguidade dun conxunto de cristiáns e cristiás de Galicia · 
que tomaron en serio que a Igrexa é asemblea do pobo de Deus e que a razón de ser da 
Igrexa non é ela mesma, senón a causa de Xesús, isa que el chamaba Reinado de Deus. E 

non dun deus calquera. 

Dividen a sociedade en perfectos e 
imperfectos e queren que escolla

mos un bando 

Á luz daquel impulso para que a Igrexa se sentise "íntima 
e realmente solidaria do xénero humano e da súa histo-
ria", de experiencias como os Coloquios, da letra dos 
documentos emanados do Concilio Pastoral de Galicia, 
das cartas pastarais de Monseñor Araújo, etc., o fenóme
no da Romaxe é algo inocente, moderado, mesmo consi-
derado folclórico e conservador polos máis avanzados. 

Pero o que cambiou, entre tanto, foi a atmosfera da institución eclesiástica. Xa nori que
dan taranconianos, comentaba alguén recentemente. E pode ser certo. Entre o bispado 
foisefacendo sitio a mediocridade, o pánico á laicidade, a nostalxia do nacional-catolicis
mo, a falta de indepe~dencia de criterio, o seguidismo da dereita política, o medo a Roma 
e, o que é máis triste, a perder o garavanzo e a cruz peitoral. Esa minoría dominante, enco
raxada polos aires vaticanos, fai enmudecer calquera outra voz entre os bispos e impón a 
súa teima de dividir a sociedade en perfectos e imperfectos, invitándonos a escoller un 
bando. E se hai que escoller, a causa ten pouca dúbida desde unha sensibilidade cristiá. 
A Romaxe mantén o seu curso: experimentar outra forma de celebración, explorar novas 
símbolos para expresar e .celebrar a fe, facelo desde o agradecemento por esta terra, este 
pobo, esta fala. A Romaxe desenvolve o Concilio Pastoral de Galicia, abre camiños e 
tende pontes. É dos poucos espazos onde os imperfectos poden celebrar a fe en Xesús, sen 
sentirse condenados de antemán polo poder do Templo. 

Rumores de esperanza 
Xan Guillén 

Levo uns días mirando ao ceo e lembrando doÚs veráns moi especiais na miña vida. 
Son aqueles nos que a vida me regalou viaxar a Nicaragua e a Cuba a coñecer as 
realidades que se viven alá. Toda unha experiencia. A cantidade de xente que coñe
cín naqueles países e que me deron moitos motivos para crer na dignidade humana. 
Conversas, tempo de vagar para compartir, invitacións a xantar, a cear en casas onde 

case era un descoñecido, relixiosos e relixiosas dando a vida para que outros a 
teñan en abundancia, calor, aprender causas novas, picaduras de mosquitos ... 
Agora miro as fotos e teño morriña. Eu quedo aquí este verán e resulta que 
a miña vida está rodeada de xente que se vai. Compañeiras de traballo, ami
gos e amigas, xente querida que este verán atravesa a liña imaxinaria que 
distingue primeiro e terceiro mundo e van alá botar unha man. Se cadra hai 
quen pensa que non se fai nada alá. Que aquí hai moito que facer ( é certo 
que aquí tamén hai que facer) pero creo que unha dose de realidade vainas 
ben a todos. Eu coido que sería bo que todo o que se diga cristián vaia e 
atravese a liña. Se é mozo ou moza collendo un avión e indo a ver os ros-
tras do terceiro mundo e se non é posible atravesar a liña dos nasos pobos 
e cidades e ir a onde hai necesidade. Seguro que nos comedores de Cáritas 
hai moito que facer, ou nos roupeiros, ou nos albergues ... , e alí empaparse 

L===~~~;;;;-~:::~;-:-:;;:::::~~:~~ de realidade. A todos os que fan do verán un exemplo de entrega e de dis
poñibilidade irá adicada a miña próxima oración e acción de grazas. Que teñades 
boa viaxe e sobre todo unha experiencia que encha os vasos corazóns. Amén 
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Apeneira 

56 13 núcleos, as 7 cidades e 
Monforte, Vilagarcía, Marín, 
Carballo, Ribeira e O Barco, 
teñen máis de l 0.000 hab. 
Pero o 25% dos 35.000 núcleos 
de poboaci6n non teñen nin l O 
habitantes. A metade da pobo
ación vive en l 85 núcleos. O 
40% dos veciños de 39 conce
llos de Lugo e 29 de Ourense 
teñen máis de 65 anos . . , 
A DESPOBOACION 
medra: no 1980 os galegos 
eran o 7,4% dos españois e 
agora s6 o 6 ,3%. Xa no 2002 
había 261 aldeas deshabita
das. No 2006 a chegada de 
inmigrantes superou os nace
mentos, o que equilibrou a 
poboaci6n. No 2030, un pen
sionista e a sanidade van ser 
sostidos por 2 traballadores, 
cando o racional son 5. Pero o 
verán cambia esta paisanaxe: 
na parroquia de Mortoares en 
Oza dos Ríos, o ano pasado, 
conviviron cos poucos veciños, 
2 franceses, 5 americanos e 5 
suízos, na foto. 

A Xunta quere duplicar o 
número de 
INVESTIGADORES, 
5600, inseríndoos no ámbito 
privado, pois na actualidade o 
70% traballan nas 3 un.iversida
des, como é o caso a profesora 
de Farmacia e Vicerreitora de 
Investigación de Compostela, 
María José Alonso, que leva 15 
anos estudando vacinds, 
mesmo para a ÓMS. Neste 
momento traballa nunha contra 
a hepatite B, pensada para o 
terceiro mundo, contando co 
apoio económico de Bill Gates, 
a través da súa fundación que 
multiplica o presuposto da 
ONU, e loita contra o sida, 
malaria ... , coa condición que 
os científicos compartan os 
resultados e coñecementos. Na 
foto co seu equipo. A investiga
ción biomédica medrou un 30% 
en 6 anos. lnvistimos pouco en 
novas tecnoloxías: ternos só un 
2,21 % do mercado interior de 
sociedades dedicadas ás tecno
loxías da información. 

O 20 de xullo cúmprese os 150 
anos do asasinato do dominico . 
Frei Xosé Mº Díaz Sanjurjo, 
canonizado no 1989. De 
s·uegos-Pol, fo¡ profesor en 

Manila e bispo no sur de 
Vietnam, alá na Cochinchina . 
Foi mártir dunha ditadura 
devastadora que obrigou á 
intervención militar de Francia, 
apoiada por España. En outu-

~N llEbLtot\Ez 
{ 1877), na foto, de 
Ribarteme-As Neves, misioneiro 
asasinado por latifundistas no 
1924, no Río Grande do Sul do 
Brasil; xunto co seu acólito, 
Adilio Daronche; gaucho de 15 
anos. Moi comprometido cos 
pob~es; organizou a constrü
ción de vivendas para os sen 
teito, unha olería .. . Mesmo 
introduciu novos cultivos, nunha 
zona onde agora viven 60. 000 
galegos. 
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Máis de 400 poboacións con- · 
tan co nome de Santiago, pero 
peregrinamos a SANTIAGO DE 
COMPOSTELA de las 
VEGAS de CUBA, (a .30 
qm. da Habana) cidade de 
60.000 hab., moitos de orixe 
galega, que foro fundada polo 
bispo nacido en Santiago, 
Diego Avelino ( 1687), un gran 
benfeitor.· A Habana dedicoull~ 
a Rúa Compostela. A última 
diocese baixo o patrocinio de 
·santiago é a de Cartago en 
Costa Rica, . nacida este mesmo 
ano. Outra faciana da univer
salidade de Santiago, son os 
seus camiños. Na foto os suda
fricanos Gordon e Judy Bell que 
mercaron unha casa en Vilachá 
de Paradela de Lugo, para 
facer un albergue. En setembro · 
conmemoráronse os 20 anos 
do l º Congreso de Asociacións 
XacobeasenJaca, cunha · 

homenaxe ao seu promotor, o 
que fo¡ crego do Cebreiro, Elías 
Valiña. 
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600 familias de mariscadores 
do FERROL loitan pola 
saúde da ría, a máis ferida 
polos recheos de formigón: 
estaleiros, arsenal do XVIII, pei
rao carboeiro, depósitos deri
vados da industria pesada, pre
sión urbanística, falla de sanep
mento: 100.000 veciños verten
do nun ecosistema excepcional 
de 800 especies, 18 únicas. 
Unha desfeita non só para o 
marisqueo. Agora alertan e esi
xen diálogo sobre a Reganosa 
de Mugardos, que obriga ao 
paso pola ría dun transporte 
perigoso, para unha instalación 
que servirá a Galiza un 4,3% 
fronte ao 3 ,7% que van apro
veitar fóra. Nesta loita homena
xeamos a MANUEL AMOR 
DEUS, finado o 26, vítima do 
amianto, enfermidade contraí
da na Bazán. Prinieiro secreta
rio de ce. 00 ( 1 978), .estivo 4 
anos na codea por defender os 
dereitos d@s traballadores. 

. ~ 

( 

6 
PORTUGAL preside a UE 
neste semestre, coa teima de . 
buscar solucións á inmigración, 
cando se vai abrir a sexta 
ponte no Miño, entre A Guarda 
e Caminha, para axudar ao 
paso de máis de 40.000 vehí
culos ao día, moitas "carrin
has" ou furgonetas. 35.000 .tra
balladores cruzan as dúas 
ribeiras, entre eles 880 sanita
rios galegos. Mentres en Galiza 
hai falla deles, pois están a 
emigrar e xubilar, sen recam
bio, pois os salarios son máis 
altos fóra. Pola vía de Areas de 
Tui circulan máis da metade: 
25.000, pero é a de Eiffel, a 
máis coñecida, polo camiño de 
ferro, pola que transitan 5000 
coches. O paro no Norte de 
Portugal é do 9 ,7% e o IVE é 5 
puntos máis, aprovisionándose 
de .combustíbeis, medicinas, 
etc., nesta beira. Hai máis por
tugueses entre nós: 15.470. 
Nas municipais, nalgún conce
llo de Valdeorras votaron 1648 . 
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Os Cempés que veñen animan
do troulas e festas dende 1 992, 

xxvh1dfE~r1vxL DE 
PARDINAS, 4-5 de agos-
to. Mestres, cunha longa anda
dura na música tradicional, 
seguirán agasallándonos coa 
mesma frescura e forza de 
"Opa!!!" e o "Circo 
Montecuruto" . Neste certame 
van actuar con "Os tres tre
bóns", Ghaita Depedra e gru
pos de Euskadi, Francia, 
Portugal. .. O pregoeiro de 
Pardiñas será o historiador 
Xosé Estévez, creador do 
Centro de Estudios Galegos de 
Deusto, que tanto loitou pola 
liturxia en galego nos anos 60. 
Investigador do Galeusca de 
tempos de Castelao, vai ser 
homenaxeado no XXIV 
Galeusca, encoritro de escrito
res galegos, vascos e cataláns, 

. en novembro, en Lugo. 

Alfonso Blanco Torrado 
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Lugo superou á Santiago en 
poboación, pero a comarca 
desta última é a que máis 
medra: 8.000 habitantes en 5 
anos. AMES é a punta: cre
ceu. un 34%. Dos 22.000 habi
tantes actuais, 1 .500 son inmi
grantes de máis de 40 países 
(na foto de Paco Vilabarros, 
algúns dos 48, que fixeron un 
curso de integración cultural en 
Bertamiráns). A comarca acolle 
4.728 estranxeiros, un 3, l % da 
poboación, fronte ao 2,7% de 
media de Galiza . A renda por 
habitante é máis grande: 
11 .223 fronte á media galega 
de 10.784. O 80% traballa nos 
servizos, hostalería, turismo, 
comercio ... Contan coa poboa
ción máis nova da nazón de 
Breogán. 

5 
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Política O FUTURO DO COUREL 

Anda nos medios a polémica sobre a autorización dunha explota
ción de lousa na Serra do Courel. O problema é importante, no fondo 
e na forma. É, desde lago, decisivo para calquera zona do país saber de 
que pode vivir o común da xente, ou sexa o conxunto dos cidadáns. E 
non tomar decisións que poden resolver o futuro dunha minoría, pero 
en detrimento da poboación en xeral, empezando polos máis próxi
mos, pero sen esquecer tampouco o interese de todo o país. 

Todo o mundo é consciente do deterioro medioambiental que leva 
consigo a explotación dunha mina como esta da que se fala. O inmen
so burato que se fai na terra crea un impacto visual forte, moito máis 
notable nunha zona do valor paisaxístico do Courel. 

Pero é que ademais este tipo de explotacións xera un inmenso refu
gallo, que non se adoita recuperar (por exemplo, enterrándoo na parte 
do burato xa explotada) polo elevado custo que iso levaría consigo. E 
ademais ese refugallo adoita contaminar os cursos de auga do seu 
entorno. Cabe engadir que é moi frecuente que palas propias explota
cións discorra algún regueiro e, de vez en cando, como é aquí o caso, a 
explotación leve consigo o desvío dalgún curso de auga mesmo de 
certa importancia. 

C cmtei10 no Courel. Ver o fervenzo no fotografío. 

A explotación agora autorizada pala Xunta afecta a un curso de auga 
que desemboca no Lor, o principal río que atravesa ·o Courel, para 
desembocar logo no Sil, en Ambasmestas. Un, que non é experto na 
materia, supón o dano dos vertidos se concentran na zona próxima á 
explotación e non chega ao Sil. Porque desde lago non é esta a única can
teira que afecta a ríos como o Lor ou o seu propio afluente, o Lóuzara, 
tamén no Courel. Por non lembrar as numerosas lusieiras que de 
Valdeorras a Quiroga afectan a afluentes do Sil ou o seu propio cauce. 

a explotación autorizada polo Xunta afecta a un curso de áuga 
que desemboca no Lor . · 

As autoridades, na súa abriga de velar polo ben e intereses de 
todos, suponse que teñen en canta todos estes e outros posibles facto
res negativos do asunto. E terán, desde lago, que ver outros positivos 
máis importantes para dar permiso de explotación a· unha industria 
<leste tipo. Os defensores <leste e doutros proxectos similares minimi
zan os impactos negativos e salientan as vantaxes en termos de rendi
bilidade económica e de emprego para a poboación local. 

Por suposto, un non dispón dos datos precisos para facer balance de 
pros e contras. Pero outras experiencias fan desconfiar das cantas do 
Gran Capitán que fan as empresas á hora de convencerás autoridda
des. E un pregúntase se unha rede de pequenas iniciativas no sector do 
turismo non serían quen de xerar máis beneficio económico e crear 
máis emprego, tendo en canta a propia experiencia da zona, en pobos 
como Vilamor, Froxán ou Seceda. 

Visto o problema de fondo, queda o asunto da forma. Como é posi
ble que se autorice agora unha industria que leva vinte anos en pé, cun 
impacto ambiental evidente, sen que as autoridades fixesen nese 
tempo respectar a lei? Porque causa realmente arrepío ver que moitos 
dos estragos que sufrimos non é por non haber normas axeitadas, 
senón por non haber autoridades que as fagan cumplir. 

., 



Rubén Aramburu 

Veño de falar cun grupo de voluntarios dos que andan vixiando o monte 

para que non arda~ Son case todos xubilados e están contentos porque teñen 

algo que facer, séntense útiles. Estas· causas dan moita esperanza e descobren 

que ternos entre nós moitas posibilidades, e que é bo caer na canta de que a 

solución aos problemas está da nasa man. Antes os veciños lünp-aban os cami

ños das aldeas e pasábano ben todos xuntos, pero apareceron a Xunta, os con

cellos e as deputacións e acabouse, amigo: lei da dependencia, depender das ins

titucións para todo. Andan as calores por aí, oxalá que non prendan os lumes. 

Ven aí o día da Patria, de Santiago, da festa. Xa sabes que eu non son de 

amoreamentos -de xentes, nin de grandes cerimonias. Estes días ao amencer, 

asisto aos laudes na catedral dos paxaros, e escoito cantos plurais, salmos de 

loanza, e ata os corvos que son hechos feos e rosmóns, parece que harmonizan 

coa sintonía cósmica. Os ~migas iremos a San Domingos de Bonaval, á misa de 

Rosalía, na tarde do 25 de xullo. Non hai gran cerimonial, pero si moita emo

ción e presenza. Paremos ofrenda a esta muller senlleira que segue a ser un faro 

de rebeldía no país e diremos poemas e cantos, como os paxariffos na mañá. 

Xa que ando cos hechos, nioito me gusta a Oración do Sapo de Aquilino 

Iglesia Alvariño, e desde hai moitos anos téñoa pinchada nunha cortiza na casa, Os amigos iremos a San Domingos de Bonaval, á 

e así rezo como o sapo can.do comeza o día: líbranos, Señor, das causas que misa de Rosalía, na tarde do 25 de xullo 

andan a correr! Para min que os sapos son de vocación contemplativa e reza-

. dores nocturnos de vixilias. Cóntoche isto porque veño de ler o libro de Félix 

Villares sobre a escala literaria do Seminario de Mondoñedo que leva por títu-

_ lo un verso desta Oración do Sapo. Tamén saen moitos amigos, como o tío 

Bernardo de Vilalba, que ternos que ir a visitalo, pois díxonos. que 'tiña piso de 

solteiro con cama matrimonial, sen usar. Vaia de despedida esa oración e dese

xo para o verán: Dainos, Señor, un alpendre de sombra e de luar ... para cantar. 

~ -

(~ 
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XXX Romaxe de Crentes Galegos 
P. Claude Lacaille 

O DÍA 8 DE SETEMBRO, VÉMONOS NA VIRXE DO MONTE! 

por que en Mazaricos estarer:11os. como na 
nosa casa?. 

BaiJco o lema "A Terra quer lentura" e acollidos p~las xentes das parroquias 
de Santa María de Coiro, santa Baia de Chacín, san Xoán Bautista de 
Mazaricos, San Cristovo de Corzón e Divino Salvador Coluns o sábado 8 de 
setembro celebraremos a ¡30 romaxe de crentes galegas! no lugar mazaricán 
chamado "Virxe do Monte'.' . 

Estaremos "na nosa casa". Explícóvolo un pouco polo miúdo: · 
• A festa da Virxe do Monte é denominada pola xente do lugar "A 

Romaxe": ¡30 anos de Romaxe na Romaxe! 

• Dende alí vese o mítico "Monte Pindo" que a xente do contorno 
chama cun apelativo moi entrañable para todos e todas nós: o 
Pedregal. 

• Os montes do contorno, ademais de lugares de produción foron 
tamén "lugares de resistencia" pola presenza significada de Maquis: 

. ¡30 anos despois Irimia segue resistindo e tratando de ser polítíca e 
socialmente "incorrecta"! 

• Na época francesa houbo "resistencia eclesial" dado que o crego de 
Mazaricos levantou á xente contra os franceses e el acabou decapi
tado: ¡A romaxe leva 30 anos de "resistencia ·eclesial" ofertando 
unha liturxia alternativa centrada no valor comunitario! 

• Preto está o fermoso miradoiro da cascada do Ezzaro e o encoiro de 
Santa Uxía, actualmente "negocio alleo": ¡levamos 30 anos denun
ciando todo signo de explotación económica e de maltrato da Nai 
Natureza! 

• No contorno xurdiu Feiraco coma cooperativa, e tamén se fixeron os 
primeiros intentos de concentración parcelaria: ¡levamos 30 anos 
apostando por iniciativas que acaben con visións "minifundistas" e 
creen redes solidarias! 

30 anos despois, a Romaxe segue xuntándonos 
como cr~ntes galegos 

A acollida será ás 11 da mañá para comezar a Celebración ao mediodía. 

Despois do xantar teremos un momento de festa cos nasos amigos de A 
Quenlla. E entorno ás seis e media da tarde, no niiradoiro do areal de Camota 
taremos a oración de despedida. 

Estase a preparar todo, pero o principal é que esteades todas e todos vós, os 
que fiJcestes posible que 30 anos despois, o segundo sábado de setembro sexa 
unha data de encontro, compromiso e festa rachada. 

.. 
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"' Aaquela 
Bea Cedrón 

e Jg lle agradezo á vida, é a capa
cidade que ten para mudar, para 
cambiar, para volvelo todo do re.vés e 
facer que nos teñamos que reformu
lar cuestións unha e outra vez. Sen 
embargo, ata hai ben pouco, a seguri
dade era para min un valor funda
mental. Pero era unha seguridade 
mal entendida, porque a vencellaba 
directamente ao control sobre min e 
sobre o que acontecía ao meu redor. 
Era tamén unha seguridade asentada 
sobre unha concepción ríxida do que 
estaba ben e do que estaba mal, do 
que era bo e do que era malo. 

Esta forma de ver as causas ten unha 
parte po itiva: é moi disciplinada e 
axuda a de nvolver certos hábitos 
moi audabl como a constancia e a 
f rza d v ntade, por exemplo. Pero 
tamén p d chegar a ter dependen
do da "variable ambientai " (fami

tc.) de cadaquén un 
m i p rnicio o: o automatis

m c rto grao d umi i 'n. E cando 
fago ta r fl i ' n non m refiro a 

Responsabilidades individuais 

cuestións xerais, valores ou ideoloxí

as, senón a parcelas da nasa propia 

historia persoal. Valla como exemplo 

ilustrativo os anos da miña vida que 

dediquei a certos estudos académicos 

nos que o meu "sentido do deber" e 

da "seguridade" fixéronme tirar cara 

adiante e pasar por alto auténticas 

aberracións cometidas por profeso-

debaixo do paraugas, esquecemos 

lembrarlle a quen mexa que hai 

outros sitios onde desaugar, e non na 

nasa cabeza. Claro que desta manei

ra, se me mallo sempre lle podo 

"botar a culpa" ao vento, a que o 

paraugas está roto ou ao propio 

mexón ou mexona, eludindo calque

ra responsabilidade. 

a seguridade e a responsabilidade están 
dentro de min, non fóra 

res perversos que a día de hoxe 
seguen impartindo docencia e 
cobrando por iso con auténtica nor
malidade. Foi este un exemplo banal, 
pero hai moitos máis e noutras moi
tas facetas. 

. Mutatis mutandi ... "Mexan por nós e 
hai que dicir que chove ... " Pero men
tres chove, preocupadas e preocupa
dos coma estamos por protexernos 

Trátase dunha cuestión complexa e 

difícil, porque está directamente rela-

. cionada con motivacións e raíces per

soais, educacionais e culturais, pero 

nunca é tarde para reparar nelas e 

modificar actuacións "a futuro". Para 

iso está a vida ... para recordarme que 

a seguridade e a responsabilidade 

están dentro de min, non fóra. 
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As furtadelas 
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25 
. anos de Irimia 

Como diciamos ante... Ser galega 

Non se é galego semente polo feito de nacer en 

Galicia. O boi non é de onde nace senón de 

onde pace. Pro sermos galegos cómpre alin-· 

dar -fóra a alma- nos pasteiros da galeguida

de. 

o feito fundamental non é, logo, o nacemento, 

senón a conciencia de ser galego. Quen vive 

en Galicia ou lonxe dela coa conciencia moi 

forte d-e ser galego, ese está mergullado na 

gal~guidade. 
Pero esa conciencia hai que traducila en feitos: 

·vivir a cultura propia, os costumés e o debecer 

polo medra do propio pobo falando a propia 

lingua. Qué nos preocupe Galicia, que estea
mos namorados dela. _ 

O Día da Patria Galega estableceuse pro con

memorar a loita dos galegos bos e xenerosos 

pro que Galicia teña o pesto político que lle 
cómpre no concerto dos pobos de España. 

Non podemos permitir o longo esquecemento 
ó que fornes sometidos. ¡Despertado teu 

sono, fogar de Breogán ! 

(Da sección a Peneira: lrimia nº 38, 

25 de xullo de 1982) 

1 1 



Horizonte· Universal As Ditosas Benaventuranzas 

Pope Godoy 

Máis dunha vez oínlle dicir a Juan 
Mateos que as benaventuranzas pre
cisaron explicación cando xa non se . 
cumprían. Ben, se esa necesidade 
e mezou nos séculas II e III, 'imaxi
nade hoxe. 

Non se pode dicir que o coñece
men to - non xa a práctica- das bena
v nturanza goce de prestixio na 
n tr dición católica. O vanxeo de 
M t 1 unha v z a ano. Certo 

apr ndi m de memoria 
n at ci m . P r pouco máis. 
P n p r xemplo, nas igrexas de 
rit ori ntal onde se cantan tódolos 
d ming s na liturxia. 

É importante recoñecer que resul
tan incómodas. A súa redacción pare
ce tan desconcertante que incomoda 
a no a conciencia e tratamos de dar
lles inconscientemente de lado. Un 
exemplo significativo desa incomodi-

O reinado de Deos 

Sabido é que a expresión "Reino 
dos Ceos", empregada só no evanxeo 
de Mateo (trinta e catro veces por tres 
veces "Reino de Deus") é unha perí
frase para ·non empregar o nome de 
Deus. Mateo fálalle a unha comunida
de maioritariamente xuqía e evita 
ferir a súa sensibilidade relixiosa de 
respecto ao nome de Deus. Polo tanto 

como achegar a linguaxe relixiosa á 
actualidade? 
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dade é o comport~mento da igrexa 
ca trense. Durante o franquismo 
(non ei se antes tamén): as benaven
turanzas non se lían nas misas dos 
cuart i . O evanxeo das benaventu
ranza ubstituía e polo da 
Anunciación a María. Que fermoso, 
n n i? Para min é un exemplo 
nibl mático da no a capacidade e 
u adía para manipular de carada-

ment E anx o n función do 
. E i to facía e de de 

in tancia oficiai . 

a expresión "Reino' dos Ceos" é, sen 
dúbida, literal, pero induce a confµ
sión. A xente entende "a outra vida". 

Juan Mateos dicía que a frase evan
xélica coa que comeza a predicación 
de Xesús "está cerca o reinado de 
Dios" (Me 1,15) pode traducirse per
fectamente a unha lingu~xe non reli
xiosa con esta expresión exacta: É 
posible unha sociedade alternativa. 
Cando me tocou explicar esta tradu
ción en distintos ámbitos cristiáns a 
xente comentaba aliviada: Iso si que 

se entende. Esta experiencia avísa
nos, como tantas outras, do arredada 
que está a linguaxe relixiosa da nosa 
cultura actual. Podemos aferrarnos as 
nosas fórmulas relixiosas, podemos 
repetir ao pé da letra os textos even
xélicos, pero cada vez están máis 
lonxe da linguaxe e da mentalidade 
da nosa sociedade. 

Para que a mensaxe poida ser 
aceptada necesita ser previamente 
comprendida. E para que sexa com
prendida, debe ser expresada en 
palabras e conceptos que cheguen a 
cada colectivo e a cada persoa. 

A proba do algodón 

Gústanos verificar as cousas. Por 
iso, vou buscar algunhas traducións · 
alternativas que nos permiten cali
brar a xusteza da tradución laica que 
propón Juan Mateos "Díxolles. outra 
parábola: Seméllase o reino de Deus 
( ~ sociedade alternativa) ao lévedo 
que meteu unha muller no medio dun 
quintal de fariña: todo acabou por 
fermentar." (Mt 13,33). Carafio! No 
se p9de formular de xeito máis breve 
e certeiro o proceso de fermentación 
que se dá nunha sociedade: ideas que 



en principio escandalizan e mesmo 
alporizan, ou cando menos vense 
como raras e inviables. Pero aquela 
intuición inicial vaise abrindo camiño 
e mesmo é sumida con naturalidade 

por todo o carpo social. E aínda por 
riba, faino unha muller!!!. 

Outro exemplo: "-Con que dificul

tade entran no. reino de Deus os que 

teñen o diñeiro!" (Le 18,24), comenta 

Xesús tras o abandono do mozo rico. 
A tradución sería esta: Que difícil é 

que os ricos se apunten á sociedade 
alternativa!. Madía leva!!! Xesús 

engade esa vigorosa esaxeración do 
camelo polo olio dunha agulla para 

facernos caer na canto de que o pro
blema é máis grave do que parece. 

visión máis ascética e máis. espiritua
lista. Compromete menos. Pero axiña 
descubriu Juan Mateas que o mesmo 
sermón da montaña vai moito máis 
alá. En Mt 6,19-34 explica ampla
mente Xesús o que significa "pobre 
por espírito", e está claro que esixe e 
leva consigo unha decisión da vonta-· 
de: "non podedes servir a Deus e ao 

diñeiro " (Mt 6,24). Por iso, a súa tra
dución final foi: "Ditosos os que eli

xen .ser pobres". 

Alberto Maggi ten un precioso e 
moi documentado libro sobre as 
Benaventuranzas (A. Maggi: Las 

Bienav_enturanzas. Edic. El 
Almendro.- Córdoba, 2001). 
Presenta tres "lecturas" de cada 
benaventuranza: a literal, a teolóxica 

A solidariedade é fonte de felicidade 

Un último exemplo: "Dende que 

apareceu Xoán ata agora, úsase a vio

lencia contra. o reinado de Deus (con
tra a sociedade alternativa) e a xente 
violenta quere quitalo ( quitala) de en 
medio. (Mt 11,12). 

Pobres por espírito 

Segundo a concepción semita o 
espírito é a sé do coñecemento e da 
decisión en cada ser humano. Por iso, 
en teoría é posible unha dobre tradu
ción deses "pobres por espírito". 
Podería ser "Ditosos os que saben 
que son pobres". Aquí nos quedamos 
no terreo do coñecemento. É unha 

e a pastoral. É unha achega suxeren
te para ter mái~. elementos de xuízo. 
Verbo da primeira benaventuranza, 
estas son as súas tres traducións: 

Tradución Literal: D itosos os 

pobres polo espírito, porque destes é o 

reino dos ceas. 

Tradución Teolóxica: Ditosos aque

les que deciden vivir pobres, porque 

estes teñen a Deus por rei. 

Tradución Pastoral: Cantos elixen 

compartir todo o que teñen: Ditosos! 

Porque Deus coida deles. 

Interesante, sen dúbida, e enrique
cedora polos novas matices que 

engade. Pero, que quere·des que vos 
diga? Eu fico insatisfeito . 
... Atrévome a propoñer unha "tradu
ción" alternativa en linguaxe non 
relixiosa. Con esta formulación tento 
sintetizar os datos anteriores. 

Tradución Laica (non relixiosa): 
Son felices as persoas solidarias, por

que esas saben que outro mundo é 

posible. 

A afirmación é un desafío especta
cular. Xesús non fai formulacións 
teolóxicas nin promesas de futuro. É 
algo moito máis obvio, máis inmedia
to e máis universal. Fai unha apela
ción e unha chamada á experiencia 
de calquera persoa! A solidariedade 
é fonte de felicidade. Aquí, en cal
quera parte do mundo, en calquera 
relixión e en calquera ética verdadei
ramente humana. É unha verifica
ción que está ao alcance de todo o 
mundo! Que se vive -pódese vivir~ na 
nasa historia persoal de cada día. 
Xesús deu .en presente! Agora! Non 
despois, nunha fácil promesa de futu
ro. Esa experiencia de felicidade per
soal, agora, arestora, é o punto de 
partida e o punto de chegada. 

popegodoy@telefonica.net 
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IA 
Entre todos Cidadáns educados 
Antón M. Aneiros 

A todos nos pasou e pasa o mesmo cando nacemos, asumido debidamente os valores umversa1s dos 

dereitos humanos. Por iso, non sabe distinguir entre 

fregueses e cidadáns, algo tan sirtxelo para a xente 

máis ou menos integrada na sociedade. 

que 
Unh 

r 

t d 

ntramos no mundo con moitas necesidades. 

d la a falta de capacidade para convivir, 

vivir n c mpañía, compartindo, sabendo que 

d p nd m uns dos outros. Necesitamos, 

p l tanto, r cibir a educación necesaria para for

mar parte dunha sociedade común de persoas libres 

e re ponsables; pero é costoso. Por iso, resulta 

incomprensible que os bispos se opoñan fanatica

mente á asignatura de educación para a cidadanía 

no curso escolar, cando, dun xeito ou doutro, ven 

funcionando xa en toda Europa. Os bispos, aquí, dan 

Resulta patético ver a todo un cardeal - Cañizares

ter que recurrirá obxección de conciencia contra a 

asignatura de "educación para a cidadanía". Non se 

dá conta que con isto pon en evidencia a incapaci

dade da Igrexa para convencer con razóns, das que 

carecen, aos estudantes e ás organizacións de pais. 

Ante isto, queda o camiño de apelar ao sentido 

común para insistir na urxencia de traballar, desde 

tódolos ámbitos, na construcción dunha sociedade 

laica, baseada en principios éticos comúns e na que 

caibamos todos, tamén unha igrexa se_n privilexios 

nin protagonismos que non lle corresponden, como 

no caso que nos ocupa.<entre-todos@hotmail.com> 

mostras de non entender os valores da democracia 

nin o funcionamento dunha sociedade en liberdade. 

Teñen saudade do pasado nacionalcatolicismo. É 

unha lástima que a Igrexa continúe nesa postura 

reaccionaria, respirando pola súa ferida de non ter 
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Boa Nova 
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Domingo XVI Tempo ordinario 
le 10, 38-42 

Cando ían de camiño, entrou en 
certa aldea, e unha muller chamada 
Marta acolleuno na súa casa. Esta 
tiña unha irmá chamada María, que · 
sentada aos pés do Señor, escoitaba 
as súas palabras. Marta, en troques, 
estaba moi apurada co labor da 
casa; e achegándose a el, díxolle: 
-Señor, non che importa que a miña 
irmá me deixe a min o traballo? Dille 
que rne bote unha man. 
Pero o Señor respondeulle: 
-Marta, Marta, preocúpaste e desa
cóugaste con tantas cousas, pero 
soamente unha é a necesaria. María 
escolleu a mellor parte, e esa nunca 
se lle vai quitar .. 
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Discípulas 

En tempos de Xesús, os mestres da lei xulgaban que non 
lle tocaba as' mulleres afondar nas ensinanzas da lei de 
Deus. lsto era tarefa e responsabilidade dos homes. María, 
coa compracencia de Xesús, erebo esta norma. Sentada 
aos seus pés reclama un dereito como persoa humana: ser 
discípula. 
Marta, con confianza de amiga, faille a Xesús un certo 
. reproche. Afectuosamente - a repetición do seu nome é 
unha proba - Xesús critícalle estar sendo prisioneira do 
que ela considera o seu papel propio de mullere de dona 
da casa. Xesús faille unha invitación a que rompa con esta 
concepción, que sitúa á mulleren condición de persoa 
confinada aos traballos domésticos. Marta, coma María, 
debe reivindicar e ocupar plenamente o seu lugar en tanto 
que discípula do Señor. 
Non se trata de María a contemplativa, oposta. a Marta a 
activa (a parábola ~o samaritano de xustamente os versí
culos anteriores a esta pasaxe recorda a importancia do 
xesto concreto). Ámbalas dúos dimensións son fundamen
tai·s na vida cristiá. Xesús é sensible ás atencións de Marta, 
pero faille ver que non debe afanarse indefinidamente 
nesas tarefas. Ademais, interesarse polo que unha persoa 
ten que dicir (actitude de María con Xesús) é tamén unha 
maneira de acollela. 
Cos seus xestos e as súas verbas Xesús libera á muller · 
dunha concepción que a mantén nunha situación de 
segundo plano, de simple ama de casa. A amizade - que 
supón sempre igualdade - de Xesús con Marta e María fa¡ 
que estas se encentren a si mesmas coma persoas. 

Xabier Blanco 

Os cativos fon ruído, como todos nós, ou un pouco 
máis. Todas as connotacións xa son subxectivas: amo-

. lan moito! para uns; que vida dan a esta casa! para 
outros. Hai quen escapa da súa presenza pero tamén 
hai quen a desexa. Hai nais que o deixaron todo para 
coidar a seus fillos, abrigadas ou desexosas porque 
son as que lle poden garantir a mellor educación, e 
hai pais que nunca traballaron tanto dende que tiveron 
a seu primeiro fillo: as horas de xuntanza prolongá
banse, o traballo diante do computador tamén, mesmo 
algún día festivo tiñan que ir acabar un traballo pen
dente. E todo ten unha xustificación: traballan ·para 
garantirlle un futuro aos seus fillos (aos que, segura
mente, coñecerán chegada a adolescencia). 
Visto cos ollos desta nosa sociedade,· o tempo pasado 
cos cativos é unha perda de tempo. Incluso pensamos 
a cantidade de cousas que poderiamos facer, se non 
tivésemos ao noso cargo a este rapaz. Gocemos da 
inutilidade .. Só a irnos ter unha vez. 

J.A. Martínez 
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Falando da lingua Ternos tanto por comer ... 

Lidia e Valentina 

Nota da redacción: unha das nosas cola
boradoras sobreceando o día do Carme. 

Xa (case) estamos de vacacións ! 
Acabamos de escribir o artigo e os de 
Irimia dannos nada máis e nada 
menos ca un mes e medio de vaca
cións ... Iso si, nin un céntimo para 
tomar un xeado ou para ir de viaxe. 
Co que· nos gu~ta a nós via~ar! Ternos 1 

que volver a negociar as condicións 
da nasa colaborac.ión! Non hai derei
to! Co ben que nos viñan agora a nós 
uns diíñas na praia de Camota ou na 
de Rodas nas Cíes, que sempre saen 
entre as mellares do mundo! Ou 
unha viaxe polo interior! Unhas 
auguiñas termais por aquí, un paseí- . 
ño en catamarán por alí, unha volta á 
muralla por acolL. e sempre podia
mos dicir que ".é que son viaxes nece
sarias para enriquecernos coas varie
dades dialectais". 
Pois a falta de viaxes, festas patro
nais ! Non digades que as festas non 
son unha marabilla. Nós xa levamos 
un san Xoán, un san Pedro e unha 
festa do Carme ... e estamos facendo 
sitio na barriga para o Santiago. 
Sinceramente, á marxe mariscos, 
callos, lacóns, cabritos e todas as 

demais variacións gastronómicas, as 
festas son un gran invento normaliza
dor. Toda a familia ao redor da mesa 
falando sobre o divino e o humano e 
falando, normalmente, en galega. 
Non sabemos cal é a base sociolóxica 
<leste fenómeno que lle afecta, sobre 
todo, ós urbanitas que regresan por 
un día á familia que os viu medrar. 
Pero os nasos traballos de campo así 
o manifestan: o día da festa ao redor 
da mesa todo o mundo fai un esforzo 
por falar en galega. Será causa do 
santo/a! 
Hai Xesús! Isto ía ser un artigo serio 
e sesudo e fóisenos a cabeza con 
outras causas. Ben sabedes, nós bota
mos a lingua a pacer e callemos unha 
indixestión. É que este recunchiño 
aquí ao final da revista non nos chega 
a nada, nin sequera é unha páxina! 
Outra causa para negociar cos de 
lrimia: esiximos para o "Falando da 
lingua" as dúas páxinas centrais! 
Pero iso para a volta do verán, que 
agora ternos moitas vacacións por 

. <liante e moito santo patrón que fes
. texar! 

O Fachineiro libros de verán 

LECTURAS CANICULARES 

Quen queira comprobar a pé de para-
sol que a realidade supera o ensaio SACAPENAS 
pode ler Feísmo? unha obra colectiva 
con nutrida parte gráfica editada por 
Difusora que leva un axustado subtítulo: 
Destruír un país. Lego deste baño de 
optimismo, mellor pasarse á narrativa. (. 
Fran Alonso ofrécenos a noite viguesa t '\ ' '-'1 

•• E·.,,.) ...... ,,: t 
en Cemiterio de elefantes que edita 
Xerais. Quen aínda non lera 
Resistencia, de Rosa Aneiros, na mesma 
editorial , pode facelo agora á sombra 
dos ameneiros. Onda non, Manuel 
Darriba, Jaureguizar ou Suso de Toro 
sempre nos propoñen historias intere
santes. Para os que nos han asegurar as 
pensións, na colección Fóra de xogo 
están A pomba e o degolado, de Fina 

Casalderrey ou As mans do medo, unha 
selección de contos de Xosé Miranda. Unha 

reflexión humorística sobre a lingua témola 
na obra de teatro Comedia bífida de 

Manuel Singala, en Galaxia. 

Calquera das obras do chairego Darío Xoán 

Cabana pod~ facer aínda mellor un día de 
vacacións; un traballador incansable que 

ofrece, para padais exquisitos, unha 
Antoloxía do Doce Estilo Novo. . 
E para os irimeguiños ternos os Sacapenas, 
na editorial Kalandraka. Segundo unha 
lenda guatemalteca, se ·compartimos os 
nosos problemas con estes bonequiños-vén

dense en tendas de comercio xusto-, desa

parecen. 
A.Q 




