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EDITORIAL 
J. 

IRIMIA cambia 
Cambia de lugares, que non de orientación. 

Despois de dez anos, o equipo fundador que traba
llaba no eixe xeográfico Romaríz-Oirán-Xove pediu 
relevo e, por razóns moi xustificadas, concedéuse
lle. A Mesa de Redacción pasa a Santiago. Con xe
neroso esforzo continúa, sen embargo, o mesmo di
rector, e os da anterior redacción remanecen coma 
colaboradores. A gratitude de tódolos irimegos. 

lmprimíase en Lugo, nunhas condicións económi
cas realmente insuperables. Pero Gráficas Bao 
decidiu cambiar de criterio comercial e tivo que 
deixarnos. Nestas circunstancias de apremio houbo 
que buscar unha solución en Santiago para evitar 
unha dispersión xeográfica realmente incómoda, 
mesmo inviable e pouco rendible en tempo e en 
dlñelro. 

Este segundo cambio provoca un considerable 
aumento económico, moi incrementado tamén polo 
feito extraordinario de que Correos subiu o franqueo 
postal en máis do mil por cento. Se as subscricións 
xa non cubrían gastos, carencia suplida polo 
publlcldade, agora aínda menos, como é lóxico. 
Pero IRIMIA ten que seguir saíndo, tilla de todos nós. 
Así o reclama a lrmandade lrimega, que se vai con
solidando, certamente. 

A nlnguén val sorprender que, coma consecuen
cia tan dolorosa coma inevitable, a nosa revista 
suba o prezo da subscrición, a partir de agora, en 
duascentas pesetas, quedando en 2.000, aínda con
tando que para enxuga-lo déficit botaremos man 
de axudas externas xa prometidas e, por suposto, 
abusando da absoluta gratitude de colaboradores 
que, desde o nacemento da revista, corren con 
gastos de todo tipo, incluída a propia subscrición. 

Como somos moi conscientes de que a invoca
da irmandade irimega é máis ca unha frase retóri
ca, e que se apalpa en circunstancias coma esta, 
convidamos a que 11inguén se deo de baixa da 
revista por motivos económicos. En contrapartida, 
invitamos ós que teñan máis posibles a que se dis
poñan a unha subscrición de apoio de 3.000 pese
tas. 

Por último, un terceiro cambio. Desde o nace
mento de IRIMIA, os cistercienses de Sobrado dos 
Monxes, identificados coa causa dunha lgrexa ga
lega, aínda sendo minoría os monxes nativos da nosa 
Terra, colaboraron xenerosa e desinteresadamente 
na distribución da revista. Por puros motivos de con
veniencia para unha máis rápida difusión tomámo
la decisión, allea ós desexos dos frades, de prescindir 
deste servicio concreto, que non da súa eventual 
colaboración cando for precisa. Quedamos moi 
agradecidos á súa servicialidade e tamén emocio
nados polo súa galeguidade cristiá. Que Deus os l visite. O 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Excomungar con xeito 

e ando o bispo Temi
ño, que en boa paz 
estea, que daquela 

non estaba, suspendeu "a 
divinis" a tres cregos, e 
medio excomungou a máis 
de tres mil participantes da 
Terceira Romaxe de Cren
tes, celebrada nos Peares, 
estaba moi pasto no seu 
papel de ciumento pastor de 
almas e practicando sen 
moito xeito a técnica da ex
comuñón. 

Pero un ministro da Pa
labra e animador de comu
nidades cristiás pode ter 
unha mentalidade ben dis
tinta á do bispo burgalés e 
preguntarse con honestida
de e rigor ¿Con qué se in
dignaba realmente Xesús de 
Nazaret? E así aconteceu 
agora, dez anos máis tarde, 
noutro lugar no que talan 
parecido pero distinto, no 
nordés brasileiro, que un 
crego considerou que 
pastos a facer uso desa po
sibi l idade radical, desa de
claración pública de que tal 
e tal individuo ·son persoas 
"non gratas " á comunidade 
cristiá, conviña formularse 
aquela pregunta. 

E o padre Ladislau 
José Da Silva abriu o evan
xeo ó chou e atopouse cun 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

Xesús armado de látigo 
botando ós mercaderes do 
templo, e volveuno a abrir 
algo máis adiante e releu 
aquelo de que hai que 
gardarse ben dos letrados 
que "gustan moito de se 
pasear con vestidos fachen
dosos e que se lles fagan 
reverencias palas rúas, 
buscan os primeiros 
pastos ... e acaban cos be ns 
das viúvas, pero serán xul
gados como cómpre". 

E o padre Ladislau, 
profeticamente indignado, 
excomungou ó día seguinte 
a dez concelleiros que se 
acababan de asignar a sí 
mesmos uns soldas de ab
soluto escándalo nunha 
terra de miseria. 

Seguro que a moito 
progre ben mantido de por 
acó tanto riso lle fai unha 
excomuñón coma outra, 
pero dende logo teñen un 
xeito ben distinto e seguro 
que a xente humilde sabe 
enxerga-la diferencia O 
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BOA NOVA Manolo Regal 
Victorino P. Prieto 

Sacerdotes, profetas e re is ... todos 

S eguro que máis 
dunha vezviu ou oíu 
o lector que algún 

cristiá normal se achegaba 
a un cura e lle presenta
ba unha medalliña, unha 
imaxe relixiosa calquera, 
un rosario, e lle dicía con 
moita reverencia: "Don X., 
podíame face-lo favor de 
me bendicir isto". E poi
da que ata algunha vez nós 
mesmos o teñamos feito. 

A causa é tan simple 
que lago non pagaría a 
pena pararse nela, porque 
o cura vai, fai unhas cru
ces, recita algunhas ora
cións, e dille: "Xa está, 
tome". Normalmente non 
cobra nada por isto. E, se 
cobra, é ben aproveitado 
o home. 

É posible que os cris
tiáns de hoxe, os máis 
novas, xa non se paren nis
to, e xa non aprezen le
var algunha causa relixiosa 
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no pescozo ou na cartei
ra (din que a mellar reli
xión é a misericordia e a 
xustiza), ou, se a levan, 
xa non se 

que o cariño á muller se 
manifesta nun trato dia
rio garimoso, xusto, libre, 
igualitario, e, non obstante, 

cura para que nolo ben
diga. Calquera cristián é 
quen de bendicir unha 
medalla, unha imaxe, un 
rosario, unha casa, un ha 
corte, etc. ¿Non se nos di, 
cando nos poñen o San
to Crisma despois de nos 
bautizar, que todos somos 
en Cristo sacerdotes, pro
fetas e re is? ¿E non che
gará a causa para botar 
un ha pequena bendición 
sobre un obxecto calquera? 

preocua
pan de a 
bendicir 
(din que 
todo está 
xa bendito 
por ser 
creaturade 
Deus a fei
turadaarte 
hu.mana). 
Non lles 
falta razón 
no que din, 
pero, aínda 
así, un 
pode ter 

Cada época buscou os seus símbolos relixio
sos. T amén nós deberemos busca-los que máis 
axuden á misericordia e á xustiza. 

Se o cura fai falla ata 
para bendicir un ha medalla, 
¿non é isto sinal do naso 
infantilismo cristián, e do 
acaparamento absoluto 
dos cregos?. O 

gusto en levar algún re
cordo relixioso canda un, 
ou tela no cuarto, ou na 
cociña, e iso pódelle axudar 
á misericordia e á xustiza 
(á que Deus lle ten a el e 
á que el debera ter coa 
xente). Tamén sabemos 

gústanos ter algún recordo 
dela no peto ou no cuar
to. 

Pois, ó que iamos, se 
queremos empregar algún 
obxecto relixioso, non pre
cisamos ir cabo de ningún 

REMOENDO O EVANXEO 

i O>J 
Só 

~E.~D'R! 

Domingo 30 do Tempo Ordinario (27 de Outubro) 
"Díxolle Xesús: -¿Qué queres quefaga por ti? 
Respondeulle o cego: -¡Señor, que poida ver!" (Me 10, 46-
52) 

A pregaria do cego Bartimeo está sempre de actualidade. A 
xente padecemos unha chea de cegueiras, e cando curamos unhas, 
sempre nos quedan outras. E aínda, como di a sabedoría popular: 
"Non hai peor cego có que non quere ver". E se non que llo pregunten 
ó "deus" Felipe González, á TVE que e o seu profeta e ós "teólogos" 
do partido, todos incapaces de asumi-la máis mínima crítica. 

Bartimeo recobrou a vista porque tivo a humildade e valentía: 
de pedir: ¡ Señor, que vexa!" 

Domingo 31 do Tempo Ordinario (3 de Novembro) 

"DixoXesús: -O primeirode tódolos mandamentos é este: O 
Señor noso Deus e o único Señor" (Me 12, 28-34) 

¡ O Señor é o único Deus! "Paganismo" significa poñer a outro 
"deus" no lugar do verdadeiro e único Deus, adorar a un ídolo (imaxe 
falsa de Deus) en lugar de adorar a Deus. Os ídolos do vello 
paganismo teñen hoxe outros nomes, pero seguen ocupando o lugar 
de Deus nos corazóns de moitos. O diñeiro e o afán de posuír é o 
"deus" máis importante; pero hai máis, coma unha concepción 
individualista e egoísta das liberdades ("eu e as miñas apetencias"), 
o afán de aparentar ("estar ó loro"), etc. 
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E A PENEIRA 

XA TEMOS UN PROGRAMA INFORMATICO DE 
CONTABILIDADE NA NOSA LINGUA, dirixido fun
damentalmente ás administracións locais, é o Dicon
ta, comercializado por unha empresa de Vigo, nun 
momento no que cómpre a informatización de toda a 
Administración pública. 

EUROPA volverá a xuntarse no Nadal en Maastrich 
despois de trinta e cinco anos de historia de CE, e cun 
mapa máis desdebuxado non lonxano ás polémicas: 
cunha Alemania cada día máis forte, cunha España 
cada vez máis envolta nunha lexislación comunitaria 
que non ten en canta as súas aspiracións, e unha 
Inglaterra que se resiste a estas cesións ... , e cunha 
política exterior que segue a dividir ós doce. 

ÁFRICA é a gran esqueci
da nesta hora do mundo, 
polarizados polos cambios 
da outra Europa. Mentres 
tanto, aquel continente afún
dese na miseria. Se Améri
ca Latina e Asia van medrar 
de aquí ó ano dous mil un 
3,8 e un 5% da súa renda 
per cápita, África só subirá 
un 0,5 por cento, e os Esta
dos subsaharianos a~da 
baixarán un 1 %, son aque-

Recorta e envíanos a: IRIMIA Apdo. 980 - SANTIAGO 

Quera subscribirme a IRIMIA 
(Subscrición por un ano: 2.000 pts. De apoio: 3.000 pts) 

Alfonso Blanco Torrado 

OUTONO TRAXICO 
para os mariñeiros: trin
ta martas só-nunha se
mana, e aínda non 
chegou o inverno. No 
que vai de ano, setenta 
víctimas de naufraxios, 
falan con sangue, dun
ha ·situación que clama 
ó ceo. Non todas son 
marexadas, tamén fa
llan os controles das 
embarcacións, as me
didas de seguridade, a 
pouca formación e in-

, formación dos nasos 
pescadores. 

les países que están mo
rrendo de fame: Sudán e 
Etiopía, Mozambique, etc. 

Nome .................................................................................................................................................................... . 

Rúa ou parroquia .................................................................................................................................................. . 

Cidade ou concello ............................................................. Código postal e provincia ........................................... . 

BOLETÍN DE DOMICILIACIÓN (Só para os que queiran domicilia-lo pago) 

Banco ou Caixa de A forros .................................................................................................................................... . 

Domicilio da Sucursal ............................................................................................................................................ . 

Vila ou cidade ....................................................................................................................................................... . 

Provincia ............................................................................................. ....... ........................................................... . 

Titular da cta./libreta .............................................................................................................................................. . 

Nº cta. ou libreta ............................................................... .................................................................................... . 

Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo a miña canta, os recibos que ó meu nome lles sexan presentados 
para o seu cobro por IRIMIA. 

En .............................. a ........... de ............................. de 199 ...... . 

Atentamente 



CORENTA Ml
LLONS DE PER
SOAS ERRANTES 
POR OUTROS PAI
SES é unhadas no
tas distintivas deste 
remate de século. 
Por unha banda, 
dezasete millóns de 
refuxiados políticos 

O MARISQUEO segue o 
seu curso a ritmo lento, so
bre de todo na Ría de Pon
tevedra, onde a contamina
ción destruíu parte do ma
risco. A contaminación de 
Celulosa e Elnosa fixo des
aparecer centos de maris
cadores, xa que Francia, 
por exemplo, non acepta o 
marisco procedente desta 
ría. As depuradoras non dan 
eliminado ós residuos que 
aportan os berberechos, 
debido ós verquidos urba
nos na ría e tamén á porca
llada procedente das indus-
trias. 

(o noventa por cento nos países do Terceiro Mundo), e os 
outros son xente que busca neutro país o traballo e o 
sustento que non atopa no propio, e así, moitos dos 
parques das grandes cidades convertéronse en verdadei
ros campos de refuxiados. 

OS LABREGOS manifestáronse nestes días denunciando 
a desfeita do sector primario da nosa economía, cada volta 
menos rendible, así Ourense ocupa o derradeiro pesto cun 
nivel de productividade agraria dun 20,8, mentres A Rioxa, 
por exemplo, acada un 182,4. Tanto a frota pesqueira coma 
as explotacións gandeiras van sufrir durante os vindeiros 
anos unha forte reducción. 

O PREMIO NOBEL DE Ll
TERATURA; a escritorasu
dafricana Nadine Gordimer, 
no é só novidade porque se 
lle concedeu a unha muller, 
cousa que non acontecía 
desde hai tempo, senón polo 
seu compromiso a través 
da pluma en contra do ra
cismo. As súas letras dei
tan optimismo e esperanza 
por cambia-lo mundo. E así 
na súa última novela xa non 
existe a loita entre negros e 
brancos, os seus protago
nistasxason mestizos, por
que algo está a cambiar en 
Sudáfica. 

A PENEIRA 

OS MAGOSTOS por San
tos en case tódalas aldeas 
e vilas, e polo San Martiño 
en Ourense, son xuntanzas 
que convidan á unións e á 
festa en momentos de frío, 
co recendo do novo viño e 
as tarefas da esfolla. Os 
castiñeiros estran os nosos 
campos dourados ourizos 
coma tachos acesos. 

A CULTURA DA VIOLENCIA fai estragos na sensibilidade 
dos nenes e dos grandes: grupos neonazis, odio ós estran
xeiros, bandas parapoliciais nas rúas ... ; cada día máis 
violencia nas familias: nenes maltratados, desfeitas familia
res, paro ... Nin a delincuencia nin o consumo de drogas se 
solucionan coa represión. Estamos nunha espiral de violen
cia a nivel doméstico que pode queimar a moita xente 
porque falla a ética e a sensibilidade cidadá. 
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MAREIRA 

NAUFRAXIOS, ¿QUEN TEN A CULPA? 

N aufraxios, ¿quen 
ten a culpa? 

Os últimos aconte
cementos -lamentables e trá
xicos- que teñen coma prota
gonistas ós nosos pescado
res, obrigan cando menos, a 
unha reflexión seria -e a po
der ser obxectiva- sobre a 
maraña de costumes e vi
cios, pero tamén de intere
ses, na que se desenvolve 
esta actividade tan importan
te para Galicia. 

E aínda que pareza o contra
rio, non é este o mellor mo
mento para realizar unha 
análise que vaia máis aló dos 
clásicos tópicos: ¿Sabían ou 
non sabían nadar?, ¿Onde 
terían a radiobaliza?, ¿que 
fixeron cos salvavidas?, ¿en 
que condicións se atopaban 
as balsas?, e tantas e tantas 
preguntas, que os fríos técni
cos, formados nun mundo 
aínda máis frío e deshumani
zado, poden e deben facer
se. E digo que non é o mellor 
momento, por dúas razóns 
fu ndamentais: 

A primeira, polo respecto que 
debemos ter para a dor duns 
familiares que -de seguro- en 
moitísimos casos non esta
ban contentos con que os 
seus seres queridos tivesen 
ese traballo, pero que o des
tino ( entendendo como tal non 
esa forza misteriosa ineludi
ble, e sí a falta de medios, de 
cultura e de horizontes) le
vounos á fráxil cu berta dunha 
embarcación, e que de súpeto 
se converteron de viúvas de 
vivos e tillos sen pais, en sim
plemente iso: Viúvas e Orfos. 

A segunda, é que ó fío dos 
acontecementos, as opinións 
na prensa e radio rebordan 
todo o imaxinable. Hoxe é 
noticia, mañá, xa veremos. 
Cando o verdadeiramente útil 
sería abrir un debate serio e 
profundo, que fose máis aló 
no tempo que o que tarde en 
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A prirneira vi ta, moitas persoas dirán que son barcos de pesca, non se equivocan. Pero sería mellor velos 
soamente coma buques (pois frotan, poden ser dirixidos e "suponse" que gozan da debida seguridade) onde 
terán que traballar uns homes -mariñeiros- sen selles aforrar medios eco pleno coñecemento dos riscos que 

atoparse o último desapare
cido. ¡E que dicir das mani
festacións públicas dos que, 
saben non saben, ou falan 
por razóns de cargo ou inclu
so simplemente porque fai 
bonito sair nun momento tan 
inoportuno! 

Por todo isto, non quixera 
estenderme moito máis, pero 
si levar ó ánimo dos lectores 
tres ideas nas que, profun
dando un pouco, poidamos 
entender mellar estes suce
sos: 

1 . - Sen chegar a se-los servi
cios de salvamento de 
U.S.A. ou Gran Bretaña, 
algo avanzouse nestes 
medios, pero ¿se ten pro
fundizado no entorno so
cial e cultural dos pesca
dores? 

2. - As inspeccións ós buques 
son necesarias, pero un 
buque sen homes non é 
nada, e cada home ten 

unha función determina
da nun momento de peri
go. ¿Cantas veces -e por 
sorpresa- se fan as com
probacións oportunas? 

3. Quizais -e non é casuali
dade- é do que menos se 
fala estes días. Como 
humanos todos podemos 
ter despistes nun ou neu
tro momento, pero estes 
despistes son máis fre
cuentes co cansazo. ¿Sa
bemos cal é a xornada de 
traballo en calquera tipo 
de pesqueiro?. De segu
ro que faría palidecer ós 
máis esforzados traballa
dores dunha empresa te
rrestre. 

E pode riamos seguir talando 
de roupa de traballo, de con
dicións hixiénicas, sanitarias 
e de habitabilidade, de ... 

Por isa, á espera das fotos 
deses templos abarrotados 
nos próximos funerais, con 

autoridades mil, e con xentes 
que herdaron o loito das súas 
nais, para poñerllo ós seus 
tillos, haberá que recordar 
aquela canción de Patxi 
Andión ... 

Mirade aí van, mirade aí 
van, 

os que en terra firme non 
saben andar, 

que beben viña e non sa
ben nadar, 

porque o destino non lles 
quixo ensinar. 

Míralos ben, míralos ben, 

son trinta e sete e antes 
eran cen, 

son orgullosos, son xen
tes de fe, 

eran pescadores antes de 
nacer. 

Severino Gestoso 
Colectivo VIGO 



DIARIO TRAXICO DUNS DIAS DE OUTUBRO 

Martes, 1.- Unha avaría na máquina e o forte temporal 
reinante con ventas duns 100 quilómetros e 
ondas de 9 metros, puideron se-las causas 
do afundimento ó noroeste de Escocia do 
pesquelro "Frank-C", con dezasete tripulan .. 
tes a bordo, dos que quince son galegas. Do 
sinistro só hai un supervivinte, o patrón de 
costa, de 36 anos, casado e con tres fUlos. 
Os outros dezaseis mariñeiros danse polo 
momento coma desaparecidos. 

O máis novo tiña 16 anos e navegaba co seu 
pai. 

Venres, 4.- Outro pesqueiro, "Os Toñechos", construí
do hai menos dun ano, naufragou -quizais 
por un golpe de mar- no Canal de Maior nos 
baixos de Baldaio, moi próximos ó seu porto 
base de Malpica. Dos nove tripulantes soa
mente se atopou o cadaver dun mariñeiro de 
49 años, continuándose cos labores de ras
treo para tratar de localiza-los carpos dos 
outros desaparecidos, todos eles naturais 
desta zona. 

O máis novo, de 17 anos, era a primeira vez 
que se enrolaba nun buque. 

Tamén neste día se atopaba preto das lllas 
Sisargas o corpo dun mariñeiro xubilado de 
62 anos, a súa embarcación "Mª Emilia" 
aparecía baleira preto do cadaver. 

Domingo, 6. - Un percebeiro de 41 anos, cerca da Garda 
era arrebatado por unha onda cando se 
atopaba faenando. A posibilidade de que o 
mariscador carecese de permiso, así coma 
as queixas sobre a actuación dos equipos 
de busca, fan esta desaparición aínda máis 
tráxica. 

Martes, 8.-. O arrastreiro "La Xana" con base en Muros, 
embarrancou nos Baixos de Moador na Punta 
da Barca, cercana ó peirao de Muxía. Dos 
seus oito tripulantes, tres lograron salvarse 
milagreiramente, dando os outros cinco coma 
desaparecidos. Un ha vía de auga que puido 
afectar ó sistema de goberno, e o mal tempo 
reinante, pode que sexan os causantesdeste 
novo sinistro. 

O mariñeiro máis novo tiña arredor de vinte 
anos, e escomenzou a navegar este ano. O 
barco tiña xa 25. 

... ¿Para cando a próxima traxedia? 

XEOGRAFIA DA DOR 

• CARBALLO 

A CORUÑA LUGO 

A Coruña .... .. ...... 1 desaparecido. (Frank-C) 

Carballo ....... ....... 2 desaparecidos. (Frank-C) 

Mal pica............... 2 martas (Mª Emilia) 
(Os Tonechos) 

Mal pica . . . . . . . . . . . . . . . 8 desaparecidos 
(Os Tonechos) 

Camota.-............. 1 desaparecido (La Xana) 

Muros................. 4 desaparecidos (La Xana) 

Marín .................. 2 desaparecidos (Frank-C) 

Bueu .............. ..... 3 desaparecidos (Frank-C) 

Cangas............... 2 desaparecidos (Frank-C) 

Moaña ........ ........ 4 desaparecidos (Frank-C) 

A Garda .. . .. . . .. .. .. . 1 desaparecido (Mariscador) 

Total ............ 30 homes 

¿Que pasaría en ca/quera outra actividade humana 
que tivese un número tal de víctimas en tan pouco 
tempo? 



ENTREVISTA 

LAUREANO O IRIMEGO 
QUE SE FOI 

O martes, 18 de setembro, catro días despois 
da Romaxe do Faro, un infarto paroulle o corazón 
a Laureano Alvarez Martínez. Sobre a súa mesa 
de estudioso polifacético, xacían uns apuntes ma
nuscritos nos que reflexou a súa preparación da 
Romaxe, por el tan ansiada. Tiña 79 anos. Mestre 
de escala sancionado polo franquismo por culpa 
das súas ideas liberais, trasladouse da súa Orti
gueira natal á Coruña, onde entrou coma funciona
rio do Concello. Xubilouse voluntariamente para 
se dedicar ó cultivo intelectual e exerceu coma 
prestixioso crítico de arte desde as páxinas de La 
Voz de Galicia. Correspondente da Real Acade
mia Galega, tamén formaba parte do Comité áscar 
Romero e preparaba o discurso de ingreso na 
Academia Galega de Belas Artes. Coa súa tilla 
Sura, coa que el se identificaba tan entrañable
mente, mantemos esta conversa. 

Un home da - ¿ Falaches con el tanto a Romaxe? 
Romaxe despois? - Nunca mo dixo. lntúo 

- ¿Por qué foi teu pai á - Si, chamoume porte-
que encontrou nela 
algo que lle mestura-

Romaxe, a pesar de léfono aquela mes- ba a relixión co amor 
todo? ma noite. Foi a súa á terra, porque el viviu 

- Era un namorado 
derradeira conversa moito a galeguidade, 

dela. Dixo que iría 
comigo. Parecía un e a nosa natureza, os 
home novo, un rapaz 

anque fose a derra- . de vinte anos. Repe-
lugares da celebra-

deira. O médico pro- tiume o que xa vos 
ción das Romaxes, 

hibíralle rigorosa- dixera a algúns ami-
fascinábano. Atopou 

mente subir costas, gos: que tora un mi-
unha relixiosidade 

pero el subiu o Ca- distinta, un xeito novo 
miño da Virxe do 

lagre. O médico afir- de se relacionar con 
Faro. Non me expli-

ma que non houbo Deus. Preguntou 
relación de causa a 

co como puido subi- efecto entre a Roma-
polo crego da cele-

lo, porque eu tora o xe e maila súa morte, 
bración, Manolo 

martes anterior con Regal, que lle impre-

el ó médico, xa que 
porque non morreu sionou moitísimo. 
da enfermidade que 

tiña anxina de peito. tiña. Sexa o que for, A Deus pola 
Pero el sabía o que el viviu feliz, fixo o galeguidade 
facía, a que se expo- que quería facer. 
ñía. - Xa sabes que o día 2 

- ¿Por qué lle gustaba de febreiro, na iri-
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Entre as notas sobre a Ro1 

mianza celebrada na 
parroquia de Gale
gas-a Festa do Lume, 
pola Candelaria- bo
tou un emocionante 
discurso de despedi
da. Preparaba, ade
mais, unha irmianza 
na Coruña 

- Chamoume aquela 
mesma noite. Tivo 
unha experiencia re
lixiosa moi íntima. 
Dun ano para acó 
madureceu coma 



maxe apareceu esta copla 

persoa, e nisto influí u 
o novo sentimento re
lixioso. El, que era un 
home de moito tem
peramento, tiña un ha 
paz grande, que 
transmitía a todos. A 
fe marcouno na súa 
personalidade huma
na. 

- Si, pareceume unha 
persoa vehemente, 
impetuosa, xenero
sa. Pasamos unha 
enteira mañá talan-

do de cuestións cris
tiás e impresionoume 
moito a súa visita, 
porque el zumegaba 
unha fonda procura 
de Deus. 

- Na Comunidade do 
Home novo da Coru
ña, da que é crego 
Manuel Espiña, en
co ntro u algo que 
sempre ía buscando. 
Era un gran busca
dor, lía moito. Atopou 
unha misa en gale- . 
go, e iso moveuno. 
Xa hai vintedous 
anos quixo bautizar 
un neto, filio meu, na 

igrexa das Capuchi
nas, na rúa Panadei
ras, onde celebraban 
en galega Xosé 
Mourente e Manuel 
Espiña. Bateu cunha 
forma de fe distinta. 
O espí rito da Roma
xe correspondía ó 
que el buscaba des
de había tempo, aca
so sen sabela. 

Sensibilidade artísti
ca e tenrura humana 

- Algo lle axudaría 
neste proceso a súa 
sensilidade artística, 
que evidenciou no 
seu prestixiado labor 
de crítico de arte. 

- A busca, na vida, da 
beleza e do espírito, 
todo é un. O que eu 
admiro del é que se 
foi mentalizando 
máis aló do que era a 
súa formación relixio
sa orixinal. Anque na 
miña casa non se 
talaba moito de reli-

xión, paréceme que 
algún dos -cinco ir
máns -e só quera 
talar de min, como é 
lóxico- captou o sen
tido relixioso ambien
tal da familia, aínda 
que _non fose moi ex
plícito, como dixen. 

- ¿Cal era o talante 
humano do teu pai? 

- Era un home intelec
tual mente curioso, 
interesáballe todo. 
Moi crítico e libre en 
expresa-lo que pen
saba. Chegaba a ser 
duro na crítica e cun
ha fina ironía. Non lle 
importaba o que os 
demais pensaban ou 
dicían del. Falaba con 
convicción e era un 
inconformista porque 
a riqueza espiritual 
que el buscaba non a 
ataopaba. A min tras
mitiume esa inquie
tude. 

- ¿En qué sentido afir
mas ti que madure
ceu no seu derradei

. ro ano de vida? 
- Era un home que 

gardaba unha tenru
ra que dificilmente 
comunicaba. Oque a 
min me impresionou 
é que, ultimamente, 
esa era a dimensión 
da súa persoa que 
máis afloraba. Trans
mitía paz. O final en
controu o que busca
ba. Encontrouno e 
pacificouno. Esta é a 
miña compensación 
pala súa perda: ver 
como vivía tranquilo, 
satisf eito. 

Un home de diálogo 

- E, sen embargo, era 
moi comunicativo. 

- Si, era un talador nato 
e o día seguinte á 
Romaxe, domingo, 
pasou varias horas 
con dous amigos ta
lando de causas de 
fe. Pero talaba de 
todo, era un home de 
tertulia. Os temas fa
voritos, cos que dis
frutaba e non para
ba, eran cuestións da 
cultura popular gale
ga. Sabía moitísimo 
diso. Xubilouse vo
lontariamente para 
poder participar máis 
niso. Tamén tora 
membro do Partido 
Galeguista. 

O 15 de setembro, tres 
días antes de morrer, 
escribiu, premonitoria
mente, en La Voz de 
Galicia, de volta da Orti
gueira natal que tanto 
amaba: "Incluso admi
tindo que o retorno, en 
especial o que se reali
za ó lugar de nacemen
to ... é símbolo de marte, 
considerada coma rein
tegración do espírito, e 
non coma destrucción 
total. Coa mellar vonta
de, reintégrome, espiri
tualmente, ó espírito que 
vibra na obra de arte ... 
Así foi, e para un irime
go constitúe unha gran 
satisfacción saber que 
un de nosoutros chegou, 
pleno, ó seu final, princi
pio de algo grandiosa
mente novo. O 
Xosé Chao Rego. 
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Programa de cal dade bacter olóx ca do lei'te. 

No leite, a calidade 
está no que non se ve. 

Conseguir uoha boa calidade bacteriolóxica do leite é uoha cuestión fundamental para sermos competitivos coas 
rexióos productoras europeas. Pero ademais, vailles traer grandes beneficios ós gaodeiros, posto que as industrias 
leiteiras priman o prezo do leite de boa calidade. E por riba, así mellórase a saoidade da explotación, facilitando o 
control da mamite e dáodolle uoha maior calidade final a tódolos productos lácteos. 
Para mellora-la calidade bacteriolóxica da explotación, cómpre seguir un programa cos seguiotes puntos: 

- Coidar ó máximo a hixieoe ó muxir. 
- Realizar unha desinfección sistemática das muxidoiras. 
- Manter a punto as muxidoiras. 
- Usar tanques de f rio no canto das canadas. 
- Levar a cabo un tratameoto preventivo con cánulas de 
antibióticos cando sequen as vacas. 

- Efectuar unha detección precoz da mamite. 
- Segui-los programas sanitarios preventivos. 
- Cumpri-los prazos de suspensión cando os animais estean a tratameoto. 

Acórdese ben de que a calidade bacteriolóxica do leite hao facer máis 
competitivo, halle mellora-la saoidade xeral da explotación e, sobre todo, 
halle conseguir un mellor prezo por el. 

CONSELLER A DE AGRICULTURA 
GANDERÍA E MONTES 



JEAN-BERTRAND ARISTIDE, 

PAi DOS POBRES DE HAITI 

O Padre Aristide, 38 anos, en Haití, empezou a súa 
actividade como párroco ata que os "Duvallieristas" consegui
ron o seu desterro ó Canadá. Reemprendeu, nese intre, os 
seus estudios teolóxicos e converteuse nun dos teólogos da 
Liberación. A súa volta a Haití, dedicouse a evanxelizar con 
mediacións civis que provocaron tensión na súa congregación 
de Salesiano. Estes acabaron por destituilo. A situación de 
extrema miseria dos haitianos convenceu a Aristide da nece
sidade do poder político. Gañou as eleccións presidenciais co 
70% dos votos e tomou posesión da presidencia, hai nove 
meses. 

¿Como concilia-los ideais da Teoloxía da Liberación cun 
sistema capitalista coma o da República Haitiana? ¿Como dar 
de comer ós habitantes dun dos países máis pobres do 
mundo? A tarefa de Arístide e, de entrada, imposible. 

O Padre Aristide, aínda no exercicio das funcións sacer
dotais das qu non foi suspendido, arrodeouse de conselleiros 
cara a unha liña gubernativa posibilista. lniciou o lento des
mantelamento do poder militar e procurouse unha protección 
civil; abriu can les as influencias exteriores a pesar da súa 
presión "consumista". la preparando programas de desenvol
vemento. Nove meses non son suficientes para unha crítica 
definitiva. Pero combinar usos e costumes das "Democracias 
capitalistas" con proxectos de desenvolvemento en países 
subdesenvolvidos parece "lrenismo utópico" ou inexperiencia 
perigosa. En todo caso, habería que esperar. 

Os poderes dominantes non esperaron: trataron de ani
quilalo con atentados. Resistiu, ten o pobo con el, seguiu 
navegando entre marusías e calmas. Por fin, os militares deron 
o golpe de Estado que tan ben aprenderon cos Duvalier, 
Aristide logrou salva-la vida, refuxiouse en Venezuela e visita 
asillas do Caribe mentres Haití sofre a represión. Os grandes 
foros internacionais apóiano, pero non actúan para repoñelo 
no seu posto. 

A lectura que cabe facer ante a xeira liberadora de Aristide 
non é satisfactoria: os poderes fácticos boicotean ós profetas: 
a política de "seguridade nacional" de USA obstaculiza todo 
experimento liberador no Caribe e en xeral. Saltar do altar ó 
trono non é doado: gobernaré a arte do posible, evanxelizar é 
un don do Espirito. 

Felicitamos ó Padre Arístide; un tanto negativo para a 
congregación salesiana, unha sospeita para o Vaticano que 
está a velas vir; unha dúbida ante a combinatoria da "civiliza
ción do consumo" das metrópolis e proxectos de desenvolve
mento dun país explotado por aquelas sen romper con 
submisions co sistema desigual que aferrolla ó Terceiro 
Mundo. ¿Qué facer? Só desde a realidade difícil da participa
ción popular de cada pobo é esperable unha saída da miseria 
cara adiante e que os xendarmes dos poderes internacionais 
non o impidan.O · 

Francisco Carbal/o. 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

UNT4 
DEGAUCIA o 
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GALERIAS DE ARTE 

LIBROS 

CERAMICA 

ff, 27891 CERVO ( Lugo) 

Teléf.: 982 - 55 78 41 

Fax: 982 - 55 78 04 

~~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A CoruFla ) 

Teléf.: 981 - 62 09 37 

Fax: 981 - 62 38 04 

~~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88 

~ Provenza, 27 4 
i 08008 BARCELONA 

Teléf.: 93 - 215 01 79 

~~ Zurbano, 46 
28010 MADRID 

Teléf.: 91 - 410 48 30 

* Habana, 20 
32003 OURENSE 

Teléf.: 988 - 24 98 28 
Fax 988 - 249856 

~~ Dolores, 55 ...... ~ 
15402 FERROL 

Teléf.: 981 - 35 37 14 

Fax: 981 - 35 37 16 

~~ (en instalación) 
"'-"" Pza. Sto. Domingo, 2 

27001 LUGO 

Teléf.: 982 - 22 78 04 

~ Dr. Cadaval, 24 
~ 36202 VIGO 

Telf 986 - 220050 
Fax. 986 - 220474 
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FURIA 

Por Victorino Pérez Prieto 

Este curto nome é o título dunha excelente pelí
cula de Fritz Lang, que moitos lembrarán mellar polo 
seu protagonista: Spencer Tracy, aquel que sempre 
facía de bó. A película é a dramática historia do 
presunto linchamento dun home inocente por unha 
multitude enfurecida que necesitaba un culpable. 

Foi o primeiro que se me veu ós miolos coas 
noticias da violencia nas rúas contra os drogadictos e 
os camellos, pero tamén contra os xitanos, os mendi
gos e os travestís. "Están linchando as nasas liberda
des", titulaba o xornal "El Independiente" un dos seus 
editoriais, que escribía "algo está a apodrecer en 
España". E referíndose só á cuestión dos piquetes 
que patrullan palas rúas dalgunhas cidades en busca 
de drogadictos e narcotraficantes, "El Pais" titulaba 
outro editorial "Problema real, respuesta equivoca
da". 

Coido que ambas frases refrexan ben o proble
ma. Un ha situación real que destraga vidas e familias 
convertendo algúns barrios nun interno, unha situa
ción que reflexa un problema que é moi preocupante 
para toda sociedade, non só para os veciños que o 
sofrena diario; problema ó que non se lle acaba de dar 
solución por parte dos organismos responsables, non 
pode xustificar unha solución violenta tipo Oeste 
americano, naque uns cidadáns, autoconstituídos en 
xusticeiros, decidan tomarse a xusticia pala man. 

lsto sempre resulta perigoso e en moitos casos 
inxusto, pois, ou caen xustos por pecadores, ou, no 
mellar dos casos danse paos de cego, sen ir os 
verdadeiros culpables, que se atopan ben seguros. 

Ahora ben, piquetes que se tomen a xustiza poi a 
man non, pero esixir respostas máis válidas por parte 
do goberno si, pois o Plan Nacional contra a Droga, 
a pesar dalgúns éxitos policiais, está resultando un 
verdadeiro fracaso que puxo a este país na cabeceira 
de Europa na cuestión da drogodependencia e o 
narcotráfico. 

Velaí onde esta manifestación de violencia nas 
rúas está a berrar algo moi importante e os organis
mos do Estado deberán tomar boa nota para dar 
solucións máis eficaces xa. 

Pero non podo esquecer tampouco que esta 
violencia e o antirracismo -unhas veces vencellado ó 
problema da droga e outras non- contra os sectores 
marxinais (inmigrantes africanos e portugueses, xita
nos, xente coa SIDA, vagabundos, homosexuais, ... ) 
manifesta que se estamos na mellar das sociedades 
posibles, como nos quere convence-lo goberno, "que 
o deme me leve". 



TERCEIRO MUNDO 

GRUPOS DE BASE CUESTIONAN O MILAGRE ECONÓMICO THAILANDES 

Organizacións po
pulares e organismos 
non gubernamentais 
(ONG) reúnanse neste 
mes en .Bangkok, 
nunha reunión para
lela que terán o Ban
co Mundial e o Fondo 
Monetario Internacio
nal, na que se pre
tende poñer a Thai
landia coma modelo 

de desenvolvemento 
a seguir. Sen embar
go, os diversos gru
pos de base critican 
duramente que este 
modelo de crece mento 
supoña un .aumento 
das riquezas para os 
máis ricos e da po
breza para os máis 
pobres, violación de 
dereitos humanos, 

conflictos sociais, . ecolóxica ... D 
degradación 

A OPINIÓN PÚBLICA EUROPEA ANTE A "FAME NEGRA" DE CERTAS REXIÓNS DE ÁFRICA 

Mentres a ONU 
e outros organismos 
coinciden en sinala
lo presente ano coma 
un dos máis catas
tróficos para o con
tinente africano, a 
Asociación Europea 
de Organizacións non 

Gubernamentais de 
Axuda Alimentaria e 
de Urxencia (EURO
NAI D) acaba de de
nuncia-la pouca aten
ción prestada por par
te das autoridades pú
blicas, os medios de 
comunicación e a 

opinión pública en 
xeral. Se as ax u das 
non chegan con ur
xencia, morrerán este 
ano 20 millóns de 
africanos. o 

MENOS ÁRBORES, MENOS VIDA 

A preocupante de
forestación que está a 
sufri-lo planeta é espe
cialmente flagrante no 
Terceiro Mundo. Des
de 1945 arrasaronse a 
metade das selvas 
existentes. Segundo in
formes da FAO (Orga
nización das Nacións 
Unidas para a agricul
tura e a alimentación), 
as previsións apuntan 
a que, para o ano 2.000, 
Nixeria e Costa de Mar
fil perderán o cen por 
cen dos seus bosques; 

Costa Rica, o oitenta 
por cen; Thailandia, o 
sesenta por cen; Nica-

ragua, Honduras e 
Ecuador, o 50 por 
cen .... D 
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A CARÓN DO LUME Lois Ferradás 

APRENDER SEN MEDO 

F alabamos no núme
ro anterior da necesi
dade de educar sen 
medo, especialmente 

na familia, e dalgunhas cau
sas do medo, e diciamos que 
abordariámo-lo medo nunha 
institución que ten un enorme 
peso na vida dos nenos, como 
é a escola. A nosa intención é 
que, facéndonos máis cons
cientes dos mecanismos que 
xeran o medo, saibamos des
montalos para que os nenos 
teñan unha infancia máis feliz 
e se integren positivamente 
na vida social, a través da asunción 
de valores e actitudes autónomos, e 
non polo medo ó castigo. 

O medo na escala ten causas 
propias. Hai nenos medrosos na es
cala que, por exemplo, non mostran 
medo nas súas casas. Considere
mos algunhas destas situacións da 
vida nas escalas que causan medo. 

A vida diaria na escala 

A escala é un lugar onde hai 
profesores e profesoras. A conducta 
destes é a causa máis frecuente de 
medo. Cando a crítica do mestre é 
continua e dura fai que a imaxe que 
o neno ou nena ten de si mesmo 
sexa pobre. Os problemas psicolóxi
cos están moi ligados ó desenvolve
mento emocional e social dos ne
nas, e este está vinculado á percep
ción positiva ou negativa que o neno 
ten de si mesmo, á súa propia imaxe. 
Necesita gustarse a si mesmo, reco
ñecerse comprendendo as súas li
mitacións e sacando a maior vanta
xe posible das súas capacidades. 

Cando o neno ou nena chega á 
escola pode aprezar se alí se desen
vole un sentido de confianza, de afec
to e de certa satisfacción ou, pola 
contra, se respira desconfianza, in
seguridade e desatención. Se é re
xeitado ou desatendido polo mestre, 
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o neno poderá ve-la escola coma un 
lugar inseguro e ameazante. 

O poder do mestre é moi amplo: 
el é quen ten a derradeira palabra 
acerca do que está ben ou mal. A 
vivencia da escala inclúe a avalia
ción e a comparanza constantes. 
Aínda sen talar de situacións extre
mas, pero máis frecuentes do que se 
pensa, de bulra e escarnio do neno 
"diferente" ("catro olios", "orellas 
longas", "retrasado", ... ) , a escala 
constitúe un desafío diario. 

O medo ós exames 

Os exames, avaliacións, probas, 
etc., tanto orais coma escritos, son 
unha das situacións que producen 
máis medo, cando en realidade es
tas avaliacións dentro do sistema 
educativo deberían ter por finalidade 
proporcionar información obxectiva 
sobre o nivel de comprensión e ren
demento dos alumnos. 

O medo ós exames, antes e 
durante os mesmos, é o medo máis 
característico dos alumnos. Ten 
como cadro de síntomas: suor, dor 
de estómago, tremares, palpitacións 
e, sobre todo, transtornos da inteli
xencia e da memoria. O medo 
prexudica a capacidade de 
funcionamento do psiquismo e 
diminúe o rendemento intelectual. 

(Aínda que un pouquiño de 
ansiedade aumente a nosa 
actividade e interese). Un bo 
rendemento escolar vai da 
man da capacidade de mani
festar libremente e sen te
mor os sentimentos, a curio
sidade e produ~ción espon
tánea e flexible de ideas 
creadoras. 

O medo ó castigo 

O medo ós castigos da 
escala, como ás malas no- -
tas, á represión, ás observa

cións bulreiras ou inxuriosas do pro-
fesor ou profesora e, por suposto, ós 
castigos físicos, impide unha convi
vencia axeitada e un correcto desen
volvemento da vida persoal e esco
lar. O castigo físico é o método me
nos efectivo para modela-la conduc
ta dun neno ou nena, porque este 
castigo, con fondo de hostilidade e 
rexeitamento dos mestres, conduce 
con certa frecuencia á hostilidade e á 
delincuencia a moitos nenas ou ne
nas ós que se aplica. O castigo fre
cuente fará que o neno afectado 
evite irá clase. O castigo grave pode 
ter consecuencias máis 
devastadoras cá falta, normalmente 
pequena, que orixinou o castigo. 
Nese caso, é peor o remedio cá 
enfermidade. O castigo que implica 
dor pode suprimir momentáanea
mente unha conducta pero, a longo 
prazo, é ineficaz. (Os delincuentes 
foron normalmente víctimas de máis 
ataques de adultos cós non delin
cuentes). O castigo pode ter, mesmo, 
efectos contraproducentes: o neno 
castigado nunha esquina pódese 
sentir nun candeeiro facendo o 
pallasa e, polo tanto, senda o centro 
de atención de todos. 

O castigo reflexa, en definitiva, 
que o adulto non foi capaz de crea
las condicións necesarias para que 
os nenas desenvolvan a conducta 
desexable.D 



Cando abro ó máximo os meus ollas 
ávidos de instantes e intento abranguer 
nunha soa imaxe o tempo e o espacio 
pasados, sinto o agarimo da Terra que 
nos acolle e aloumiña. Cando miro ó 
presente e ó futuro, as miñas pálpebras 
caen de súpeto sobre os ollas inquedos 
para non permitirlles sequera albiscar 
algunhas das consecuencias dese fenó
meno -ou mellar dita febre social- que 
padecemos, e que se deu en denominar 
progreso. 

Non pretendo agora darlles voltas e 
máis voltas a temas tan manidos (pero 
non por eso comprendidos nin interiori
zados coma a contaminación acuática, 
atmosférica e acústica, o cada vez maior 
burato da capa de ozono, a deforesta
ción, a diminución da superficie de bos
que tropical, a absorción por parte das 
culturas e das linguas "maioritarias" das 
culturas e linguas "minoritarias", o asola
garnento de pobos e vales para diminuir 
encaros (¡Ultima nova!: tense proxecta
do encher de auga o derradeiro val gla
ciar de Galicia, o val de Cenza; borrar 
milleiros de anos da nasa historia para 
poder obter así máis enerxía que expor
tar e derrochar)... Non pretendo darlle 
voltas e máis voltas, pero é que esa 
substancia gris chea de circunvolucións 
que teño na cabeza non acaba de com
prende-la teleoloxía ou finalidade desta 
vertixinosa aceleración á que o mundo 

ALBISCANDO 

DESDE A MOCIDADE 

a que pretende sen ningún tipo de re
morsos arrincarlle os segredos máis ocul-

. tos, a que viola o máis íntimo, o máis 
sagrado, o máis fondo. 
Lía con horror cómo oito científicos vivi
rán durante dous anos nunha burbulla 
de cristal na que se "reproduciu" o eco
sistema da Terra para investiga-la posi
ble exportación do mesmo a outros pla
netas. Líao co mesmo sentimento de 
mesto terror que me invade cando se 
fala de conquista do espacio, de armas 
e enerxía nucleares, de manipulación 
xenética, de miles de persoas martas de 
fame, de guerras, de especies en extin
ción, de torturas, de intelixencia artificial, 
de alta tecnoloxía ... 
Hai quen argumenta que cómpre todo 
esto, que é o prezo a pagar por saír da 
prehistoria. Hai quen me acusa de ter 
medo ós "innegables avances". Pois si. 
Téñolle medo a este progreso que non 
está feito á medida do home. Teño medo 
a quebrar definitivamente o tecido do 
fráxil mecanismo de funcionamento do 
mundo. 
E o home quixo calle-las bridas do mun

se ve sometido. do. E o mundo é un cabalo salvaxe. E o 
O delicado Planeta Azul entregou toda a ~ mundo é demasiado grande, complexo 
súa forza, todo o seu alento, toda a súa e precioso para que un grupo de seres 
alma ós millóns de especies que acolle vivos dunha especie intente posuílo e 
nos seus brazos momos, e hoxe é esa dominalo ó seu antollo. 
especie autodenominada "máis inteli-
xente" a que a destroza sen escrúpulos, Belén Caballo Vil/ar. 

'/\lARNANlt. ~VE.LLECtMtNTO) 
DA POVOAClON <il\LEGA» J 

MfNOS MAL~ AtNOA .. 
~VEDAN AL6UNS PATRIOTAS~ 

\ 

j 
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A FALA É CAMIÑO XoséChaoRego 

¡CANTÉ! 

E Esta interxección, des
coñecida de moitos ga
l egos, é frecuente nal-

gunhas zonas e ten un signifi
cado bastante amplo, depen
dendo de varios factores: o con
texto, a entoación; ás veces 
pode traducirse por oxalá (non 
"ogallá") e outras por xaora, 
significando esta última "claro 
que si" ou ¡non que lago! Ta
mén expresa aprobación iróni
ca ou un desexo inasequible. 
Por exemplo, se eu digo: "quen 
me dese que se amañase a 
paz no mundo!", o meu interlo
cutorpode afirmar: "¡canté, meu 
amigo, canté"! 

Eu quería tamén talar hoxe dun 
meu amigo que hai dous anos 
era un marxista convencido e 
hoxe renega do que foi, por 
culpa das circunstancias. Pero 
eu sei que, no fondo, unhas lle 
veñen a outras lle van, e non se 
dá pasto de acorde consigo 
mesmo, porque seica He saíu a 
pascua un venres con iso da 
caída do comunis
mo no Leste. 

daba non había máis ca unha 
carre iriña dun can; medida esta 
rural que pode dar moito de si ' 
dependendo dos folgos do pa.lli-
rán . ·· · 

Cando' deu co autor dos seus 
días, atopouno máis contento 
ca un cuco, fresco coma unha 
leituga e, a pesar de estar no 
prado, estaba máis lavado ca un 
peixe do mar. Ainda que o vello 
xa tiña os seus anos -el e mailo 
meu avó son dun tempo-, ainda 
non perdera a chaveta e mesmo 
andaba dereito coma un fusa. 

Co seu sorriso irónico, o pai deu 
en se mocar do seu filio e todo o 
tempo a lle dici r que non había 
razón aquixarse, e púxoo aamo
lecer botándolle en cara os anos 
que el tanto pregoaba o triunfo 
do socialismo, que ainda o pai 
tiña pavura, estaba despavorido 
por se lle social izaban as vacas. 
O meu amigo tivo o humor de lle 
responder: 

"¡canté, meu pai, canté!". 

O outro día foi onda 
seu pai, na aldea, e 
non deu con el, por
que o seu proxeni
tor íacata-las vacas. 
Non agardou máis 
e, coa mesma, bo
touse tras súa, por
que, total, ó lameiro 
onde seu pai alin-

Aristide, a esperanza dos pobres en Haití, destituído polos militares 
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O CANTAR DO IRIMEGO 

A República de Haití 
nunha illa do Caribe 

un país mísero e negro 
non acaba de ser libre. 

Anos e anos de miseria 
aturaron. o poder 

dun despótico tirano: 
o seu nome, Duvalier. 

O tirano enriquecido 
· ademais dos seus desfrutes 

a policía asasina 
creou: os tontons-macutes. 

Tras de morrer "papa Doc" 
tivo o fillo que escapar 

por dexenerado inútil 
tras un golpe militar. 

Coma se¡mpre, os militares 
forq~ vadeso rotundo: 

, os !~\:Jf¡; nori traen o pan 
os ma1s pobres que hai no 

mundo. 

E por isa, malia os ianquis, 
chegaron as eleccións: 

o presidente Aristide 
promete liberación. 

Relixioso salesiano 
da liberación promesa 

por se meter en política 
tivo que deixa-la Empresa. 

Porque o bispo de Roma, 
que é un xefe de Estado 
non admite que un frade 

presida un país pringado. 

Pero a esperanza de Haití 
e dos seus pobres reside 

na entrega liberadora 
de Jean-Bertrand Aristide. 

Mais un golpe militar 
puxo á fronte a un maniquí 
e o pobo chora a Aristide 

e nós a Haití, ai de tí'. 

'--~~~~~~~~~_J 




