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Cando pronuncio pan
·bo día amigo
cando lle chamo terra
doce agarimo
ó po que de nós terma
/are camiño
cando nomeo as verbas
' sen artificios
que dos avós herdamos
festa pró oído
unha fervenza de anos
un longo río
un atento solemne
un pobo digo.

Coa forza de Xesús
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ecobrando o ser galego que esquecimos.
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gora que xa foi pasando o tempo de
declara-la renda e
non nos poden acusar de propagandistas de
nada, podemos falar do mal
chamado imposto relixioso.
Sei que van quitar esa preguntiña da primeira páxina.
Esa que di se queres desviar
un tanto por cento para o sostemento da lgrexa Católica ou
para outros fins de interese
social.
O caso que a causa tiña, por
unha parte, o seu aquel.
Nunca antes nos fixeran unha
P,regunta así, na que podermos manifestar apoio, desapoio ou abstención á liña de
actuación que está a leva-la
lgrexa. Non é que fose un referendo sobre Suquía e axudantes, ben o sabemos, pero era o
máis parecido que nunca nos
pasara, e, mira ti, a cousa non
lles daba aló moi ben. Sen lle
custar un peso á xente a
cousa resultaba un relativo
fracaso para esta lgrexa de
aquí e agora. Sobre todo, ollo,
en Galicia. ¿Preguntarse por
qué? ¿Analiza-las causas
dunha imaxe pública tan penosa? ¿Meter nun saco a Camariñas, Val da Barcia, San
Xusto con carballeira in-

cluída, e seculiños de presencia altiva, distante, represora,
castelanizante? Vade retro.
Mellor solución: negociar outra forma de financiamento.
Pero hai que míralo todo. ¿E
máis fiel a xerarquía eclesiástica ó espíritu de Xesus, ou a
xerarquía socialista ó de Pablo Iglesias?. Porque a pregunta tiña trampa. Non só porque se te abstiñas a túa aportación non ía, poñamos por
caso a unha lgrexa do terceiro
mundo, que non era mala
idea, senón porque, as outras
fins de interese social máis
ben semellaban ser de interese socialista. Que se "Mulleres Progresistas", que se
unha "Cruz Vermella" controlada, que se Fundación "Solidaridad democrática" de executiva amiga, que se "Viaxes
Ceres" de empresarios camaradas para as viaxes dos vellos, ... Vamos, que calquera se
fía. Máis nos compría que nos
deran un catálogo del mil posibles iniciativas sociais interesantes e que nós escollesemos á carta. Mira ti que sorpresa se as iniciativas que
promove a xente de base da
lgrexa fosen as quemáis creto
tiñan. Tamén nese suposto,
estou por apostar, tratarían de
renegociar o sistema.

BOA NOVA
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Manolo RegalNictorino Pérez

Rezar si, pero con xeito

podemos estar descargando no
lombo de Deus a nasa responsabilidade respecto a aquelo
mesmo que estamos a pedir.
A oración, mal entendida,
pode ser un tropezo grave para a
acción responsable na vida.

Coma o oleiro treballa o barro coa tenrura dun amante, así Deus actúa
en nós coa sabiduría dun oleiro. A ola ben feita é a súa maior gloria

iciamos no número anterior que a oración de
petición podía estarnos
metendo na cabeza a
idea de que Oeus non se entera
da nasa vida, ou de que non

quere doerse de nós. Así nós
quedabamos por bos, e Oeus
por malo. Nós presentabámonos
coma xustificados, e Oeus tería
que nos dar probas da súa xustiza. Pero aínda hai algo máis:

REMOENDO

Pero, e lago, ¿non hai que
orar? ¿Como hai que orar? As
veces pedir supón confesar
diante de Oeus a nasa incapacidade ou dificultade grande de
acadar algo. ~ unha demostración da nasa debilidade que abrimos á grandeza e ó regalo de
Oeus co que sempre contamos.
Se é así, vale. Pero, para evitar
confusións, mellar sería rezar
empregando fórmulas onde
quedase claro: 1) que Oeus está
ben enteirado de canto nos pasa
á xente; 2) que Deus está completamente connosco, da nasa
parte; 3) que temas que asumi-la
nasa responsabilidade na consecución daquelo que pedimos.
Así, por exemplo, ante a situación tan absurda do campo ga-

O

lego á que nos quere leva -lo plan
de política agraria da Xunta de
Galicia e da C.E.E. , uns labregos
podían rezar así: " Señor, pedímosche que teñas piedade de
nós, e que nos deas unha vida
mellorada ". No canto de rezar
dese xeito, deberamos orar así:
" Señor, nós eremos que ti estás
diariamente atento ás queixas e
aspiracións dos labregos, porque os amas. Ti queres que a súa
vida sexa digna e gozosa nunha
irmandade total. Que nos abra mos á túa vontade, que colaboremos contigo con tódalas nasas
forzas, ata que chegue o día en
que te poidamos glorificar plenamente cunha vida mellorada, en
Xesucristo, o Naso Señor". Ou
tamén dunha maneira moito
máis sinxela: " Señor, ti ámasnos
ós labregos. Ti quére-lo naso
ben. Gra_cias. Queremos colaborar contigo. Aquí nos tes."
Seguiremos talando disto
noutras ocasións. Mentres tanto,
que nos aproveite o verán que
nos visita, coma gracia e regalo
de Deus.

EVANXEO

Un caxato para o camiño

Domingo quince do Tempo Ordinario (14 de Xu llo)
(Am 7,2-15; Ef1, 3-14; Mc6, 7-13)
Domingo dezaseis do Tempo Ordinario (21 de Xullo)
(Xer 23, 1~; Ef2, 13-18; Me 6, 30-34)

Un caxato para o camiño
soamente un caxato
para se apoiar cando un canse.
Nada para o camiño,
nin pan, nin alforxa,
nin cartas na carteira
soamente un caxato
para se apoiar cando un canse ....
Nada para o camiño,
senón a ambición do cambio
na propia vida e na dos demais,
e un caxato
para se apoiar cando un canse.
Nada para o camiño,
senón a paz ofrecida sempre
e sempre desexada, ...
Nada para o camiño,
senón a rabia
contra quen frea os cambios
e fai de nosoutros
pezas inmóbiles do seu museo privado ,
e un caxato
para se apoiar cando un canse.
(De "un caxato para o camiño" pxs. 228-229)
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

O FESTIVAL DE PARDlÑAS, o primeiro domingo
de agosto é só unha cita
das moitas que hai neses
días no país: a víspera "Remaría da Carballeira de
Zas", a Festa Vikinga en
Camota, ou a "Xira da
Santa Cruz" en Ribadeo.
Nesta doce edición pasarán polo Festival de Pardiñas, grupos como os Berróns que traerán o bable
de Asturias, The Tannahill
Weavers de Escocia, A
Roda de Vigo, ou Os Diplomáticos de Coruña.

xu reiRA e 1
DA MVSiCA

e

DA
O LUME VOLTA a facer estragos nos nosos montes,
aínda que se observa unha
meirande vixilancia forestal. A
degradación ambiental , perda
da fertilidade do chan, o
"efecto invernadeiro " ... son

AS PRAIAS non sempre
son aptas para o baño, de-

AR~e

algunhas das consecuencias
de tanta desfeita, por iso a
mensaxe deste verán é a segui nte: " Se non queres que
isto ocurra, evita os incendios
forestais ".

bido á contaminación existente, non irnos citar aquí
tódolos casos; segundo os
técnicos máis de vinte delas están tocadas neste intre, máis da mitade en Pontevedra, así a carón de
Vigo , debido á desembocadura do Río Lagares que
salta de todo menos auga,
ou na de Cavas en Viveiro
na que verten á praia todo
tipo de lixo e augas fecais .

f

AS DONACIONS DE
SANGUE en Galicia son
moi poucas: pouco máis
de trinta e sete mil dona-

cións ó ano ou trinta donantes por cada mil galegas. E o sangue é tan necesario, que hai que traelo de
fóra, e así España importa
ó ano o equivalente a once
mil millóns de pesetas,,
case toda de Estados Unidos que a busca en persoas necesarias de recu rsos económicos, ás veces
cidadáns afectados por
enfermidades.

· Chega antes coa nova IRIMIA
· No 91 cumplimos 1Oanos
Seguimos medrando pero necesitamos de ti.
Fai un suscriptor mais i E un ha boa inversión!
¡Irresistibles no mercado único europeo!
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Apdo. 980 - Santiago de Compostefa
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BOA TEMPADA PARA O
FUTBOL ca ascenso do
Deportivo á primeira categoría, do Compostela á ~e
gunda e do Lalín e Fabril á
2ª B, que demostra que os
equipos galegas da terceira eran dos mellares do
Estado.

ººººººº

GREENPEACE segue loitando contra o movemento de
residuos tóxicos polo Cantábrico. Lixo que vén de Suecia,

A REINTEGRACION NA
FAMILIA é a teima da Xunta
Alemania, Inglaterra ... , sen
de Galicia para os dous mil
ningunha protección para ser
nenas que estan acollidos
incinerado en cidades do
Cantábrico.
nos centros de menores.
Dos casos planteados no
pasado ano, máis de mil
nenas foron calificados de
desamparo familiar e necesitados de axuda institu- cional. O problema de
abandono dos nenas aínda
afecta máis no verán no
que algunhas familias parece que pasan dos máis
L------'-'IL...~----- pequenos.

ººººººº

ººººººº

OS ACCIDENTES son unha
das notas negras do verán e
non podemos esquecer que as
provincias de A Coruña e Pontevedra rexistran o meirande
número de peatóns mortos de

todo o estado. Urxe tomar medidas de concientización da
poboación tendo en conta a
proximidade dos asentamentos humáns ás vi as de comunicación do noso país.

ººººººº

A FEIRA DO ALVARIÑO,
o primeiro domingo de
agosto, serve nas nasas
mesas un dos viñas máis
prezados en Europa en calidade branca e que ten
como Denominación de
Orixe "Rias Baixas". Nesta
xornada Cambados recibe
ós mellares catadores da
comarca.

ººººººº

O
COÑECEMENTO
DA
NOSA LINGUA non será necesario para as oposicións a Administración do país, por segunda vez o grupo parlamen-
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tario do PP votou en contra da
proposición nacionalista. O
noso idioma segue perxudicado.

O CORAZON DE EUROPA está ferido de morte
e guerra pala declaración
da súa independencia de
Eslovenia e Croacia. Yugoslavia está a piques de
rachar. Eslovenia é unha
república de dous millóns
de habitantes, moito máis
moderna e laica que as veciñas Serbia e Croacia, e
preparada para enxertarse
na Europa da propiedade
privada.

SEM·BLANZA
Habitantes primeiros deste país dos dez mil ríos,
que o coidastes e gozastes
coma regalo dos deuses.
Oestrimnios e celtas, moradores dos castros,
creadores dunha cultura
sabia e comunitaria.
Loitadores do Medulio contra as armas romanas ,
portadoras de cultura
e de marte e asobal lo.
Exeria peregrina, primeiros cristiáns galegas,
sementadores en Galicia
da boa semente do evanxeo.
Labregos galegas
adoutrinados por San Martiño de Dumio
nos camiños dunha vida feliz e honesta.
Monxes e ermitáns, que sulcastes Galicia
na procura de Deus e da irmandade.
Paio anacoreta e Teodomiro bispo
que no campo da estela
puxéste-lo esquina! do carpo e da alma de Galicia
Peregrinos xacobeos,
que abristes Galicia ó mundo
e enchéste-los seus camiños de gracia e de cultura.
Bispo Xelmírez,
pastor e xefe a un tempo,
Promotor do estado de Galicia.
Pobo galega todo, .
inventor da fala, da bela fama nosa
que empregabas con gozo e sen complexos.
Alfonso X o Sabio, poeta e reí,
cantor de Santa María en versos galegas memorables.

CONSELLERfA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

UNT4
DEGAUCIAO
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Xoán de Requeixo e Paio Gómez
e tódolos xograres nasos
que aledáste-lo pobo
coa arte do escarnio e do namoro.
Mestre Mateo a tódolos mestres do románico ,
creadores de fe e de beleza
na pedra viva dos nasos templos.
Monxes bieitos e bernaldos,
trabal lado res da terra,
guieiros da fe e da cultura.
Loitadores lrmandiños, rebeldes pala xustiza,
revolucionarios do pan e dos dereitos
contra o asoballo dos grandes.
Labregos galegas todos,
oprimidos e exprimidos nos feudos dos señores,
que bañáste-lo chan galega
coas bágoas e o suor da resistencia.
Labregos galegas todos, escravos do fisco,
que co voso traballo mantivestes
os artistas do gótico, do renacemento e do barroco.
Mentres de Sobrado, Francisco de Maure
Fernando de Casas, Xosé Ferreiro,
mestres no tallado e na escultura,
creadores de beleza sentida e animada.
Feixoo, Sarmiento, Comide
e estudiosos do século das luces,
buscadores da verdade que libera e dignifica.

DIADA PATRIA GALEGA

DOS CONSTRUCTORES DE GALICIA
Alexandre Bóveda, Anxel Casal, Camilo Díaz
e tódolos galegas asasinados no franquismo,
carpos de semente para unha Galicia nova.
Labregos galegas da postguerra,
arralados en berces de tristura,
mestres de patria silandeira e certa.
Emigrantes galegas pola Europa,
con maletas de ausencias e señardades,
víctimas do poder capitalista
sen rostro, nin patria, nin entrañas.
Ramón Piñeiro,
amigo da escoita e da conversa creadora,
acubillo de soños e de xentes
para a Galicia que agarda sen demora.
Celso Emilio Ferreiro
e tódolos escritores da protesta
que soubestes mante-la lapa acesa
no medio das longas noites de pedra.

Labregos anónimos de Galicia
que regáste-los campos de Castela,
iniciando un camiño de emigrantes
cu n soño de pan e de xustiza.
Antolín Faraldo e mártires de Carral,
promotores da revolta do 1846,
precursores dunha Galicia dona de seu.
Resalía, Curros e Pondal
que co don da palabra escrita
iniciastes un rexurdimento da tala,
da cultura e do ser gallego enteiro.
Agraristas e sindicalistas
que na vosa loita organizada
abríste-las portas do século XX
cu n reclamo gozoso de esperanza.
Emigrantes sudamericanos, sen nome e sen historia,
redentores de foros con cartos de amargura,
creadores de escola e de cultura.
Empresarios cataláns e leoneses
que colaborastes con decisión
na creación dunha industria galega.
Mariñeiros galegos de tódolos tempos,
que sulcáste-lo mar cheos de ousadía,
e acadastes vida para vós e os vasos
co prezo ás veces da vosa marte mesma.
Ferreiros, canteiros, cesteiros, teceláns, oleiros,
artesáns do pobo e para o pobo,
mans habelenciosas para o útil e o fermoso
Antón Losado Diéguez,
lrmáns Vilar Ponte, Vicente Risco
e tódolos creadores das 1rmandades,
que da tala do pobo, amada e recobrada
fixestes instrumento de vida e liberdade.
Castelao, Cuevillas, Cabanillas,
tillos da Galicia redimida,
apaixonados da Terra
que cantastes con xeito sen medida.
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Alvaro Cunqueiro, Carballo Calero
e tódolos narradores e poetas
que cogalano de palabra doce e sabia
siñalástesnos camiños de humanidade sa e leda.
Amor Ruibal, teólogo do Deus grande e revelado,
buscador de modos e manei ras
para ver e disfruta-los seus pasos encarnados.
Arcebispo Lago e todo o equipo de "Lagos"
que intuístes unha fe nova
nun Deus galega e galeguizado.
Luis Seoane, Francisco Asorey, Carlos Maside
e tódolos artistas do pincel e do cicel,
almas dunha cultura nova
expresada en formas e colores.
Tódolos creadores da cociña galega,
que nos ensinastes a goza-la terra e a vida
no xantar común e irmandado
Músicos e poetas populares,
grupos folk, orquestras e conxuntos
que enchedes as lareiras e rueiros de canto e baile
cosque mandar na amargura da vida.
Obreiros do mar, da terra e da fábrica,
que creades e recreades Galicia diariamente
coa forza coherente do traballo,
sen discursos nin propagandas baldeiras.
Cregos e monxas galeguistas,
que recibíste-lo regalo de Galicia e da fe nun abrazo
que conforta e que dá ánimos.
Tódolos loitadores anónimos
·do nacionalismo diario e efectivo,
vagalumes de esperanza,
ronsel nas viaxadas longas pela patria.
Políticos e sindicalistas galegas
os que buscáde-lo mellar para Galicia,
os que facedes Galicia desde dentro
e a abrides en solidariedade universal.
Herdámo-lo voso pobo
convosco farémolo novo
Manolo Regal

-

-

•

1 .. -..

~·

REFLEXIONANDO SOBRE '
Tres preguntas a Enriq

~

•

\

~

asadas as eleccións quixemos tomar/le o pulso ós candidatos do
B.N.G. e P.S.G.-E.G. no cancel/o
da Coruña. A situación política na
comarca coruñesa é, quizais, unha das máis
escuras para o nacionalismo, polarizándose
o voto entre os grandes partidos estatais. Por
ese motivo estas opinións teñen un valor
" local " pero tamén, por ese motivo resultan
especialmente valiosas: no cancel/o coruñés foi unha realidade o que no resto do país
é unha perigrosa tendencia.
En diferentes lugares, aproveitando a mobilidade de ámbolos dous, fixémoslles as
mesmas preguntas. Este foi o resultado .

P

- ¿Cómo valora-los resultados
electorais?
- " Dende un punto de vista matemático, digamos, dende a soa consideración de se "entramos ou non
entramos", ternos que dicir que non
acadamo-lo naso obxectivo. Pero se
o valoramos dende un punto de vista
da realidade do nacionalismo nesta
cidade, onde levaba oito anos fóra
do concello, ternos que valoralos
positivamente , xa que tivemos un incremento importante de votos.
Aceptado que non foi un éxito, xa
que non entramos, coidamos que o
máis positivo foi a enorme receptividade que a mensaxe do B.N.G. tivo
durante toda a campaña e mesmo
despois : moita xente felicítanos
pala campaña realizada e sente que
non haxa outra forza política no
concello . Eso, certamente, sería beneficioso para a cidade. Agora hai
un importante sector de persoas sen
representación .
Non acadamos, por tanto, o ob.xectivo fundamental pero si outro
intermedio que é que o B.N.G. eliminou todas aquelas cuestións negativas que lle impedían avanzar socialmente, aquelo que se dicía dos
"profetas do non ", que a xente chegou a crer. Eliminada esa imaxe negativa teremos que agardar catro
anos máis para que se produza o
salto cualitativo" (E. Tello)
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- "Os resultados do P.S.G.-E.G.
da Coruña foron malos. Sabíamos
que había grandes dificultades para
entrar, pero nunca pensamos en
baixarmos do 4%, traducido en votos arredor de 4.000. Mesmo tiñamos como obxectivo os sete mil, o
que se traduciría en dous concelleiros. Evidentemente foron malos resultados. Dita esto, eu penso que os
resultados da Coruña aportan dous
datos de gran relevancia: por un
lado a realidade evidente, case afogante, do bipartidismo na corporación, coa soa presencia do PSOE e
do PP, e polo outro, a ausencia do
nacionalismo, especialmente da esquerda nacionalista. Nós pensamos
que na sociedade galega, e tamén
coruñesa, hai tres grandes correntes de opinión: a conservadora do
PP; a que chamaríamos de centro
que se aglutina arredor do PSOE,
que no caso da Coruña ten unha
forte compoñente "vazquista"; e a
corrente de esquerda nacionalista.
Esa esquerda quedará ausente outros catro anos máis da corporación
coruñesa.
Todo esto débenos facer reflexionar. ¿Por qué o B.N.G. se negou a
acepta-la invitación do PSG-EG de
irmos xuntos ás eleccións? O
avance do bipartidismo taínos renexionar como partido de esquerda e
confiamos que ó BNG lle faga rene-

Xan Verdini:

o avance do bipartidismo
tainas reflexionar como
partido de esquerda.
Esperamos que
ó bloque tamén.

xionar tamén. (X. Verdini)

¿Como ves a posibilidade
neste momento dunha estratexia de
confluencia ou converxencia das
forzas naxionalistas de esquerda?
- "Ese é un tema clave, o da uni..:
dade do nacionalismo. Sobre eso
quera matizar algo. E certo que matemáticamente a unidade parece
positiva: sen ir máis lonxe na Coruña teríamos dous concelleiros.
Pero acorre que as unións feitas exclusivamente por cuestión electoral
son tremendamente perigrosas:
cando non se está de acorde con
tódalas partes dun programa nin
nos métodos de traballo a causa,
unha vez celebrada-las eleccións
pode rematar coma o "rosario da
aurora" e que cada quen saia polo
seu lado e, daquela, a desilusión do
electorado sexa maior que a alegría
polo éxito electoral. Neses procesos
hai que ir a modo e hai que mira-la ·
nasa historia, como hai dous anos
que foi formulada polo B.N.G. e non
tivo resporta por parte do PSG-EG.
Entón o BNG levo u ad iante a súa
estratexia particular dunha frento
ampla para tódolos partidos nacionalistas de Galicia. Esto deu bos resultados. E agora devólveseno-la
pelota cando xa pasaron dous anos

,.
AS PASADAS ELECCIONS
1ue Tello e Xan Verdini'
de traballo nunha dirección.
Eu penso queé bo que se reduza o
mapa electoral galego, que é boa a
confluencia pero se é sobre un programa e un traballo común. Non. se
debe forza-la máquina só por necesidades electorais. A min paréceme,
sinceramente, que o propio proxecto político do B.N.G., constituido
como fronte plural e aberto dá cabida a todo o que queira traballar
nesa dirección. Aquí non se esixe
nada especial, só tres ou catro principios básicos" (E. Tello)
- "Hoxe máis ca nunca é preciso
un pro.c eso de converxencia da esquerda nacionalista. Nese senso
debo dicir que os resultados confirman a corrección política da táctica
que· seguía o PSG-EG dende a súa
conferencia nacional, cando se lanzou o chamamento para a converxencia da esquerda nacionalista.
Ese e o reto. Canto máis tarde se
faga, peor para o país. O caso que
acabará sendo realidade máis tarde
ou máis cedo. E imprescindible sentarse a talar e facer ... eu non diría
autocrítica, pero sí reflexións compartidas e conxuntas que nos permitan avanzar.
O tema adoita verse como inmediata formación doutra organización. Pero non ten porque ser así.
Podemos chegar a acordos e pactos
entre BNG e PSG-EG sen necesidade de que xurda un ha nova forza,
máis polo camiño da colaboración
que do enfrontamento. Algo semellante ó que xa acontece no sindicalismo, no movemento veciñal, na
universidade, na defensa da lingua e
cultura galegas.
O que non me parece serio é dicir
que xa dende o 27 de maio se están
preparando as próximas eleccións,
co~o se aquí non pasase nada." (X.
Verdini)
- ¿Cales pensas que son as razóns de que na Coruña se vote tan
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maioritariamente
estatais?

a

partidos

- "Creo que na Coruña pasou o
mesmo que noutros sitios como
Carballo, Vigo, ou Malpica e Allariz,
onde as eleccións municipais se
converteron nun referendo sobre a
actuación do goberno municipal. A
Coruña é un lugar estratéxico e o PP
fixo unha campaña visceral, de enfrontamento directo, de desprestixio, que polarizou o voto. Nós tiñamos unha enquisa que indicaba que
o groso dos indecisos estaba entre
votantes do PP e PSOE. A campaña
do PP tivo dous efectos: votou máis
cantidade de xente e inclinou o voto
a favor do PSOE ou, mellor dito, en
contra do PP.
Tamén está o fenómeno sociolóxico do actual alcalde. Entra no concello manipulando un feíto como o
da capitalidade e digo manipulando
porque, en definitiva a capital non a
levou para Santiago nin o BNG, nin o
PSG-EG nin EU, que a levaron o PP e
o PSOE. O mesmo tempo cadroulle
que se reformou a lei de financiamento das Corporacións locais e
que o PSOE entrou no goberno en
Madrid. E ademais sabe comunicar

Enrique Te/lo : "é boa a confluencia pero se é
sobre un programae un trabal/o en común. "

ben os seus proxectos. Por outra
parte existe ese espíritu de cidadanía, de coruñesismo: a xente valora
que se tale da Coruña a calquera
prezo. Resulta sintomático que os
barrios máis desatendidos lle dean o
seu voto. Podemos concluir que o
voto coruñés non claramente conservador se aglutina arredor de
Paco Vázquez, non do PSOE.
De todas maneiras eu coido que
ese voto chegou ó seu teito". (E.
Tello)
- "Eu non vexo que sexa tan diferente ó de outras cidades galegas.
Aquí hai fenómenos políticos que
hai que analizar. Eu recoñezo a importancia da figura de Paco Vázquez, unha figura con capacidade
para reivindicar cousas importantes
para A Coruña. Tamén hai que apun tar que nestes catro anos houbo
unha oposición absolutamente incapaz que favoreceu un trasvase de
votos do CDS e da dereita en xeral
cara ó PSOE. Ademais a nefasta
campaña do PP favoreceu este
proceso.
Hai que ter en conta ademais o
dato de que as forzas nacionalistas
de esquerda tomos separados
fronte a un PSOE ben potente nunhas eleccións que se presentaron
coma un plebiscito: Paco Vázquez si
ou Paco Vázquez non. Neste senso
eu recordaría que en maio' do 90 a
dirección na Coruña do PSG-EG
convidou á dirección local do BNG a
iniciar un plan de traballo municipal
que sen dúbida desembocaría na
evidencia dunha candidatura con xunta da esquerda naciona_lista.
Non creo que a Coruña sexa menmos sensibles ca outras cidades á
súa realidade galega. Nunca foi así ó
longo da historia e creo que o que
ternos que facer os nacionalistas é
ofertar un modelo de cidade distinto, a favor de todos, mellor xestionada. " (X. Verdini)
Paz Negreira

... E non nos
deixes caer
na tentación

Os disensos
nas institucións
e na sociedade

Por Miguel Anxo Araújo Iglesias
Por Francisco Carballo

on é o mesmo tentación ca mal. Toda vida vocacionada está envolta en tentación. O que
quere dicir que está rodeada de atrancos internos e externos, que actúan coma dificultades
para realizar de verdade a nosa vocación. Non deixa de
ser unha inxenuidade pensar que onde hai unha vida
vocacionada non hai tentación. Resulta doado atopármonos con outros que serrín con retranca ante a nasa
vida, ou nos din que non vale a pena, ou que non serve
para nada, ou vemos que o naso convencemento se vai
esvaíndo, que nos irnos rutinizando, ou nos irnos amargando por falla de éxito. A todo isto chamámoslle tentación. E disto non podemos librarnos anque queiramos.
Nin sequera se librou o mesmo Xesús:.
Mais unha causa e sufrí-la tentación e outra, moi
distinta, caer nela. O que queremos dicir nesta invocación é que non desexamos caer nela. Agora ben, en
moitos casos coidamos que unha vida tranquila, sen
complicacións, sen moitos compromisos, con horizonte vulgar e común, sen desexos de "máis", é o mellar para non caer na tentación, xa que nesa vida as
tentacións ou atrancos exteriores e interiores que se
poden superar son mínimos ou proporcionados ás nasas forzas.
Mais non deixa de ser un erro, xa que unha actitude
ante a vida coma esta pode ser que non atope intres
duros e difíciles de tentación. Pero pouco a pouco irase
convertendo toda ela nunha vida "tentada", ou sexa,
nunha vida sen signific_
a ción algunha para os demais,
nunha vida sen forza comungante e reconciliadora,
nunha vida individualista e pechada en vez de ser aberta
e arriscada.

N

Por iso, a maneira máis prudente, no sentido evanxé1ico, de vivi-la vida, non é ter medo á tentación ou ó
atranco que nos pode vir polos compromisos, senón
plantea-la vida a un nivel de calidade que nos expoña
ante os outros. Ou dito doutra maneira: acepta-lo reto
de ser testemuñas públicas do evanxeo.
A fe cristiá é unha actitude asemade optimista e rea- .
lista. E unha actitude optimista porque espera non caer
na tentación e porque espera non ser víctima do mal
definitivo. E unha actitude realista porque recoñece
pola experiencia a presencia do mal na nasa vida e a
repetida presencia da tentación nésta. E é sobre todo
optimista e realista porque sabe distinguir desde o
fondo da vida e do corazón a diferencia entre tentación
e mal. Diferencia que nos fala de que Alguén que connosco vive a nosa vida de tal maneira que El vixía contando co naso desexo e a nasa esperanza- para que
a posible caida na tentación non sexa irreversible e para
que a seria posibilidad de que a nasa vida quede baldeira pola presencia do egoísmo nela non se converta
en realidade . Velaquí as fontes do realismo e optimismo
cristiáns.
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o verán, e despois das eleccións munmicipais,
retoñaron os disentimentos entre os veciños e
entre os dirixentes de moitos lugares. Hainos
tanto entre os cidadáns como entre os dirixen-

tes, entre estes e os cidadáns.
Deles, algúns afectan ao interior da lgrexa: reábrense
polémicas graves entre abades e fregueses, entre xestores de centros escolares e alumnos-país de familias. O
penoso e o mesqueño non é a existencia de tales polémicas, é a maneira desaforada de plantearse, de manifestarse nos medios de comunicación e nos graffiti dos
muros das vilas e cidades. Cando o debate deita en
insulto, mal asunto ... Sinal de paixóns e perda de senso
no mutuo respeto.
Dicirlle, creo é boa causa, aos abades e directores
que lean amado as mensaxes dos medios de comunicación e detecten, coa axuda da semiótica, os desencantos de alumnos e fregueses, as aspiracións de uns e de
outros a unha participación activa na responsabilidade
social e institucional. Nada hai mais doloroso que a
constatación da forma de dominaren parroquias e colexios de dirixentes que as consideran unha propiedade
privada para a propia avantaxe e o exercicio do poder.
Estas institucións confesionais buscan establecer o
Reino de Deus, ou sexa, a paz, a xustiza e a madurez
humana en tensión de trascendencia. A coacción do
poder autoritario só leva ao contrario: á violencia e á
inmadurez, e, lago, á increnza.
Sería un mal consola compararse cos devates nos
Concellos de pactos discutibles; pero os pactos son
sempre un camiño de diálogo e de exercicio do respeto
mutuo. "Pacta sunt servanda", porque significan composición de disensos. Nos pactos hai regueifas, nas
algueiradas das institucións hai insultos. Que o verán
nos tr.aia sentidiño.

Os nenos: victimas inocentes da violencia

O

s medios de comunicación sociais viñéronse facendo eco ,
nas últimas semanas, de numerosos malos tratos infrixidos
polos pais ós seus tillos, así coma un
incremento dos asoballamentos e da explotación sexual dos menores por parte
dos adultos. Non deixan de ser preocupantes tamén, os casos de nenas e nenas desaparecidas nos diversos puntos
do Estado.
A todo iso hai que engadirlle os casos
de nenas e adolescentes mortos ou feridos nos recentes atentados terroristas.
Todos estes feitos non se dan por que
si e deben facernos reflexionar para lago
mobilizarnos a unha acción de resposta,
persoal
e
comunitaria,
seria
e
responsable.
No sustrato común a todo este tipo de
situacións, está unha visión do nena ó
que non se lle recoñece a súa propia
dignidade de persoa, a súa capacidade
para participar e construir, o seu dereito
a ser respetado, protexido e tido en
canta. A iso habería que engadirlle a
baixa calidade moral que preside moitos
dos momentos, situacións e comportamentosda nasa sociedad e en xeral.
En relación ós últimos atentados terroristas (Vic, Madrid), preséntansenos
dobremente refugables porque non parecen ser froito dun erro senón dun intento premeditado de crear o maior nivel
de crispación posible. Cando o terrorismo ataca ós nenas, que non conforman ningún centro relevante de poder
ou de decisión política, temémonos que
o que se busca é a provocación social.
Rexeitamos a "léxica que conduce á

violencia, a idea que esta pode ser un
factor de progreso e avance da Historia.
Como crentes afirmamos o valor absoluto de cada ser humano .e que non pode
ser posta en función de nada. A raíz da
súa grandeza e dignidade reside no ser
" imaxe" viva do mesmo Deus.
A superación dos conflictos non se resolven coa eliminación dos outros senón
dando a vida por eles. Aí se atopa a posibilidade do reencontro e da reconciliación. Unha vez máis, tamén aquí debemos acudir ó paradigma da fe cristiá : se
en verdade o Fillo de Deus en persoa
morreu por cada home, iso quere decir
que o prezo de calquera ser humano é a
mesma vida do Deus encarnado .
Hoxe, o diálogo político-social é o camiño ofrecido para o entendemento mutuo e para a porfía previa a toma de decisións políticas.
Dende as constatacións e valoracións
anteriores, o Movemento Junior de A.C
comprométese a seguir traballando por
un ha sociedade máis acorde cos valores
do Evanxeo e na que os nenas e nenas
teñan o lugar e papel que realmente lles
corresponde, rexeitando calquera forma
ou manifestación de violencia . Asi mesmo alentamos ó resto das asociacións que traballan con e para a infancia
a continuar no lento e imperceptible labor co dita colectivo. Ternos o reto de
facer crer a toda a sociedade na digni dade e posibilidades dos nenas, persoas
inconclusas pero completas , chamadas
tamén a participar na construcción dun
mellar para todos.
Comisión Diocesán do Mvto.
Junior de A.C. de Vigo

Novos centros de atención en sexualidade
para menores de vinte anos

o

s distintos organismos internacionais do ámbito da saúde (Organización Mundial da Saúde,
Fondo de Poboación das Nacións Unidas, Federación Internacional
de Planificación Familiar, Federación
Mundial de Sociedades Sexolóxicas,
etc.), fan especialfincapé en todo o concernente á saúde sexual e reproductiva
na etapa adolescente, tanto palas carencias educativo-asistenciais, como palas
graves consecuencias que unha actividade sexual non responsable, xera. Así
mesmo recomendan a creación de servicios específicos para adolescentes, pois
palas súas características propias, agravan os problemas derivados das citadas
carencias asistenciais, educativas e
informativas.
Por iso, tras analizar a situacion española, a Federación de planificación Fa-
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miliar de España, coa supervisión técnica da Federación Internacional de Planificación Familiar, elaborou un programa de asesoría e atención en sexualidade e anticoncepción para menores de
vinte anos, que canta cunha importante
subvención do Misterio de Asuntos Sociais, moi sensible á problemática
xuvenil.

Para a posta en marcha deste programa, estanse creando varios centros
piloto en España, nos que traballarán
equipos multiprofesionais desenrolando
unha tarefa de información, investigación e asistencia.
Senda Galicia unha Comunidade Autónoma afectada palas deficiencias
existentes e as súas consecuencias , un
destes centros ubicarase en Santiago de
Compostela na rúa Agra de Espiñeira . A súa
apertura está prevista para o vindeiro
mes de xullo , e dela darémoslles cum prida información. Agradecémoslles a
atención adicada, e agardamas o seu
apoio e colaboración .
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No leite, acalidade

está no que non se ve.
Conseguir unha boa calidade bacteriolóxica do leite é unha e_ ,stión fundamental para sermos competitivos coas
rexións productoras europeas. Pero ademais, vailles traer grandes beneficios ós gandeiros, posto que as industrias ·
leiteiras priman o prezo do leite de boa calidade. E por riba, así mellórase a sanidade da explotación, facilitando o
control da mamite e dándolle unha maior calidade final a tódolos productos lácteos.
Para mellora-la calidade bacteriolóxica da explotación, cómpre seguir un programa cos seguintes puntos:
- Coidar ó máximo a hixiene ó muxir.
- Realizar unha desinfección sistemática das muxidoiras.
- Manter a punto as muxidoiras.
- Usar tanques de frio no canto das canadas.
- Levar a cabo un tratamento preventivo con cánulas de
antibióticos cando sequen as vacas.
- Efectuar unha detección precoz da mamite.
- Segui-los programas sanitarios preventivos.
- Cumpri-l9s prazos de suspensión cando os animais estean a tratamento.
Acórdese ben de que a calidade bacteriolóxica do leite hao facer máis
CONSELLER A DE AGRICULTURA
competitivo, halle mellora-la sanidade xeral da explotación e, sobre todo,
GANDERÍA EMONTES
halle conseguir un mellor prezo por el.
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ECOLOXIA

"Con bici tamén se liga"
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"Aulas da Natureza 1991"
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ON BICI Galicia, XEVALE Ecopacifismo e PAPAVENTOS Educación Ambiental inician unha nova campaña dentro da súa liña de reivindicación da bicicleta como medio de transporte alternativo.
"Con bici tamén se liga" quere chamar a atención a todo o
mundo, xoves e vellos, mozos e adultos ... que non fai falla ter
un gran vehículo ou unha gran moto para "ligar" que a veces é
máis bonito e emocionante "ligar" con bici que cun
"porsche".
En especial adicamos esta campaña ós mozos e mozas que
pensen que sen unha moto hoxe non se pode ligar.
A través de "con bici ... " tamén queremos denunciar unha
vez máis o grave atentado ecolóxico ó noso planeta, á nosa
vida, ó noso futuro, que día a día estamos a causar con coches,
motos.
A través de "con bici ... " queremos apostar por un novo xeito
de vida en concordia coa natureza e coa paz, e que cousa máis
bonita que demostrar o noso amor, respeto, solidariedade ...
cando tentamos "ligar".
Para esta campaña editamos o manifesto de creación de
CON BICI que tenta ser a coordinadora que defenda e reivindique a utilización da bicicleta. Esta coordinadora tenta ser un
puntó de encontro , unha invitación a todo o mundo para construir unhas cidades, uns concellos, un país, un planeta, máís
ecolóxico e solidario.
CON BICI:·está formada por distintas organizacións que defendemos a bici como XEVALE, LA TORTUGA PEREZOSA,
PEDALIBRE, PEDAPIE, AMICS DE LA BICI. .. e está aberta á
participación de todo o mundo.
Esta campaña consiste tamén na edición dunha pegata e o
desenvolvemento de distintos actos, excursións, concentracións, acampadas sempre coa bici, exposicións, festas (da
bici) ... que coma tódolos anos desenvolve Xevale, Papaventos
e Con Bici.
Ademais seguimos apostando pola compaña "Bicis Si,
Bombas Non" que Xevale desenvolve para protestar contra o
militarismo, os gastos armamentísticos, a degradación ecolóxica, os graves problemas do "terceiro mundo" ... enviando
bicis a proxectosde cooperación no "terceiro mundo". Dentro
desta campaña Xevale leva enviadas preto de 100 bicicletas a
Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Perú, Bolivia ... a través de
ONGD, como Medicas Mundi, Prosalus,-Entre pobos, Plenty ...
para comunidades indíxenas, promotores de saúde, parteiras,
médicos ...
iAnimádevos a participar! iAgardámosvos!
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apaventos Educación Ambiental en colaboración co co-

lectivo ecopacifista Xevale organizan un ano máis as
Aulas da Natureza'91 que se desenvolverán ó longo
de tres _turnos nos meses de Xullo e Agosto na comarca de Chantada.
Aulas da Natureza é un proxecto de educación ambiental no
que participan rapaces de toda Galicia e outras comunidades
autónomas do estado español.
Papaventos a través de Aulas da Natureza e outros proxectos que ó longo do ano desenvolve en materia de educación
ambiental recibiu o premio Educación Ambiental en Galicia
1990 otorgado polo Consello da Xuventude e a Consellería de
Presidencia.
Tristemente proxectos deste tipo son inexistentes hoxe en
Galicia e tentan ser sustituidos por aulas da Xunta de Galicia
totalmente alleas ó que hoxe entendemos por educación ambiental que nalgúns casos se converten en todo o contrario a
un proxecto no que se tenta crear entre os rapaces/as unha
conciencia crítica cara a potenciar a súa participación e responsabilidade na defensa do medio ambiente e a Paz no
planeta.
Tamen é triste a ausencia de algún tipo de apoio institucional a este proxecto ou a calquera proxecto de educación
ambiental que se desenvolva dende un colectivo coma o noso.
Despois de preto de catro anos de trabal lo, xunto co colectivo
Xevale, sendo practicamente " pioneiros " da educación ambiental en Galicia, aínda non nos foi concedida ningun tipo de
axuda ou apoio a nivel institucional. Tódolos cartas dos nosos
proxectos que solen ser deficitarios son aportados por socios
e colaboradores.
Fronte a un ha política de " parcheo", dende as institúcións,
ante a gravidade do problema ecolóxico , dende Papaventos e
Xevale apostamos pola potenciación de programas de concienciación e sensibilidade ecolóxica que evitaría a raíz do
problema, a falta na nosa sociedade da máis mínima cultura,
sensibilidade, responsabilidade a nivel da defensa do medio
ambiente e a paz.
De seguir así verémonos conducidas a un "caos" ecolóxico
que en calquera momento pode sentenciar a vida da especie
humana no planeta, o futuro dos nenos que hoxe estamos
tentando de ensinar a loitar por algo que lles pertence e ninguén de nós ten dereito a roubarlles : a natureza e a Paz.
Dende Papaventos e Xevale, seguimos na loita, aínda que
moitas veces teñamos problemas de todo tipo tentando "espertar'' a toda a sociedade, en especial as " cabezas pensantes
e gobernantes" deste país que parecen afectadas dun grave
problema de falta de rego sanguíneo nos seus " anquilosados"
cerebros (se os teñen).
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Anxo Maure e Manolo Díaz
Tfnos. de contacto: Anxo (982) 44 03 68 - Manolo (982) 40 46 09

Acampada de IRIMIA
Coma t ódolos anos, arredor dos días da Romaxe (14 setembro, no monte
Faro , entre Chantada e Rodeiro) , haberá acampada para a xente moza.
Interesados, falar con Sabela ou Carlos ó 982 - 528143

Galicia e o Mundo
No día da patria
Un mundo pra irmandade aínda ausente
e unha patria pequena pra facela
un ancho mundo lar de toda a xente
e unha P?tria pequena pra querela
Un mundo pra acoller canto haxa vivo
e unha patria pequena prás abrigas
unha terra aberta coma un río
e unha patria pequena fonte viva
Un mundo sempre novo prá sorrisa
e unha patria pequena pra entendela
un fondo mar pra navegar coa vida
e unha patria pequena dorna e vela
Un mundo prá conversa en amplo foro
e unha patria pequena pra ter nome
unha casa de irmáns patria de todos
e unha patria pequena pra ser home
Un mundo como un agro colectivo
e un ha patria pequena pra sucalo
unha mesa común con pan e viña
e unha patria pequena espiga e acio
Un mundo carballeira, souto e fraga
e unha patria pequena prás raiceiras
unha chaira sen cautos grande e mansa
e unha patria pequena prá raxeira
Un mundo pra dar eco a mil cantares
e unha patria pequena pra crealos
un camiño por eidos estelares
e unha patria pequena pra dar pasos
Un mundo sen atrancos nin encaros
e unha patria pequena voz amiga
unha terra total patria de todos
e unha patria pequ~na , ti Galicia
Xosé Antón Miguélez Díaz
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Remedio para o mareo

Benqueridos amigos:
Nos días de moita choiva, sempre
me garentou sair de viaxe, e decidimos uns cantos amigos alugar un
autocar para tal- fin, co obxecto de
visitar unha pequena parte do interior lugués.
Pasar eu penso que todos o pasamos ben, esas exuberantes paisaxes
que aínda nos ofrece nalgunhas zonas a nasa terra son dignas de memorizar para a posteridade, excepto
as númerosas voltas e baches que
teñen as estradas, que a verdade hai
sitios que parece que por alí non
pasan os partidos políticos cando
están en campaña electoral, pero
deixando eso aparte que ía talar
doutro canto, pois neste tipo de viaxes onde vai moita xente e todos se
coñecen, alguén sempre ten algo
que contar de novidade, enterámonos os que alí iamos dun remedio
infalible para os mareos. Porque
claro, agora con isa de que case todos sabemos conducir ó ir nun coche conducido por outro, ala a pasalo mal, porque remedios hai moitos, que se o medicamento da botica, que se o esparadrapo no embigo, que se debemos ir co estómago cheo, que se baleiro, que se
comes lambetadas, que se rezas a S.
Cosmiño, pois diso nada (con perdón de S. Cosmiño terra do meu
querido e admirado Xosé A.), o remedio máis eficaz é facer como fai o
meu amigo Lino, levar unha puntíña
na man, probamos todos o remedio
e en boa hora foi que ninguén se
mareou, a non ser un rapaz algo rebuldeiro que non quixo emprega-lo
remedio ata a metade da viaxe, e
xaora, era tarde, pois o remedio hai
que empregalo ben. Cállese a puntiña na palma da man coa pu rita para
· arriba, cérrase a man e apóiase o
dedo gordo ou polgar na punta da
puntiña toda a viaxe, a punta podese
pedir prestada, que a min prestouma o meu amigo Lino. Así que xa
sabedes, lrimegos.
O que non queira marear
que compre púnti~as da beira do
-mar
Porque iso si ,que non o dixen, o
meu amigd é de Foz. Con moito aga- ·
rimo dende Oirán, bicos e apertas.
Xosefa Oirán

Matinacións
ra unha tarde de primavera. As
árbores aínda non tiñan follas e
o frío e a néboa conxelaban e
cubrían as nasas voces. Alí,
fóra, tremando; só a miña maleta estaba
inmune, aínda que eu persoalmente,
creo que se puxo algo pálida coa xeada.
Levabamos esperando un bo cacho,
pero por fin chegou o coche e eles fóronse con grande ansiedade para quentarse detrás da cociña na casa. Eu, ,. por
desgracia non podía disfrutar da calor
do lar, tí ñame que conformar co calefactor e cun asento medianamente cómodo
ó lado da ventaniña empañada. Creo que
fun como quince minutos lendo os letreiros: " No fume " e " Ventanilla de
Socorro " .
O chegar a Vilalba pensei no frío que
debía estar pasando toda aquela xente
na parada, na Alameda, o que me deu pe
para pensar case ó mesmo tempo na de
Mondoñedo e no lume do fogar que estarían disfrutando na miña casa. Logo
acordeime das miñas amistades en Santiago , Co ruña, Mondoñedo ... e recordei
o curso pasado , e.o.u. Con isto pasei a
ollar case fotográficamente os novas
amigos deste ano , e retrocedín de novo á
cea de fin de curso do ano anterior.
E incrible o difícil que é e o tempo que
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fai falla para dicir e expresar todo o que
un ha mente recolle, pensa e relaciona en
só un segundo.
Volvín á realidade porque alguén -un
rapaz- me petou na ventaniña. " Pero se
aínda estou en Vilalba" - penso.
O coche púxose en marcha e o ambiente frío tardou en quecer un bo
cacho.
"Pero que poucas ganas teño de facer
agora esta viaxe. Encima mañá o exame
de lingua ¡que frío! E que a ninguén se lle
acorre deixa-las portas do coche abertas mentres o conductor vai facer ...
nada, porque seguro que non fixo nada.
¡Ojalá se lle colase alguén! Se poño o
chaquetón aquí dentro, ó baixar na estación vou morrer de frío , e lago espera-lo
bus. Vou mirar para atrás. Ninguén coñecido . María, tocouche ir soa esta vez.
Para máis, ó conductor deulle polo fútbol. Pero ¡que perra teñen os conductores de pala tarde co fútbol. .. ! Seó menos
puxese música.
(...)Minutos en branca, só miro a paisaxe e como corren os postes do teléfono , porque en realidade parece quetodo se m9ve e nós non.
Ben , menos mal que chegamos a
Bahamonde, polo menos xa non hai né-
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boa nin xeada.
Estou aburrida. Vou repasar lingua:
/ p/ ¿Bilabial , oclusiva, oclusiva xorda?
Mellar penso en literatura: Xeración
do 27. Teño que le-las poesías.
Sigo aburrida. ¿E no verán que? Estu diarei polas mañás, polas tardes estudiarei ,' e ... ¿e poi a noite? ¿Que podo facer?
Estudiar non , durmir tampouco. Quizais
estudie.
Cambio de tema. Se houbese aquí alguén que me puidese facer rir ...
iiiGoool. .. Goool!!! ¿De quen? -me
pregunto eu.
Se houbese sortee acabase o fútbol .
¡Finn .. . del encuentro! Madrid 3, Barca
1.

Aínda bo é que ganase o Madrid .
¿Faltará moito para chegar a Guitiriz?
Tan só a mitade do camiño .
- Terei , unha bolsa, que se mareou o
Pedro.
¡Arre demo! O que me faltaba . Encim a
" o Pedro " está detrás de min . A verd ade,
non sei se debo rompe-la ventanill a de
socorro , non sei ti , María, eu encontro
bastante oportuno . Eu tamén. Esto de
talar soa non está mal.
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A FALA E CAMINO

Xosé Chao Rego

Hai moitos paradoxos
Xa está aquí o verán
e a xente vai á praia
a pó-/o bandullo ó sol
e xa se pasa da raía.

n paradoxo é algo que pa- prender. Son causas pasaxeiras ,
rece contradictorio , pero efémeras (non " efímeras" ) e a efeque non o é. Pode pare- méride e causa dun día; neste caso
cerlle cousa paradóxica ó de aprender nun día os que nos
irim ego que o escribamos en mas- parecen paradoxos do idioma.
¿Haberá que organizar (¡pdr faculino , cando os casteláns din
" un a paradoja" ; pero , orixinaria- vor, non " orgaizar" nin " abanmente, en grego, é masculino , doar", aínda que si razoar ou abocomo tam én sucede en francés : toar) unha confradía (non " cofra" le paradoxe " e non " la" .
día" ) para que os confrades practi" O padre Romualdo non é pai ", quen a confraternidade do idioma?
formulabamos , coma se fose un Xa a ternos organizada, porque
pa radoxo , no xa lonxano número aínda que non todos sexamos frei50 de IRIMIA (17 de outubro de res ou frades e freiras ou monxas,
1982) cando eu principiaba a miña os irimegos ternos unha especie
col abo ración sobre o camiño da de freiría ou mosteiro no que
fa la. Prin cipi aba e non encetaba, practicámo-la galeguidade cristiá.
porq ue encetar é cortarlle un
A sede da nasa freiría estaba en
anaco a algo, por exemplo ó pan Vilalba e pasa agora para Sanou ó queixo . Pois ben , hai que dis- tiago ; e non digo Sé, senón sede ,
tinguir entre padre e pai. En Portu- porque sedes en Galicia hai moitas
ga l chámanl les padres ós sacerdo- -sen contar ós que pertencen á
tes, pero non , desde lago , pais . " santa sede" porque andan de
Aquí, cando un crego exe rce a na- vaso en vaso-, pero sés só hai
tural forza de procrear, o seu en - cinco , con cadanseu bispo e caxendro cháma lle padriño ou se ñor dansúa catedral , nas que cada dotío . Polo tanto, hai que ta lar do mingo se escoita o evanxeo e ás
Santo Padre de Roma ou os Sanveces tamén talar do diluvio univerto s Padres da lgrexa primi t iva,
aínd a que, claro , debamos ch a- sal, que non é o mesmo có dioivo
ou enxurrada, torrenteira que se
marlle Pai ó noso Seño r Deus.
A vértixe (e non " o vértigo " ) que forma cando chove que arroia. E
nos pode sobrevi r por tantos cam- máis nada (non se di " nada máis " ).
bios no ga lego non nos ha sor- ¿Máis algo?

U

Nun tempo, o astro rei
coma deus era adorado
porque traía a vida
pra homes, plantas e gado.
Hoxe non é o sol en si
porque vale máis có oúro
torrarse coma sardiñas
pra poder poñerse mauro.
Cando eu era un nena
a xente facía estarzas
pra ter unha cute fina
mantendo brancas os carpos.
Só tiñan a pe/ morena
mariñeiros e labregos,
e branca, os señoritos,
os estudiantes e cregos.
Como se vían as veas
e tamén a súa color
o " sangue azul " era signo
de ser nobre ou señor
7 ·..

Ser moreno, coma hoxe,
non era don nin virtude,
senón froito do trabal/o
da terra en escravitude.
Hoxe, a pesar dos avisos
de que o solé un perigá
pró cancer, os seus devotos
ofréndanlle o seu embigo.
( H \¿ n JO:))

V . \ ] .l. S Od WO:1 JO 09VI.i.NVS ~Q?Sl

6E '0Jk<n~nf:~_v1c:1
o 1 \'H? ~ () X t? 1 y ,) ~~ X
l ···
/. B¿

O 5° Centenario do descubrimento de América. O 5º Centenario da implantación
dunha cultura nova e moderna. O 5º Centenario da Evanxelización das Indias. Así é a
linguaxe dalgúns, a linguaxe oficial, que nos chega rá a abafar.
Os 500 anos de invasión . Os 500 anos de xenocidio de pobos, razas e culturas. Os
500 anos da rapiña máis feroz. Así é a linguaxe doutros, non tantos, non tan oficiais, pero
seguramente moito máis fieis á verdade dos feitos e da historia.

E todo isto que digo
non o afirmo a vulto :
hoxe a xente ó carpo humano
rende adoración o culto.

O astro reí trata ben
á xente que ten medida;
quen abusa da súa forza
pon en perigo a súa vida.

