A foto ue fala
Portas da ca ted ra l de Viana do Castelo. Velaquí a casa do
Señor (ou dos señores don Bieito e don Xosé) .

O trasno

Corrección

ara infantes

Daniel López

Non queriamos, pero unha ve,z máis o
Vexamos:
deber' de informar abriga. Por iso, forzados
La decente ciudadanía
palas circunstancias e, a pesar do tempo
nuestras democráticas pretensiones escuchan
transcorridos desde esta serpe de verán,
(aquí fórzase o ritmo cun tresillo arrebatado)
creada polos medios e á alimentada pala
altura da nasa casta política, publicarmo~
Y con regocijo degluten
este documento de valor impagable que, de
Nuestra gastronomía regional
maneira casual, chegou ás nasas mans.
Aunque a algún extremista preautonómico
Disque é un proxecto de versión para a
Y a alguna un poco dura de mollera
segunda parte do himno, desinfectada de
indesexables connotacións políticas e ade(concesión á linguaxe de xénero)
cuada para todas as idades e, xa que lago,
les resultamos un poco incomprensibles
tamén para os menores de tres anos, tanto
. y no digieren los percebes en rigor
de galescolas como de hispaschools.
Enténdese que a primeira estrofa permane- Los tiempos te son llegados
cería tal cal, mesmo en galega, e que esta
nova, en "universal", sería a consensuada
polos grandes grupos mediáticos madrileños e varias plataformas cidadás e outros
blogs de indubidable raigame galega e alta
implantación no país, entre os que cómpre
salientar: "Galleg@s castiz@s"; "Bilingüe
coma ti ; 'El grelo armónico"; "A cigoña
emponzoñada', ' The Galician liberal" e
Máis galegas que a rubia".
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de globalizamos sin acritudes,
de lucir los palmitos veraniegos
en nuestro adosado litoral.
Pues dondequiera que vayas
por la·piel de toro que nos chifla
es que te digo que nos quieren con locura
con este dulce acento, tralará:
(ou "poropopó", como texto alternativo)

Editorial

A oferta

da escola parroquial

Comeza un novo curso. E tamén se abre un curso paralelo, o do catecismo parroquial, para aquela rapazada
con nais e pais interesados en transmitirlles o máis fundamental da mensaxe de Xesús e a vivencia cristiá .
. Agradecemos o regalo de tempo e enerxía de tantas persoas que, desinteresadamente, dan o seu tempo
para prepararen e impartiren a catequese aos fillos e fillas doutros que, ás veces, tampouco non valoran
este traballo máis ca coma un trámite inevitable para a primeira comuñón e a confirmación. Porén, non
podemos deixar de dicir que a ansia de dignificar o sermos crentes fai que as parroquias caian na tentación
de querérense converter en "escolas de teoloxía", impartida por persoal que se presta xenerosamente (ou
se caza a lazo) pero, as máis das veces, sen moita máis formación cá que ela recibiu cando ía ao catecismo.
Esquécese, en cambio, aquilo no que a parroquia debería
ser forte: a vivencia da fe, a súa dimensión comunitaria:
Esquécese aquilo no que a parroquia irmos toda a parroquia xuntos de excursión ten moito máis
ca mandar os nenos sós cos catequistas.
debería ser forte: a vivencia comuni- sentido
Certo que a doutrina é importante, pero chegados aquí,
cómpre revisar os materiais: u-lo tema da dimensión pro. taria da fe
fundamente social e transformadora da mensaxe de Xesús,
a súa tremenda coherencia persoal que o levou -coma a moitos outros- a unha morte inxusta e non buscada? Non aparece nos materiais catequéticos que coñecemos. Pola contra, porfiase no martirio de Xesús
(damos importancia á súa morte, non á súa vida), e na idea de que Xesús era "coma os homes" (cousa da
que só se lle ocorrería falar a quen realmente pensa que non o era), e que María é a nosa nai, ideal e aérea.
Semellamos non decatarnos de que os pícaros de hoxe estudan coñecemento do medio e mañá estudarán
bioloxía e química. Aínda se porfía en que os rapaces crean na desagregación molecular do pan e o viño
para, logo dunha recombinación química á orde do cura, dar lugar a novas substancias con ADN humano.
Ou <lito doutro xeito: que o pan e o viño se converten, literal e fisicoquimicamente, non sacramentalmente,
en células do mesmísimo Xesús.
Realmente teñen que cambiar bastantes cousas se queremos que os nenos e nenas de hoxe permanezan na
Igrexa logo dos catorce anos.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Que podo escribir eu hoxe neste "Rumores" sobre a Romaxe? Podería falar sobre
a celebración ben xeitosa coa que nos agasallaron. Ou sobre as enxeñosas· alusións
de Xabi sobre os famosos espías. Ou sobre os sete ou oito berros secos (non eran
tres? Preguntareille á terra). Se cadra podo falar sobre o ben que o fixeron este ano,
coma tódolos anos, os da Quenlla; ou mellar podo falar da boa acollida da xente de
Mazaricos co seu cura entre eles. Podería falar de Sabeliña, moi espelida, tentando
repartir_torta entre todos, se cadra debería agradecer á boa xente que me ofreceu
café e a que me invitou. Mellar repasar o xantar compartido, rico, abundante, divertido ... ou. os cantos que xurdían aquí e alá afinados coa caña e a ledicia, ou a conversa que tiven con Charo ou Sale ou tanta xente coa que me vou achegando e compartindo cousiñas con sabor a Reino. Creo que debería falar sobre Javi, o cura de
Entrevías que foi un entre nós, coa súa xente, coa súa fortaleza, coa súa mensaxe
optimista ou a súa invitación a coñecer a súa parroquia. Creo que sería mellar falar
sobre a xente coa que falei, que era a súa primeira Romaxe e a ilusión coa que dicía
de volver para o ano que vén. Tal vez sexa mellar falar sobre a oración da tardiña e
comentar o xeitosa e sinxela que foi, chea de contido. Ou, pastos a falar de algo, da
extraordinaria paisaxe carnotá da que gozamos os da oración. Sen dúbida podería
comentar este número redondo de trinta que é o número de celebracións de fe e
galeguidade. O máis oportuno sería comentar que a Romaxe segue viva, a pesar de
certa.xente que "nori nos entenden, non". Xa levo ocupado o espazo da miña sección ... e sigo sen saber que escribir neste Rumores.
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Apeneira
O 12, solidarizá monos cos

i.ATi°NÜ~MÉRICA: 11
mill6ns mexicanos (10% da
poboaci6n), 3,3 colombianos (o
7%). Arredor de 3 mi llóns en
Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil. ..
En España son o 36%, e fixeron
o 70% das transferencias de
inmigrantes aos seus países: .
4500 mi llóns de $ no 2006, e
no 2005 foron 45.000 millóns
de remesas as que achegaron ,
un 25% do tota l mund ia l. O
goberno e os bancos está n
estudando o abaratamento destes envíos. En Galiza son os
colombianos, despois dos portugueses, os que teñen máis tarxetas de residencia. Na foto
Luís e Josefa, dos 35 ecuatoria nos, que forman unha asociación no Ferrol. No estado, os
procedentes da Europa do Leste
gañan aos hispanos, multiplicáronse por 3 en 5 anos.
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O H
9 hai 40 anos, asasinaron o
\/ARA,
na
VM
escola de La Higuera . No
"Diario" anotara a s angueiras
dos derradeiros 11 meses en
Bol ivia, loitando contra un exército a poiado polo CIA, despois
de comparti r o goberno con
Fidel e loitar no Congo.
Converteuse nunha icono .
Sa rtre sentenciou : "o ser humano máis completo do noso
te mpo". A Un iversidade de
Santiago publicou no 1968: 16
poemas galegas para Ernesto
Che Guevara contra a súa
morte, con achegas de
Ca sa res, Alfredo Conde,
Novoneyra, Manuel María, e
outros poetas coordinados por
Alonso Montero e Xosé M.
Salgado. A foto, cando era
ministro de Cuba, é de René
Burry (1963), da colección
Magnum, que cu mpre 60 anos,
e q ue naceu para defender os
dereitos dos fotógra fos.

( E GUE
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No "Día das aves" preparamos
a acollida de 60.000 aves
acuáticas que invernan nuns 53
lugares: Umia, 43 especies,
Corrubedo, 15, Ortigueira,
unhas 48, San Simón, 25. Estas
son fundamentais. Alguén en 87 días
contou 116.767 aves no paso
por Estaca de Bares, na foto .
Estación ornitolóxica importante
en Europa. Máis de 5000
millóns, de 200 especies, viaxan entre o Norte e África .
Cruzan o Mediterráneo e 2000
Km. do deserto do Sáhara.
Voan día e noite a 10.000 m.
de altura e 50 Km por hora,
con atrancos: pesticidas,
cables, caza, construcións ...
Así, os cullereiros, garza~ co
peteiro a xeito de culler, fon
noite en Foz, entre os Países
Baixos e Mauritanio, que non
só acolle veraneantes de
Madrid .. ., tamén aguias pescadoras de Escocia ou gansos de
Canadá.

MIGRACIONS
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COREA

está a rachar lenta· d e 246 Km.,
mente co muro
que divide a península, froito
da política de EEUU e a URSS
para impor na rexión os seus
dominios respectivos despois da
11 Guerra Mundial, representados agora por 35. 000 soldados ianquis no sur, capitalista e
máis agrícola, que prepara
eleccióas para decembro. No
norte, máis montañoso, viven
22,5 na miseria, e 2 de cada 3
sofren fome, nunha pechada
ditadura. A reunificación despois daquela arrepiante guerra
(1950-53) é dura. Separados
polo paralelo 38, os líderes
buscan a distensión. Hai
18.453 Km . .de muros vergoñentos: os de Ceuta e Melilla, o
que separa México/EEUU,
Marrocos/Sáhara,
· 1srael/Cisxordania,
Paquistán/ Afganistán,
Rusia/Chechenia, etc.

Alfonso Blanco Torrado
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RICO" coa participación de

6

O 30 de xullo

COSTA DE MARFIL

festexou a fin do guerra coa
Beiras, Saramago, Ramonet,
"Chama da paz", queimando
Frei Betto, e ONG coma
as armas que os enfrontou
dende 2002, alimentada póla
Amarante, que coordina Xoán
Hermida, na foto. Ante empre- venda fraudulenta a Occidente
sas galegas que buscan man de de diamantes, na rexión norte,
obra barata no 3Q Mundo coa
rebelde, uns 23 millóns ao ano,
deslocalización, coma o sector e de petróleo e gas no sur
téxtil, loitan mesmo mercando
gobernamental, uns 300
accións, para interviren dende millóns €.O 45% para o estadentro buscando uns salarios
do; os outros, para as mafias ...
xustos, pois ás veces hai subMentres aquí os lucimos e gascontratas que escravizan o~
tamos o petróleo, alí morren
nas minas, moitos, nenos, vítiobreiros. Son pioneiros do
comercio xusto. Nun estado no mas da escravitude e froito dun
que o 25% dos nenos viven na colonialismo depredador. 16
pobreza, un 3% dun xeito moi
millóns de pobres, mentres os
grave. Igual có 10% dos fogaxefes se armaron co contrabanres galegos, en Ourense o
do. Os líderes anunciaron elec14%. Entre nós, o 31,47% das cións. Máis de 75 guerras civís,
familias viven con menos de mil coma as de Mozambique e
euros/mes.
Angola xurdiron da corrupción
dos seus recursos naturais.
Celebramos a paz co costamarfileño Desiré Kouakou que traballa coma crego en
Mazaricos. A paz é posíbel.
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A ONU dedica un día ao A ONU quere comprometer
mar, que nos agasallou no
verán con agarimo, relaxación
e frescura. Pero é o gran descoñecido. Ten unha inmensa
biodiversidade. A 1000 m., o
fondo son 300 millóns de q2,
1O veces África. A máis de
3000 m. de fondura, só se
coñecen 30 m2. Rexistradas
250.000 especies mariñas,
cada ano coñecemos 1600
novas. Pero os océanos asístennos todo o ano, capturando
C02 da atmosfera e liberando
osíxeno, loitando contra o quecemento global.
Aprovisionándonos de proteínas, medicinas, belezo ... Na
foto, a bióloga Catuxa Varela,
do (anido de Ferrol, enrolada
2 meses no "Pedra da Grelo",
para investigar os sons dos
cetáceos que comen nos aparellos, os peixes espada capturados no Atlántico. Os seus resultados son analizados nunha
~niversidade de Escocia.

a EEUU, Australia a asina r o
acordo de Kioto, e loita r contra
o efecto invernadoiro. Dende
1990 as emisións de gases
medraron en Galiza un 52%. O
33% da contaminación, prodúcea a industria, o resto as cidades, polo que cómpre a regulación ambiental: construción ,
transporte público, etc. En
Galiza a temperatura medrou
l ,46Q e o mar 6 cm. en 30
anos . A Xunta loita porque o
201 O, as enerxías limpas subministren o 95% do consumo.
Son o 10% do PIB, e dan traballo a 4000. Doe que os 8000
megavatios obtidos das nosas
augas, vento, montes ... , se xestionen fóra. A ilustración é a
portada da novela de Mariña
Pérez Rei, Canícula, que tra nsmite un hábitat, debido ao
cambio climático (Sotelo
Blanco).
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Política

ABA·NDEIRADOS
Os principais parti_dos políticos xa se puxeron en marcha para as eleccións xerais
do ano que vén. E os máis poderosos xa empezaron a mostrar as súas cores. O PP
desde hái anos e mailo PSOE desde hai unhas semanas, estanse envolvendo na bandeira española, perdón, na bandeira nacional, que así lle din. E os órganos de· prensa
que lles son afíns montan un día si e outro tamén un escándalo porque os grupos
nacionalistas defenden as súas bandeiras ... ou os seus himnos.
Ou sexa, un combate do nacionalismo bo, o español, contra os periféricos, malévolos e derramadores do patrimonio común. E para esa guerra todo vale: os xornais
e emisoras do bando "nacional" móstranse dignos do alcume da "Brunete mediática"
que no seu día inventara Xabier Arzalluz e usan todo tipo de sofismas nesa guerra.
O mesmo lles vale, para atacar ao nacionalismo galego, citar a letra do noso himno,
terxivérsandoa (o "non nos entenden, non" que eles interpretan como unha acusación
a todos os que non entenden a nosa lingua); ou desvirtuar normas que pretenden o
fomento da nosa lingua coma unha persecución do castelán., que seica está excluído do
sistema educativo. E, por suposto ocultan os medios e tamén responsables políticos
como María Jesús Sáinz ou Manuela López Besteiro, que nunca se cumpriron as normas que elas mesmas dictaron a favor do gale.go e que nunca se garantiu que os nenos
de fala galega tivesen o seu primeiro contacto co medio escolar na súa lingua materna.

Discriminar a lingua

é politicamente rendible

D escubriu, unha vez máis, o españolismo militante os réditos políticos inmediatos que poden obter da discriminación da lingua propia de Galicia. E para iso cantan coa complicidade de sectores sociais que se esconden detrás de pantallas tan
nobres e dignas como a liberdade de expresión e de conciencia. E nesa .dinámica
entran autoridades tan abrigadas a defender outras posturas como o propio Valedor
do Pobo. E ten que ser o ¡¡Tribunal Supremo!! o que estableza que se debe valorar
á hora de adxudicar unha praza de xuíz nun territorio determinado o coñecemento
da lingua propia desa comunidade autónoma .
.Un síntoma de por onde van as causas é ~scoitar falat ao propio ministro de
Cultura. Un galega da Coruña, home de letras nos seus momentos de intimidade, que demostra ao mesmo tempo un interese de principio polo noso idioma e un
nivel de coñecemento
indigno
dun alumno
de
ESO.
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Rubén Aramburu

Andando pala Virxe ·do · Monte lembreime con cariño de Manuel Pérez
Lado, que naceu aló en Suevos e foi crego .e mordomo do Seminario de Belvís.
Nunca mirei a alguén con tanta dedicación a unha cousa tan pouco agradecida
como levar as cantas daquel edificio e coidar que non lle faltara nada a ninguén. Pasaba as horas nun vello despacho sumando e restando baixo unha luz
miserenta; tiña algo de cela monacal e ao mesmo tempo de museo do mundo,
pois o P. Manuel acolleu durante anos xentes de todos os países que, agradecidos, lle deixaban recor~os que el colgaba palas paredes. Atendía tamén os
peregrinos, e pasaba noites sen durmir se facía falta. Outra das súas devocións
eran os curas enfermos, e como .non tiña coche, ía dun hospital a outro e leváballes sempre unhas lambetadas de chocolate famosas en Compostela. Pero o
gran amor do _P. Manuel era aquel recuncho da montesía de Mazaricos, a ermida da Virxe do Monte, e aló fuxía cando podía a arranxar a capela, levantando
pedras, facendo masa, plantando árbores e ideando unhas construcións tan orixinais coma el mesmo. Xunto coa familia e amigos lograron recuperar un lugar
e unha romaxe á que acoden milleiros·de persoas o último domingo de agosto.
Parecía un home duro e rosmón, pero era todo canto: un nena partiu un brazo,
díxolle o médico ao P. Manuel que había que coidarlle a alimentación.
Marchou a Mazaricos e volveu cun xamón da casa, colgouno na oficina e aló
ía aquel rapaz todas as tardes a completar a súa merenda. Tamén un ratiño se
animou co xamón, e o Manuel botou días tras del ata que o colleu; non che
canto como acabou a causa porque non é moi franciscana. Tamén está aquela
historia de cando pediron que aloxaramos a un pai que viña da guerra de
Bosnia e traía o seu filio a operar a Santiago, e non dubidou un momento.
Chegaban cartas doutros países e puñan: P. Manuel, Santiago, España, e os carteiros sabían quen era. Eu o outro día quíxenlle mandar unha carta irimega: P.
Manuel, aló na casa do Pai do Ceo. Seguro que chega.

-
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XXX Romaxe de Crentes Galegas
José Antonio Martínez

Consag 1oc ion: Xobi Blanco e Javi Baeza

Nun sábado de setembro quemáis que nunca foi verán, romeiras e romeiros
acudiron gozosas á ermida da Virxe do Monte, en Mazaricos, a celebrar a
Romaxe, que nesta XXX edición os convocara baixo a lenda "A terra quer
lentura".
Todo se atopaba perfectamente disposto cando, antes das 11:00 da mañá, os
máis madrugadores comezaron a chegar á explanada situada fronte á carpa
instalada para a ocasión. Alí, ·un comité de acollida agasallaba os visitantes
cun bo anaco de rosca e de queixo. En realidade os primeiros en chegar !oran
os ousados participantes na Acampada de Irimia que, dende a tarde anterior,
gozaron da beleza do lugar e animaron unha parte da noite antes de retirarse
a descansar nunhas tendas dispostas a carón da carpa. A gran organización coa
que contou a Romaxe este ano foi posible grazas á implicación e ao excelente traballo de moitas persoas, como as
da asociación de amas de casa e de
veciños de Mazaricos, ou a Asociación
Cultural Perfecto Sande, todos coordinados por X. M. Pensado, o cura da
zona.
"Nós somos destas cousas ..."
Case na hora prevista comezou a celebración, acto central da Romaxe. Este
ano contou coa presenza de Javier
Baeza, cura de S. Carlos Borromeo,
representante dunha experiencia
parroquial anovadora e inserida entre
os empobrecidos e, polo tanto, perseguida coa que se puido expresar a solí-

Crónica da Romaxe
dariedade de todos os · alí presentes. "Pechándonos, abríronnos máis", comentou, aludmdo á gran dimensión pública que tivera o seu caso, pola persecución
por parte da diocese de Madrid, así como os múltiples apoios que foron recibindo. Unha apertura que, aínda sendo abrigada, achegounos a outras experiencias de todo o Estado e amosoulles que non camiñaban sós.
Reunidos co obxecto de celebrar a fe, como se sinalou ao inicio da celebración,
reencontrábanse amigos .e coñecidos que non se viran dende o ano anterior,
coñecéronse outros, así como tamén se botou de menos a aqueles/as que este
ano non puideron acudir, especialmente os que xa non están. Unha fe que xuntaba romeiras e romeiros de moitos recunchos de Galicia a celebrar unha festa,
porque como expuña o Vaticano II, a Eucaristía é unha festa. Mais tamén a un
misterio, que todas e todos estaban chamados a compartir, expresados cuns símbolos pensados non só para entender, para seren explicados, senón para poderen ser vividos. E mentres dende o palco·se facían as correspondentes explicacións do significado da RÓmaxe, unha muller, falándolle á súa compañeira, respondía asentindo: "nós somos destas causas... , somos da Romaxe".
Cunha estrutura clara, dividida en catro momentos perfectamente diferenciados, acompañada dun moi .agradecido texto breve, a maioría dos alí reunidos
participaron activamente da celebración, que nas súas tres primeiras partes
xirou arredor da fonda simboloxía que a auga doce ten tanto na cultura galega coma na liturxia da Igrexa.
Un entretido diálogo entre a Virxe do Monte e o Monte Pindo guiou os tres primeiros momentos. Comezaron por lembrar a estreita vinculación entre a auga
e a vida, dende o útero materno até a lentura que permite o crecemento · da
vexeiación. Despois, axudados da poesía, falaron do uso · e abuso da auga na
nosa sociedade, reafirmando unha aposta pola defensa da vida, comprometida
coa herdanza recibida, mais chea de ledicia. Así, a danza da Rumboia, que por
momentos derivou en conga, celebrou, dun xeito festeiro, ese coidado da vida.
A través do Deuteronomio, de Xoel, de Xob e do Salmo 63, amasaron como
na Palabra, na antiga e na nova, atopamos a auga dun xeito moi variado, como

Pois eu non sei que ten de rara esta celebración ...

promesa de liberdade, a súa forza como profecía e esperanza ou vendo a sede
de auga como sede do Deus da vida. Por último, seguindo a lectura da samaritana, escoitaron o relato simbólico da novidade de Xesús, unha novidade de
auga viva, máis necesaria ca nunca na actualidade.
Comuñón e respecto
Javier Baeza copresidiu o momento da Eucaristía. Cun fondo respecto en todo
momento, despois das outras partes máis animadas e festivas, compartiuse a
Eucaristía. Os gozos, as esperanzas e as tristuras das persoas máis necesitadas
convertíanse nos gozos, esperanzas e tristuras dos ali reunidos na Romaxe.
Tívose especialmente presente a comunidade de Entrevías, presente alía través do seu párroco.
A comuñón, perfectamente organizada, foi masiva, e co saúdo da paz pediuse
para que non se quedase só nos símbolos aprendidos, senón que ambos os
dous, comuñón e paz, fosen símbolos vividos que acompañasen os participantes alén de Mazaricos.
E así, gozosas/os dunha rica celebración, os romeiros cumpriron co rito de
compartir un ano máis a comida, máis galega que o propio himno, coas empanadas, tortillas, chourizos e friames variados, que rularon
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XXX Romaxe de Crentes Galegas
Mar

Oración da ·tarde

UNHA PAISAXE,. UNHA PALABRA, UN ...
Aínda que para moitos esta fose unha romax~ máis, para min foi a primeira, de moitas outras, espero.
Despois dun agradable día no campo, que mellar maneira de pechalo que
cunha breve oración.
Pareceume curioso o feito de que houbese un cambio espacial.
Vaia unhas vistas! A oración tivo como decorado de fondo un miradoiro
dende onde se podía gozar da nasa terra en todo o seu esplendor.
Comezamos e dinnos que irnos dedicarlle uns minutos a facer unha panorámica do día que acabamos de vivir.
Nese intre senti~e moi a gusto, porque tiña toda unha serie de sensacións
e recordos agradables que non quería esquecer por nada do mundo.
Sentei e collín a folla que nos deran de guión, sen abrila, para deixarme
sorprender en cada instante.
De súpeto, invítannos a pensar nunha paisaxe ... Non vale rirse, pero o primeiro que me veu á mente foi unha silveira onde estiven a: coller amaras.
Non tanto polo lugar en si, senón pala conversa que mantiven cuns nenas
que estaban a facer o mesmo ca min. Porque que saibades que as amaras
saen en agosto pala zona de Pontevedra, outros ternos que agardar un pou·
quiño máis para camelas.
Unha palabra ... Pois quedo co silencio, que moitas veces é a mellar palabra
que podes escoitar.
Un rostro ... A ledicia de moitos que nes_ta romaxe estaban a celebrar a súa
fe dunha maneira que os enche profundamente.
E , finalmente, unha man ... Aquí tedes as miñas mans para axudar no posible a que recordedes ou saibades o que unha moza da Coruña xunto con
outros viviu e sentiu na oración do serán da XXX Romaxe de Crentes
Galegas.
Porque ao fin e ao cabo ... "Señor, que ben estamos aquí...!" Un biquiño. ·
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Aaquela

Lembranzas

Bea Cedrón

Como adoita suceder nos meses de
verán, ocasión houbo de reencontrar
algunha e algún cos que no seu día
xoguei no patio da escala. É curioso,
porque pasaron moitos anos e aínda
que esquecín moitas das persoas coas
que compartín horas de Instituto, de
Universidade e de traballo en tempos
máis próximos, aínda lembro á perfección os nomes e os apelidos da
tropa da infancia, case ata '" por orde
de lista". Non teño contacto permanente na actualidade con ninguén
daqueles irnos. De cando en vez vexo
os que quedaron por aquí e saudámonos cun sorriso especial, como
dicindo: "Ti non es a quen estou
vendo, ti es aquela que me copiaba os
exercicios". "E ti non es o pincel que
aparentas, ti es aquela boliña gordecha e colorada que suaba e tentaba
cada día marcar un gol desesperadamente, coma unha cuestión de
honra" .
Como supoño que lle sucederá a
todo o mundo, non consigo ver con
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ollos de persoa adulta ás que hoxe
son nais e pais de familia e antes eran
compañeiras e compañeiros de brilé,
da goma, da corda, das bólas, de
baloncesto, ... Pepe, brillante empresario mide hoxe 1,80 cm. Pero Pepe,
en 3° de E.X.B. medía 1,37 cm., exactamente coma min. E decidimos
(máis ben el, que xogaba sobre seguro) facer unha aposta a ver quen acababa medindo máis a final do curso.
O que fai hoxe moi ben non o sei,
pero o que non esquecerei nunca é
que cando tiña 8 anos medía 1,37 e
que me gustaba xogar con el porque
era un neno moi creativo. Despois
ma(chou estudar a unha cidade
marabillosa e xa non volveu. Tamén
vin estes días a Sara. Era unha nena
estupenda, de moi bo fondo pero que
conserva hoxe o mesmo ollar turbio e
desacougado que antes de ter emprego fixo e familia de seu. Os seus fermosísimos · ollos continúan tendo
"reservas" e reflectindo exactamente
as mesmas contradicións que eu vía
entón, como se seguira naquela súa
loita diaria entre o que ela era e o
que querería ser. Causoume certa
tristura, porque é coma se non se lle
dese desapegado a pena. · Pero o
mesmo pensaría ela de min a propósito de sabe Deus que trazo de meu.
Cando me dixo que quedara para
tomar algo con outra compañeira de
clase como convidándome a que
tamén me apuntara eu, a verdade é
que non fun quen, porque en certo
modo sabía que me ía roer o becho ·
da morriña. E se ben no seu día levaría moi mal verme condenada ao
ostracismo das miñas compañeiras,
hoxe prefiro non me reencontrar con
eses ollos murchos. Ou polo menos
ata o verán que vén, que daquela ao
mellar o aire sopra doutro lado.

/

As furtadelas
O eloxio incondicional da memoria e a condena ritual do esquecemento acaban senda problemáticos. A carga emocional de
canto ten que ver co pasado totalitai-io é enorme, e quen o viviu
desconfía dos intentos de clarificación, dos chamamentos a unha
análise previa á valoración. ·
Porén, o que a memoria pon en
xogo é demasiado importante
para deixalo a mercé do entusiasmo ou da cólera .
. En primeiro lugar hai que lembrar algo evidente: a memoria non se ·apón
en absoluto ao esquecemento. Os dous termos para contrastar son a supresión (o esquecemento) e a conservación; a memoria é, en todo momento,
unha interacción de ·ámbolos dous. O restablecemento integral do pasado é
algo, xa que lago, imposible e, por outra banda, espantoso; a memoria,
como tal, é forzosamente unha selección.
Conservar sen elixir non é unha tarefa da memoria. Ningunha institución
superior, dentro do Estado, debería poder dicir: vostede non ten dereito a
buscar por si mesmo a verdade dos feitos. (... )Os individuos e os grupos
teñen o dereito de saber, e polo tanto de coñecer e dar a coñecer a súa
propia historia.
Tzvetan Todorov: Os abusos da memoria. Paidós.

Como diciamos onte...
4.000 romeiros
Ese parece ser o número de participantes da
Quinta Romaxe de (rentes Galegas, anque a
prensa estimou en máis, que se tivo a carón
do santuario de san Alberte, parroquia de
~reixo, do municipio de Porga, Lugo. Foi o día
11 de setembro, conio aquí se anunciara.
IRIMIA séntese . moi vencellada a estas romaxes
porque a nasa asociación e este semanario
naceron na primeira Romaxe que se celebrou
no Pedregal de lrimia, na Serra de Meira, nun
dos nacementos do ría Miño. Por iso manifestarr¡os a nasa ledicia de que estes miles de
romeiros seguisen, un ano máis con tanto entu-

siasmo a fermosísima liturxia sobre o tema "a
falo e camiño" e participasen reloucantes na
festa.
San Alberte tense naquela comarca como abegoso patrón prós que prenden ó falar ou son
mudos. Moi contentos todos de saírmos na
Romaxe convencidos, sen tatéxar, da nasa
responsabilidade de promover o idioma: falar
galega e reclamar o seu uso público e oficial,
porque a falo é camiño para que o naso
pobo medre e s~ fago forte, capaz de dicir e
expresar todo o que leva dentro.
Aparecido na sección da Peneira do
nº48 de IRIMIA (3 de outono de 1983)
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do tempo ordinario
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Xesús xa non se dirixe aos fariseos, coma fixera nas
p·a rábolas anteriores, senón directamente ás súas .
discípulas e discípulos, e a través ~eles e delas, ?~s
crentes de todos os tempos. A parabola do aqmm1strador inxusto {Le 16, 1-8) pódeno.s parecer estraña
porque loa a sagacidade dunha persoa deshonesta.
.Pero neutras parábolas ternos tamén personaxes
que non brillan precisamente polo súa honestidade,
por exemplo o xuíz inxusto {Le 18, 18). Por s_upo~to
esta parábola non é unha invitación á malversación
dos bens, senón a sermos asisados para utilizar os
bens deste mundo para ponelos ao servizo dos
máis -necesitados. E un tema moi querido por Lucas,
que responde probablemente a problemas e necesidades da súa comunidade.

A parábola

vai seguida dunha serie de textos sobre
o uso do diñeiro nos que se describe ás persoas
coma administradoras dos bens temporais. Se sabemos utilizalos, tendo en conta as esixericias evanxélicas, seremos merecentes de sermos chamados _verdadeiramente seguidores e seguidoras de Xesús. O
texto remata cunha afirmación na que o verbo servir debe ser interpretado nos dous casos de maneira
radicalmente diferente. Servir a Deus é unha dependencia que nos f~i libres para servirá xente máis
necesitada, mentres que servir
diñeiro é unha
escravitude que esmaga a persoa e perverte as
nosas relacións con Deus· ecos demais, como nos
describe a parábola do rico e Lázaro.

<(

E díxolles tamén ós seus discípulos:
-Dunha vez había un home rico que tiña
un administrador, do que lle foron contar
que estaba a lle acabar cos bens. Chamou
por el e díxolle: "Que é iso que sinto falar
de ti? Dáme conta da túa administración,
que quedas despedido".
O administrador púxose a cavilar: "E
agora que vou facer, que quedo sen traballo? Cavar, non podo; e botarme a pedir,
dáme vergonza. Ora! Xa sei o que vou
facer para que cando me despidan haxa
quen me ácol la na súa casa!".
Vaise, e chama por cada un dos debedores do seu amo e pregúntalle ao primeiro:
"Ti canto lle debes ao meu amo?". El respondeuHe: "Débolle cen bocois de aceite".
El díxolle: "Pois colle o teu recibo e escribe
axiña cincuenta".
Despois preguntoulle ao segundo: "Ti
· canto debes?". Respondeulle: "Debo cen
ferrados de trigo". Díxolle el: "Pois colle o
teu recibo e escribe oitenta".
O amo louvou a aquel administrador
inxusto polo renartería con que actuara,
pois os _fillos deste mundo son máis asisados nas cousas deles cós fillos da luz.
Por iso eu avísovos:
-Facede amigos coas riquezas inxustas,
para que cando vos falten_, vos acollan nas
moradas eternas. Quen é fiel no pouco,
tamén será fiel no moito; e quen é inxusto
no pouco, tamén será inxusto no moito.
Pois, se coa riqueza inxusta non sodes
fieis, quen vos vai confiar a verdadeira? E
se no .al leo nos sodes fieis, quen vos vai
confiar o voso? Ningún criado pode servir
a dous amos, porque ou lle ten xenreira a
un e ama o -outro; ou ben atende a un e
menospreza o outro. Non podedes servir
a Deus e mailo diñeiro.

ªº

Xabier Blanco
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Falando da lingua

Mazaricos escríbese con Z

Lidia e Valentina

Alá fomos, á Romaxe a Mazaricos,
ese concello que se escribe con z pero
que todo o mundo de alí e dos arredores pronuncia con -s-: Masaricos. É
o gran problema dos que sesean, ou
seseamos, porque unha parte das asinante <leste artigo inclúese no saco
de
que quedamos atastados da
crita. Podemos aceptalo
n t da a opcións orais se
m r na crita, e o ILG
d Lingua Galega) e a
(R al Academia Galega) non
ptar n por escribir con seseo. Vale,
p ro a cuestión que queremos traer
h xe aquí é que ditaminaron que na
oralidade é unha opción totalmente
correcta. Vale tamén, podemos talar

con seseo pero non o escribimos. Ah!
pero quen ere is to? Porque, o seseo,
igual cá gheada, pese a que nas
Normas está escrito que son correctos na tala, son trazos que están moi
marcados como propios do rural, da
xente sen formación, propios dun
"falar ·bruto e de ignorantes". Claro,
e quen quere mantelos? Quen quere
ser bruto ou ignorante? Daquela, que
pasa? Que a xente con estes trazos
ou os elimina para parecer culto ou
ben, cando considera que ten que
empregar un rexistro culto usa o castelán, porque din que o outro galega
"non o saben" ou lles parece artificial, ou está sempre cambiando, ou ...
Desculpas mil que agachan un pro-

O Fachineiro

blema moi serio. Pero se os talantes
de Mazaricos, de Outes, Muros, N oia,
Camota, Negreira, Rianxo, Boira,
etc ... escoitasen falar con seseo e con
·gheada (recordamos que as Normas
din que son correctos na tala) a xente
culta, non terían tan integrado o prexuízo de que falan mal, peor ca todos
os demais... E se cadra falaban máis
f óra das súas casas. Que eles teñen a
materia prima, non é coma os da
Coruña ou Vigo ou Ribeira mesmo,
que xa case non .atopas talantes
novas co galega como lingua materna, Eles téñena; só teñen que valorala e mantela. Pero un ilustre oriundo
de Masaricos, o secretario de RAG,
secretario do Ramón Piñeiro, catedrático de lingua galega da use e
que ten moitos cargos importantes
máis (Manuel Gonzále.z González)
non tala con seseo e gheada, nin tampouco moitos outros que asinaron as
N armas ou que axudaron a facelas e
que tamén veñen de zonas dialectalmente marcadas. Entón a que xogamos? A escribir Masaricos con z e o
que o diga con s "fala mal", porque,
cantos habitantes de Mazaricos foron
ler o qu,e poñen as normas?
Por certo, a Romaxe ben, ben.

do ens1no

RENTRÉE VARIADA
Acaba de comezar un novo curso escolar con alicientes ben variados. Uns
colexios relixiosos dispostos a colqborar
co mal -Cañizares dixit, co seu Rauco
son-; outros incitando a latar a
Educación para a Cidadanía; ultras
revisionistas da emisora episcopal
ladrando o seu rancor polos esquinas
hertzianas contra as galescolas do
goberno nacionalsocialista (sic); doña
Monolito, facendo as veces de coro
seráfico sacando peito, ou os dous se fa¡
falta -Deus non o queira- para dicir que
aquí hai un partido que quere unha
guerra lingüística {algo me di que non
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se refería ao PP); concelleiros que comparan
o himno galega co cara al sol; xornais prisa
que se fon eco das cartas que acusan de
radicais aos que se dirixen en galega aos
que falan en castelán; valedores que avogan
polo contranormalización . Todo tivo o seu
sitio menos a implantación do novo curríc;ulo. Pero ao currículo pásalle coma os programas electorais; só os coñecen catro
gatos. O resto, os que eren que o Informe
PISA é o que elaborou un ·arquitecto para
deter a inclinación da torre, son os que
teñen a última -palabra en todos os faladoi ros.

A.Q

