REVISTA
QUINCENAL
DE CRENTES
GALEGOS
('t')..

- ~ ---------------------

z

~

DA CONQUISTA O ENCONTRO

Daniel López Muñoz

Da conquista ó encontro
O ano que vén vanse cumprir cincocentos anos do
descubrimento de América. Cada 12 de outubro se
celebra ese acontecemento co ambicioso título de
Festa da Hispanidade. Faise, ademais, baixo o patrocinio da Virxe do Pilar, xuntando así o elemento
político-patriótico co relixioso, nesa operación triunfalista que se chama nacional-catolicismo e que o
franquismo tanto favoreceu.
Con respecto á próxima celebración do V Centenario, hai dúos posturas: a oficialista do Estado español,
que presenta o evento coma unha gloria patria e un
beneficio para a Humanidade, incluídos aqueles
pobos que foron conquistados.
Doutro xeito ben distinto pensan aqueles que escoitan a voz das víctimas, as dos indios explotados que
viron exterminadas primeiro as súas ricas culturas por exemplo, a azteca e maila inca-, e logo a súa
poboación, en principio por españois e portugueses
e máis adiante polos pobos europeos en xeral.
Xa nos mesmos tempos da conquista houbo indios
nativos que viron con claridade que a invasión
estranxeira, invocando o nome de Deus e do seu
servidor, o rei de Castela, encubría outros intereses.
Denunciaron ó ouro coma o deus dos europeos. As
palabras que se conservan deses indios contemporáneos á conquistadores resultan verdadeiramente
arrepiantes.
Certo que houbo profetas cristiáns -e o dominico
Bartolomeu de Las Casas non é o único exemplo-,
que ergueron a voz contra o xenocidio, denunciando os abusos e mailos intereses bastardos dos conquistadores. Pero, en conxunto, a lgrexa foi lamentablemente cómplice.
Agora é tempo de repensar desde unha sensibilidade histórica que teña respeito por Latinoamérica.
(Ós máls críticos de entre eles non lles gusta que
falernos de Hispanoamérica, nin tan sequero de
lberoamérica, incluíndo Portugal, e moito menos da
"madre patria". A denominación de "irmá patria",
recentemente acuñada polo Príncipe, Felipe de
Borbón, non amaña nada).
Por todo isto, aplaudimos que a nosa irmá, a revista
Encrucillada, organice, o 22 o 23 de novembro, a
súa VI Asemblea para supera-la mentalidade de
conquista e descubrimento e chegarmos ó encentro con eses países de Latinoamérica que tanto nos
están ensinando ós cristiáns dende a súa teoloxía da
liberación. A categoría científica e humana do relator da asemblea, o arxentino Enrique Dussel, convida a escoitalo e a bendicir a Deus porque xorden
voces críticas e proféticas que nos libran de caer na
alienación histórico-patriótica. O
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Xoan Paulo e as sectas
on seise se decataría a súa
Santidade pero
no Brasil houbo
quen o chamou comunista e satánico. E non é
chiste que foi tal que así,
que non podía ser doutra
maneira vindo de quen
viña, dos grandes líderes das sectas fundamentalista promocionadas dende os Estados
Unidos coma "alternativa" á "teoloxíadaliberación".
Acousa tenasúagracia, anque é unha triste
gracia, cando un pensa
en cousas coma aquela
profunda profunda depresión de monseñor
Romero despois de súa
entrevista con Xoán
Paulo II e da actitude
fría e distante do Papa
cando aquel hispo, logo
mártir por fidelidade ó
seu pobo maltratado, lle
implorou unha palabra
compretida con tantos
cristiáns e non cristiáns,
que eran aló perseguidos
por causa da xustiza. E
detrás de Romero caerían Ellacuría e os seus
compañeiros e tantos
outros.
E despois vénlle a un
a imaxe da Súa Santidade dándolle a comuñón a
Pinochet, o máis depravado dictador do seu

N

tempo, e de ali a pouco
aparece recriminando
en público ó poeta, sacerdote e ministro sandinista Ernesto Cardenal. E, moi logo, canoniza cunha man ó fundador desa tenebrosa, ríxida, fundamentalista e
pechada organización
que chama Opus Dei e
sancionando coa outra a
teólogos abertos á historia e a fe que libera coma
Leonardo Boff, que tanto alimento deu a aquelas comunidade de base
do Brasil, a máis limpa
aportación da lgrexa a
este final de século.
E un pregúntase
¿Pero que é unha secta?
¿Que é ser sectario? Sectas: grupos pechados,
con ríxidos sistemas de
control, moi xerarquizados, inimigos do compromiso social e do diálogo,
despreciativos co mundo, amigos do poder,
irracionais.
Xa o dicía a Súa Santidade no Brasil: "Encandilan ó pobo con falsas imaxes, ilusionan
con simplificacións distorsionadas". Pois iso,
aplicarnos todos o conto.
E que Deus o ilumine,
para que a lgrexa sexa
iso, asemblea esperanzada e non unhatriste
"supersecta". O
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BOA NOVA

Bendí... que algo queda

e

ando algúns leron a
páxinadeBoaNova
do anterior número

de IRIMIA, titulada Sacerdotes,
profetas
e
reis ... todos, dixéronme:
pero home, ¿non haberá
cousas máis importantes
de que falar ca de bendicir
nós ou bendici-lo cura, cando vemos que, por exemplo,
o mundo rural galego se
está a desfacer ou que o
Papa e os bispos denuncian
coma moi estragada a situación moral do noso país,
ou ... ?
Eu doulles un chisco de
razón, aínda que me parece que esas cousas xa se comentan abondosamente en
moitos lugares e momentos; en cambio aí están as
cousas miúdas da vida
relixiosa de cada día, unha
realidade tamén, que sistematicamente seguen condionando o pensar e mailo
actuar crente da xente do
pobo; tamén delas cómpre

pensar e axudar a pensar,
dicir? ¿Que é bendicir unha
e iso é o que eu humildecorte; unha casa, unha esmente pretendcfacer.
tampa, unfillo ... ? ¿Será faOutros, en cambio, pecer uns xestos e oracións
díronme que seguise falanmáis ou menos máxicos,
do do tema, e facíanme prepara que Deus aparte de
guntas sobre que
nós o seu
era iso, de lle
poder de
pedir ó cura que
destrucofrecese misas
ción ou o
pola miña intenpoder de
ción, qué era iso
destrucde bendicir e
ción
do
para que valía,
mesmo
etc. Voudeixa-lo
demooude
da misa para oucalesquera
tro día, porque a
outras forA cruz, o cruceiro, que tanto
cousa ten o seu
zasdomal?
enche os nasos espacios vitais,
aquel, e, aínda
é un recordo permanente de Pero, ¿non
que Deus está tolo por nós, da
expoñéndonos a
é, logo, cersúa bendición.
que algún pense
to que Deus
que perdémo-lo tempo,
está xa e para sempre da
irnos dicir dúas cousiñas sonosa parte, que el é o noso
bre a bendición.
Pai? ¿Que é, logo, bendiEstá claro que calqueción?
ra bendición sobre calquera
Bendicir é expresar un
cousa ou persoa pódea "bodesexo grande de ben, de
tar" calquera cristián, aínsaúde, de felicidade, de
da non sendo crego, ¡non falprosperidade sobre unha
taba máis! Pero, ¿que é benpersoa ou sobre un obxec-

to que ha de ser empregado por unha persoa. E, como
o desexo máis grande de ben
para unha persoa, nó-los
erentes vémolo no corazón
de Deus, por iso, cando queremos bendicir, o que facemos é abrirnos e acolle-la
vontade sen medida de ben
que Deus para nós garda no
seu corazón. E isto expresámolo cunhas oracións e
cuns xestos sinxelos e non
máxicos.
Hai un libro oficial de
bendicións, o Bendicional -creo que se chama
así-; seguramente ofrecerá
algún material válido; posiblemente en cada caso
haxa que te-la creatividade mínima da adapta-las
cousas á propia situación.
En calquera caso, que quede
sempre claro que bendicir
non é gañar a Deus para a
propia causa, senón entrar
nós na causa de Deus. E a
causa de Deus é que a xente
teña vida feliz. O

PALABRAS DE IGREXA

REMOENDO O EVANXEO

Pola dignidade e a esperanza do pobo

Domingo32 do Tempo Ordinario (1 OdeNovembro)
"Achegouse á boeta unha pobre viúva que namais botou dúas
moedas peque nas. EntónXesús, chamando polos discípulos di:xo:
- Asegúrovos que esta pobre viúva botou na boeta máis ca
ninguén. Porque os outros botaron oque lles sobraba, pero ela botou
canto tiña para vivir". (Me 12,38-44)

''Recordo tamén, e é o quemáis me chamou a atención da
súahomilía, o grande amor que monseñor Romero mostraba
caraaqueleslabregos deAguilares, sufrinteseenmedoñados
por todo canto viviran no último mes. ¿Como mante-la esperanza dese pobo?¿ Como lles devolverdignidade, polo menos,
nosufrimento? ¿Comollesdicirqueelessonomáisimportante para Deus e para a Igrexa? Monseñor Romero díxoo con
estas palabras: ''Vostedes son aimaxe do Divino Traspasado,
dO'quenos falaa primeiralectura". Vostedes sonhoxe o Cristo
sufrinte na historia, veulles dicir. E noutra homilía de finais
do 1979, quetamén recordo moi ben, falando do servo de lavé,
dicía Monseñor Romero que o noso liberador, Xesucristo,
tanto "se identifica co pobo, ata chega-los intérpretes da
Escritura a non saber se o Servo de lavé que proclama Isaías
é o pobo sufrinte ou é Cristo que vén para redimilos".
Dicir a uns labregos atribulados que eles son hoxe o
Cristo presente na historia, e dicírllelo con sinceridade, é a
forma máis radical que ten un cristián de lles devolver,
alomenos, a súa dignidade e de os manter na esperanza".
(Jon Sobrino en Monseñor Osear Romero. Un obispo
con su pueblo, Sal Terrae, Santander, 1990, 43-44)

Un texto deses que manifestan coma poucos que a atención de
Xesús á realidade dos pobres, dos pequenos, non é só unha pose,
senón unharealidade cotiá. Atento a unfeito aparentementeinsignificante,peroquemanifestaoverdadeirocorazóndospobres. Unha
vezmáis,Xesússabeolla-lofondodaspersoas,nonquedanatonada
realidade.
Frente á falsaxenerosidade dos ricos, Xesús contrapón axenerosidadeauténticadestamullerpobre:"Nunhasociedadecomaade
Xesús, na que a abundancia é sinal de bendición, Xesús subverte a
lóxica social desde os valores do Reino: a pequenez-totalidade da
viúva é máis valiosa cá abundancia -parcialidade do don dos ricos"
(CarlosBravo,Jesús,hombreenconficto,SalTerrae,1986. Unlibro
para comprendermelloro evanxeo de Marcos e aXesús mesmo).
Domingo 33 do Tempo Ordinario (1 7 deNovembro)

'Pasaránoceoeaterrra,peroasmiñaspal,abrasnonpasarán". (Mc13,24-32)
Vidaemortevansempreparellas, peroparaocristiána vida ten
máis forza cá morte. A eucaristía é celebra-la esperanza na vida.
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Alfonso Blanco Torrado

A PENEIRA

O GALEGO NO PARLAMENTO EUROPEO
é unha reinvindicación
queseestáafacer, nonsó
parapoderfala-lo nassúas
institucións, tamén para
traducir á nosa lingua as
leis que aquí ternos que
cumprir. Non só irnos ser
europeos para sufri-las
discriminacións derivadasdaintegraciónqueestamos a padecer no agro,
na pesca, na industria. A
iniciativaépresentadapor
Esquerda Unida.

OS XORNALISTAS SEGUEN A SER UNHA DAS PROFESIÓNS CON MÁIS RISCO
Na guerra de lugoslavia, en algo máis de tres meses,
morreron dezaseis xornalistas que estaban cumprindo co
seu traballo. Tamén os misioneiros están a sufrir moitas
baixas no seu servicios á sociedade, e así nos ultimas
meses morreron dun xeito violento nove misioneiros.

OCENTRODEEMPREGO
"MULLERESXOVES" está

OS ACCIDENTES DE MOTO están a medrar dun
xeito alarmante no naso país. Só nun sábado do mes
pasado, perderon a vida nas estradas de Galicia
catro mozos víctimas destes accidentes.

afacer algo poi as mulleres máis
desfavorecidas. Canta con varias seccións encamiñadas á
inserción das mulleres no mundo do traballo. Están sempre
dispostasaofrecerintormación
e orientación profesional;
mesmo dando cursos de Formación Ocupacional; cantan
tamén cun Gabinete Técnico
paraconsultaseinvestigación ...
Enderezos:GarcíaPrieto,3bai-

HAI UN CENTRO
DE EMPLEO PARA
MULLERES XOV ENES

¿E
POIDO
IR EU?

xo en Santiago (Tf. 52 09 84) e
Urzaiz 40-1 ºen 32206 Vigo (Tt.
2242231)

VI ASEMBLEA DE ENCRUCILLADA

DA CONQUISTA Ó ENCONTRO
(Santiago, Colexio La Salle, 22-23 Novembro)

PROGRAMA
Venres, ~2
19,00 h: Chegada e acollida
19,30 h: Presentación
Xavier R. Madriñán,
profesor
20,00 h: Conferencia
O feíto da colonización
Enrique Dussel
Diálogo
22,00 h: Cea e festa
Sábado, 23
09,30 h: Almorzo
10,00 h: Conferencia
Visión da lgrexa latinoamericana
Enrique Dussel
Diálogo

12,00 h: Descanso
12,30 h: Mesa redonda
Galicia en América:
vivencias
Participan:
Carlos Sixirei Paredes, profesor da Universidade de Vigo
Manuel Suárez Suárez, coordinador cultural do Patronato
Rosalía de Castro
Arximiro López Rivas, bibliotecario do
Seminario de Lugo e
cura rural.

Mari Mar Revuelta,
reixiosa en Brasil
Modera Pilar Wirtz
14,30 h: Xantar

16,30 h:Conferencia
Relacións Norte-Sur
na lgrexa americana
Enrique Dussel
Diálogo
18,00 h: Eucaristía
Memoria de Faustino
Boado, misioneiro en
Centroamérica.
Participación de grupos solidarios con
América Latina.

ENRIQUE DUSSEL,
arxentino, é doutor en Filosofía (Madrid), doutor en Historia (A Sorbona), licenciado
en Teoloxía (París) e doutor
honoris causa en Teoloxía
(Friburgo, Suíza), profesor de

Historia da lgrexa e profesor
de Ética na Universidade de
México. É autor de numerosas obras de historia da lgrexa
americana e de teoloxía da
liberación.
Para os gastos da asemblea
e da pensión faremos unha bolsa
común, coma en anos anteriores.
Que ninguén deixe de asistir por
motivos económicos. Cadaquén
pagará o que poida e queira para
atender ós custos da asemblea. O
fondo común axudará no resto
Prez os
Cea ............................... 850 pta
Durmida e almorzo . 1.850 pta.
Xantar ......................... 850 pta.
Pensión completa .... 3.000 ptas

ASTURIAS SEGUE EN
LOITA e preparando novas xestos ante a insensibilidade do Goberno de
Madrid pala súa desfeita
industrial e mineira. O arcebispo de Oviedo falou
claro: "Só a oración non
abonda. Non é hora de
perder enerxías en inútiles
lamentos, senón que é
hora de actuar... Asturias
non pode ser reconvertida
polo Estado con mentalidade capitalista ... "

"O IMPOSTO VERDE",
que suporía, a partir do
ano dous mil, pagar mil
pesetas pala enerxía consumida equivalente a un
barril de petróleo, vén favorer ós usuarios da enerxía nuclear, por exemplo
Francia ... Certo, hai que
reduci-la contaminación
do dióxido de carbono, e
tamén investir en novas
enerxías.

SOMOS OS PRlMEIROS EN BARES, e case que
ternos tanto coma
o resto da Comun idade EÜropea
xuntos. Mentres
tanto o alcoholismo segue a facer
estragos na saúde do individuo e
da sociedade ... Un ha droga mellar dixerida por un ha
sociedade con dobre moral.

UNHA PUBLICACIÓN
PAR XENTE DO MAR
acaba de saír á rúa. "A
Bengala" é o seu nome.
Un xornal sinxelo e trimestral que fai moita falla nun colectivo moi esquecido á hora de ofrecerlle formación e información. A Bengala está
editada polo Sindicato
Mariñeiro Galega (SMGCXTG).

¡SOS, OS CAZADORES! Milleiros de cazadores volveron ata
xaneiro a introducirse na vida e no medio de moitos animais
e plantas. A relación home-natureza xa non vai se-la mesma .... É verdade que as leis protexen algunha especie, pero
non sempre son respectadas, por isa hoxe queremos dar uns
teléfonos: 981- 63 72 67, 28 41 11, 61 00 OO ... Son os
teléfonos do Servicios de Recuperación da Fauna Salvaxe
de Oleiros de A Coruña. Un centro onde curan e recuperan
ós animais que son víctimas de calquera accidente, por
exemplo os animais feridos, na tempada de caza.

AS INFECCIÓNS COLUDAS NOS HOSPITAIS preocupan tanto coma a gripe nestes tempos. Case un
nove por cento dos enfermos hospitalizados no pasado ano colleron algunha enfermidade no seu paso
polo centro sanitario: neumonías, bacteriemias, infeccións urinarias, ... Estes casos tamén acontecen
noutros países, en Estados Unidos fálase de trinta mil
martas por bacteriemias ó ano.
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OLLO COS EQUIVOCOS
Por Miguel Anxo Araújo Iglesias
Bispo dimisionario de Mondoñedo-Ferrol

CONSEUERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

UNTi

u

DEGAUCIA -
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Pois si, ternos que ter coidado no uso de palabras
equívocas, ou sexa, palabras que teñen dous ou máis
sentidos, xa que doadamente poden ser interpretadas
nun sentido distinto e ata contrario ó significado que lle
quixo da-lo escritor ou o falante. A este propósito quero
contadles unha anécdota histórica que vivín hai moi
pouco tempo.
Celebramos unha Eucaristía solemne na igrexa do
mosteiro cisterciense de Oseira, con motivo 9.a clausura
do Congreso que se celebrou en Ourense sobre san
Bernardo de Claraval. Presidía aquela monseñor Rouco
V arela, arcebispo de Santiago de Compostela. Na homilia fixo un moi axeitado resume da importancia que tivo
en Europa a obra cisterciense de san Bernardo, salientando a súa decidida resposta ó lema de san Bieito: "ora
et labora", facendo oración do traballo e traballo da
oración.
Na linguaxe de san Bieito, a oración dos seus monxes,
sobre todo a oración litúrxica é denominada "opus Dei";
pois ben, o señor arcebispo no seu discurso, unha e outra
vez, repetiuestafrase, senoutraintencióncáde subliñala importancia que o Cister deu á oración litúrxica,
dentro dos seus mosteiros.
Cando rematou a Eucaristía, xa fóra da igrexa, un
meu amigo achegóuseme para facerme esta pregunta:
- Monseñor, ¿pero é que o señor arcebispo é socio ou
membro do "Opus Dei"?
A miña resposta foi clara e pronta:
- Que eu saiba, non. ¿Por que me fas esta pregunta?
- Por unha razón moi sinxela. ¿Vostede non oíu coma
min que estivo na súa homilía falando repetidamenteo do "Opus Dei"? ¿A que viñan esas alusións,
cando estabamos celebrando a misa de san Bernardo?
Tiven que explicadle ó meu interlocutor que o "opus
dei" do que falara o señor arcebispo non tiña nada que
ver co "Opus Dei", institución eclesial, fundada por
monseñor Xosé María Escrivá de Balaguer e que, por
iso, unha escrfbese con "o" minúsculo e a outra se escribe
con "O" maiúsculo. Da primeira todos podemos e debemos participar, pois o espírito de oración máis ou menos
litúrxica, abrangue a todo cristián. En cambio, da segunda, tan só os chamados e escollidos, que non somos
todos.
Insistiu o meu querido interlocutor:
- ¿Non sería unha proxección do subconsciente?
- Home, eu non me atrevería a facer esa interpretación un tanto freudiana das palabras de ninguén e
menos do señor arcebispo. O que pasa é que, como
ves, esa frase ten polo menos eses dous sentidos, e
quizais o señor arcebispo non se decatou de que
podía ser interpretada noutro sentido, distinto do
que el lle estaba dando, e non se parou a explicalo.
Por iso, repito, ollo coas palabras equívocas. De feito
puiden observar e contrastar que foron moitos máis os
que quedaron sorprendidos por esa frase ambigua e tan
repetida.

TERCEIRO MUNDO
A DÉBEDA EXTERNA AFOGA Ó TERCEIRO
Os ingresos en divisas
da maioría dos países do
Sur case non benefician á
poboación nin melloran as

súas condicións de vida.
Eses ingresos destínanse a
paga-los intereses e amortizacións dunha débeda externa cada vez maior.

Algúns exemplos: o 27%
dos ingresos por exportacións de Filipinas destínanse ó pago da débeda; Brasil
dedica o 35%; México, o
48% ... E aínda
hai casos moito
máis dramáticos: Sudán debería empregalo 150% dos
seus ingresos
por exportacións
para abona-la débeda externa; Mozambique o
250% ...

IRIMIA, SOLIDARIA CO TERCEIRO MUNDO

lZJ l'l"IA
inte1•1nen

Estase organizando dentro
de Irimia unha sección dedicada á solidariedade co
Terceiro Mundo. O día 9
de novembro vai haber
unha proposta de colaboración coa Organización
Non
Gubernamental
(ONG)
Intermón;
analizarase como compaxinar organizativamente as

distintas disponibilidades
e tipos de colaboración;
etc.
Se estás interesado nesta
proposta e queres ter máis
información, podes concetar con:
Je sus Medín Roca
Tfnos: (981)- 56 28 00
(mañás)
(981)-66 57 86 (tardes)

A ESCASA SOLIDARIEDADE DO ESTADO ESPANOL
O Estado español dedicará neste ano uns 100.000
millóns de pesetas á cooperación co Terceiro Mundo.
Na súa maioría consisten en
créditos brandos (40.0000
millóns) e transferencia á
CEE (27.000 millóns). Esta
cantidade é moi insuficien-

te: representa o O, 19% do
ProductoNacionalBrutoespañol, unha porcentaxe moi
inferior á media de axuda
dos países da CEE, e moi
lonxedametado0,7%aconselladapolasNacións Unidas.
Ademaishaberíaquedescontar todas aquelas situa-

cións nas que se utiliza a
Axuda Oficial ó Desenvolvemento (AOD) coma instrumento de control e
mantemento de influencias
e intereses en zonas determinadas, o que nada ten que
ver cunha autética solidariedade.

PERÚ CADA VEZ MÁIS POBRE
Perú é un dos países máis
ricos do Planeta en recursos
naturais. No seu territorio
danse máis de 80 microclimas, que permiten o cultivo
de case tódalas especies
vexetais; as súas costas
posúen unha gran riqueza
pesqueira, etc.
Senembargo,Perúécada
vez máis pobre. A pesar das
escasas esperanzas que espertou a eleccción de A. Fujimori, a súa política neoliberal imposta polo FMI
(Fondo Monetario Internacional) está arruinando ós
peruanos.Noúltimosemes-

tre de 1990 a capacidade
adquisitiva dos peruanos
reduciuse nun 48%; actualmente, só 9 de cada 100 trahalladores teñen un emprego estable; 73 dólares de
cada 100 do PNB débense a
acreedores internacionais ...
Non obstante, a poboación reacciona e organízase
autoxestionariamente: na
última década apareceron
máis de 12.000 "comedores
populares", levados colectivamente polas mulleres
dos barrios e suburbios, e
máis de 7 .500 comités do
"vaso deleite".
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PAZ E TERRITORIOS
Por Tintxu

Desde os tempos de Cristo, aterra prometida
que acollera ás doce tribos de Israel estivo colonizada. Primeiro foron os romanos, logo sucedé""
ronse diversas ocupacións, entre as que foi m áis
duradeira a dos turcos, para ehegar a principios
deste século coa dominación dos británicos .
Os habitantes de Palestina, xudens ou musulmáns, sufriron ó longo dos século os efecto da
ocupación, das guerras (recórdense 'as Gmza,.,
das) e da miseria, que levaron consigo un.ha
forte emigración.
No século XIX desenvolveuse un forte m ove ..
mento entre os xudeus, de raza e/ou relixión,
para volver á súa terra de orixe. Tal aspiración
adquiriu pronto un matiz máis político, o anceio
de constituir un Estado propio.
Tales aspiracións tiveron unha acollida di..
versa ó longo dos anos, dependendo da polítrca
da potencia dominante. Nestas circanstaneias
nacía hai pouco máis de corenta anos o E stado
de Israel, despois dunha longa loita na que
abundaron os atentados organizados por personalidades que logo ocuparaían altos cargos no
E;stado nacente.
Nestes corenta anos sucedéronse os conflic..
tos sanguentos cos países árabes veciños e coa
poboación non xudía que residía nos territorios
que ocupou o Estado de Israel na súa orixe ou na
expansión que foi logrando coma resultado das
sucesivas guerras cos seus veciños.
Destes antecedentes parten as su~esivas resolucións da ONU, nas que se reclama de Isra~{
que devolva os Territorios ocupados e que res-.
pecte os dereitos dos seus habitantes. O apoio
incondicional dos Estados Unidos, fixo que Israel pasase por alto tales advertencias. Agora os
Estados Unidos, que partiu de resolucións da
ONU para botar ós iraquís de Kuwait e contou
para iso co apoio dalgúns países árabes, vese
obrigado a facer dalgunha maneira que Israel
cumpra tales resolucións.
Os israelís chegan á conferencia de Madrid
aspirando a negocia-la paz cos palestinos: paz
por paz, rematar coas agresións mutuas. Pero
non queren oír falar da aspiración da outra
parte: paz por territorio, que Israel pague coa
liberación dos territorios a paz e seguridade que
desexa.
As posturas están, xa que logo, moi distantes
e a celebración da propia xuntanza débese á
presión dos Estados Unidos, que serán os que
decidan.
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O movemento Junior non é unha organización creada para os nenos, coma a sociedade
crea para os nenos as escalas., as garderías, etc.
O Junior é a creación mesma dos nenos.
Este Movemento de ámbito estatal, integrado á súa vez no MIDADEN (Movemento Internacional do Apostolado dos Nenos), exténdese por
trinta e seis países dos cinco continentes.
Para falarnos do Movemento, en xeral, e da
súa presencia en Galicia, entrevistamos a Paulina Ferreiro Martínez (LINO), educador do
Junior en Vigo, pai de dúas nenas militantes do
Movemento, e que leva moitos anos traballando
nel, e -constanos- con dedicación e entusiasmo.

- ¿Que é o Movemento Junior?

O Movemento Junior de Acción Católica
existe cando os nenos
se fan presentes na.súa
realidade social e eclesial, traballando por
trocala, dende o seu
propio ser de nenos e
sendo os protagonistas
da súa organización.
No se camiño están
acompañados por xoves e adultos: os educadores.

O Movemento ten
unhas notas de identidade: é un movemento
de nenos e de preadolescentes, educativo,
comunitario, autoxestionado, cristián, de acción transformadora e
evanxelizadora e cunha opción polos pobres.
- ¿Como é o protagonismo dos
nenos?
Todo no Movemento
é cousa dos nenos e faise en función deles. A

Centros ou núcleos de implantación do Movemento Junior en Galicia. A
destacar a cantidade de pequenos centros rurais na diócese de Santiago,
onde o Junior é exclusivamente rural.

MENTO J~UNIOR: OS NENOS

O Junior ve ó neno como persoa xa, e non un home para mañá

metodoloxía leva a iso
'
pois no proceso de acción danse os seguintes pasos: descubrir, reflexionar, transformar,
revisar e celebrar e
'
todo feito en grupo, coa
orixinalidade de cada
neno e cada grupo, onde
o educador non é protagonista, senón o que
acompaña o proceso da
medra dos nenos.
Os propios nenos son
quen decide o tipo de
organización que queren, dende o equipo ata
o nivel do Estado; e pra
iso teñen as súas asembleas, encontros, campamentos. N estes espacios, a presencia dos
educadores é cativa e
'
máis axudando que
dando directrices. Os
nenos son os que deciden e fan.
- ¿De que xeito ve o
Junior ó neno?
O neno é persoa xa e
non unhomepramañá;

a súa vida é o xogo. O
neno é activo e creativo, dándolle ó mundo
unha orixinalidade.
Podesercrentexa,non
un cristián pra mañá,
e pode se-lo protago-

Paulina Ferreiro educador do
Junior

nista da súa vida e do
movemento.
Esa visión leva ó Junior a establece-lo seu
obxectivo: "que o neno
chegue a ser militante
cristián".
- E vó-los adultos e
xoves, que acompañades ós nenos,
¿de que xeito sodes militantes do
Movemento?

Os educadores faceraiceiras nos males da
mos unha opción polo sociedade, no fondo esmundo dos nenos en tán os problemas de inxeral que se concreta xustiza, de falta de culno traballo do xeito que
tura, dun modelo inten definido o Move- xusto de sociedade.
mento, nunha tarefa
Todo o que séxa traevanxelizadora. O
tar de resolve-los proMovemento pídenos
blemas dos nenos por
coherencia. Non pode. medios policiais o xumos pretender axudar
diciais pouco pode faa alguén a que sexa micer, cando os males eslitante se nós non vivitán na sociedade, que
mos dese xeito. Aínda
predica uns pseudovaque o Movemento é caulores hedonistas, de ter
sa dos nenos, os educamáis, a calquera prezo.
dores témo-la abriga de
Non creo que o exemvivir en cristián dando
plo que reciben os neo testemuño e actuannas favoreza o chegar
do no eido do mundo
a persoas, responsainfantil.
bles e solidarias.
- ¿Calé a presencia
Sempre os nenos son
do Movemento Juas víctimas inocentes
nior en Galicia?
das desfeitas dos adulNestes momentos
tos.
estamos traballando
- A presión dos menas dióceses de Santiadios de comunicago, Ourense e Tui-Vigo.
cion, a morea de
Integrámonos en concanles de televisellos de pastoral, consión ¿como consisellos de leigos, diverderades que está a
sas plataformas ecleinfluir na vida dos
siais e sociais.
nenos?
- ¿Que pensades das

situacións especiais de moitos
nenos: abandono,
lei do menor, as
víctimas do terrorismo, etc?
O Movemento ve con
preocupación estas situacións que moitas
veces van unidas á
marxinación.
As situacións de
abandono teñen fondas

Estase a crear un
tipo de neno pasivo,
consumista, individualista, poque non se fai
bo uso duns medios que
poderían, e ás veces
fano, pero poucas, ser
unha fiestra ó mundo,
tentando de ver uns valores mais fondos cos
dos heroes dos debuxos
e telefilmes. O
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No leite, acalidade

está no que non se ve.
Conseguir unha boa calidade bacteriolóxica do leite é unha cuestión 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.
- Seguí-los programas sanitarios preventivos.
- Curnpri-los 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 mellara-la sanidade xeral da explotación e, sobre todo,
GANDERÍA E MONTES
halle conseguir un mellar prezo por el.
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PLAN LÁCTEO E MANIFESTACIÓN LABREGA
Por Elíseo X. Miguélez Díaz

O 19 de outubro tivo
lugar en Santiago unha
manifestación de labrego s convocados polo
Sindicato Labrego Galego, e mais pola USAG,
que se sumou ó acto,
para protestar pola
P.A.C. (política agrícola común) que os levou
a unha merma no seu
nivel de rendas.
Os labregos galegos
non estiveron sós. Na
propia manifestación
había agricultores portugueses e asturianos.
E simultaneamente, en
moitos outros lugares
de Europa, facían patente o seu descontento
os profesionais da agricultura respondendo ó
chamamento dunha coordenadora europea de
sindicatos agrarios coa
que mantén relación o
Sindicato Labrego
Galego.
Ó final encheuse a
praza da Quintana
agás algunha pequena
cal va
pre to
das
escaleiras dende onde

Miles de agricultores reclaman un cambio de política agraria na CEE

se dirixiron as palabras
ó remate do acto.
Á parte dos saúdos
dos compañeiros portugueses e do presentador, houbo tres oradores: A Lidia Senra, que
foi a que tivo unha intervención máis seria,
ofrencendo análises e
alternativa que foron
recollidas por algún representante de partidos nacionalistas presentes no acto.
O Leandro Quintas,
que centrou boa parte
do seu discurso na crítica ás organizacións
sindicais non presentes
(Xóvenes Agricultores
e U nións Agrarias) a
quen acusou de non
defender adecuadamente ó sector por
non seren gandeiros
e non sentiren os problemas coma propios.
Pechou o acto o
Emilio López (Milucho), o único que non
se axudou de papeis
para falar por posuílo don da palabra.Na

súa intervencións houbo dúas partes perfectamente diferenciadas.
Na primeira, moi bonita, fixo unha estupenda pedagoxía do porqué de cada un dos slogans utilizados no
transcurso da manifestación. Tivo recordos
para vellos loitadores
agrarios alí presentes,
e fundadas críticas para
algunha actuación policial, normas xurídicas
e actuacións políticas.
Ata aí estivo moi
ben, pero a continuación baixou a calidade
do seu discurso, facendo
citas que non viñan a
conto, culpando dos
males a King-Kong
(Bush, USA) e rematou
bastante desafortunadamente poque el é un
membro dun partido
político marxistaleninista chamado
Unión do Pobo Galego,
e dada a índole das citas da parte final do
seu discurso, moi na
liña rancia do marxismo-leninismo, a un

éntralle a dúbida de se
tratou de culmina-lo
acto cunha reafirmación partidaria. Se a
súa intención non era
esa, para o futuro é
mellor que dea vivas á
unidad e (en vez de á
unión) do pobo galego.
Para ser coma a muller
do César, a quen non lle
abondabaconserhonestataménotiñaque parecer.
E vostedes dirán ¿e
u-lo plan lácteo da Xunta?, porque o título
anunciaba algo diso.
Del só direi unha cousa
(por falta de espacio).
Que unha vez que a
Xunta fai unha cousa
ben feita (en realidade
fixéronlla, xa que foi un
encargo) que ten apoio
social (a Lidia non berro u en contra del, simplemente ¡pediu que se
aplicase!) non hai dereito a que se retrase
na súa posta en marcha como está a pasar.
De feito; os presupostos para o ano 92 non
contemplan os investimentos precisos para
levalo a cabo. E iso é
grave.
Como tamén o é que
os presupostos do Estado para a reordenación do sector do leite e
dos productos lácteos só
prevea unha cifra de
5. 000 millóns de pts.
pero disto habemos
falar noutra ocasión.O
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BIBLIA POPULAR GALEGA

Xosé Chao Rego

PROMESA CUMPRIDA (Salmo 104)
Mediante este salmo vemos que os israelitas
cantaban no templo de Salomón a propia
historia con talante eucarístico: de acción de
gracias por ser unha historia liberadora, de
salvación (1 ).
1
Loado ó Señor, invocade o seu
nome dade a coñece-las súas fazañas ós pobos
2
cantade,tocádelle
contade as súas marabillas.
salmo fala da terra xa posuída e fai un resume
da historia de liberación ou salvación, non eterna, senón aínda só intramunada -política e social- de Israel. Todo cQnforme á promesa feíta á Abraham
e mais á sua descendencia (2).
6
Liñaxe do seu servo
Abraham fillos de Xacob, seus elixidos,
7
o Señor é o noso Deus
o que goberna a terra enteira.
8
El recorda por sempre a súa alianza
a palabra que deu, polas xeracións.
9
0 que pactou con Abraham
e xurou a Isaac,
1
ºconfirmouno coma lei a
Xacob a Israel co~a alianza eterna,
11
dicindo: "Dareiche a terra de Canaán
por sortee por herdade(3)
Velaquí dúas palabras clave: alianza e promesa. lavé é fiel, legal cumprindo
o pacto. Agora vainas describí-la migración dos hebreos (non aínda os
israelitas ou pobo de Israel, que se fundou despois) a Exipto, que baixaron
ó país do Faraón por culpa da fame, como era un costume entre os nómadas
que trashumaban en torno ó país de Canaán en tempos de crise económica.
Introdúcese a historia de Xosé, o maquirita (4)
16
Chamou a fame sobre a terra
cortou o abasto do pan.
1
7Mandou diante deles un home
foi vendido Xosé coma escravo.
18
Atáronlle os pés con grilóns
botáronlle cadeas de ferro ó pescozo,
19
ata que chegou a hora de se cumpri-lo agoiro
e a palabra do Señor devolveulle o creto
2
ºMandou o rei soltalo
21
e fíxoo dono da súa casa
administrador da súa facenda
Os hebreos van ser asoballados en Exipto e tratados coma tódolos emigrantes: mal, como sabémo-los galegas e sabía Rosalía dos que ían á sega a
Castela, non porque os casteláns fosen ruíns, senón os ricos e poderosos. Pero
"o deus dos país" (non aínda lavé, que se lle revelou logo a Moisés), enviolles
a este libertador.
23
Entón Israel entrou en Exipto
Xacob foi vivir á terra de Cam(5)
24
Deus fixo fecundo o seu pobo
Aleluia:
máis forte cós seus inimigos
25
Hallelu-ia (ué) significa
A estes viróulle-lo corazón
e aborreceron o seu pobo.
loade a lavé:
2
6Mandou el ó seu servo Moisés
é un berro litúrxico,
e ó seu elixido Aharón,
27
que fixeron sinais á súa vista
unha sonora aclamaciór
prodixios na terra de Cam.
Aleluia

1. Os salmos atribúenselle
ó rei David, porque era
músico, e ben seguro
que compuxo algo. Pero
o salterio (150 salmos)
é posterior a el.
2. Entre os moitos patriarcas ou patrucios nómadas que alindaban nos
lindeiros da terra de
Canaán ou país dos
cananeos (Palestina) a
Biblia recorda catro
principais: Abraham,
Isaac, Xacob e -¡non te
estrañes!-, Israel, recentemente descuberto
coma patrarca de seu.
Ademais dos 12 "fillos"
de Xacob.
3. Liñaxe quer dicir descendencia por liña directa. Pero hoxe sabemos que esa xeneoloxía
ou descendencia é algo ·
que se elaborou teoloxicamente cando as tribos se reuniron para
forma-lo pobo de Israel,
maiormente en tempos
da monarquía de David. Os catro patriarcas viviron en lugares e
tempos distintos, dende o ano 1850 ó 1300
antes de Cristo. Trátase dunha "historia verdadeira" , pero non
dunha verdadeira historia segundo a nosa
concepción científica.
Non son biografías dos
patriarcas, senón froito dunha construcción
teolóxica.
4. O patriarcaXosé era da
tribo de Maquir. Xa falaremos.
5. Cam é o segundo fillo
de Noé e Sem o primeiro; os hebreos eran semitas, os exipcios camitas.
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IRIMIA E OS MONXES DE SOBRADO

UNHA APOSTA POR IRIMIA

Victorino Pérez Prieto
Querido Victorino:
Inauguramos hoxe un título novo para a vella sección
de BUZON da nosa revista: IRMANDADE IRIMEGA,
que quere acolle-las mostras de agarimo e de apoio dos
nosos lectores, pero tamén as críticas e todo o que
cumpra. A carta que publicamos ó carón resulta un
indubidable ánimo para o noso traballo de cada semana:
"persoas que aportaron e seguirán aportandome moito
cara a unha riqueza espiritual". E, a propósito, amigo
Eduardo, non só nos podes tutear, senón que fas ben en
tutearnos, pois IRIMIA sempre tivo un ar de familia,
anque chegamos a xentes moi dispares.
Pero estas liñas teñen tamén outro obxectivo, saír ó
paso dun noxento rumor que creou un desacougo, nos
benqueridos irmáns monxes de Sobrado. En primeiro
lugar cómpre dicir que a toda a mesa de redacción da
revista sóanos a burdo e malintencionado cotilleo ó que
xa estamos afeitos desde hai moitos anos. "Ladran, logo
cabalgamos", que diría Don Quixote.
Mais o desacougo que puido crear nos nosos amigos
monxes obríganos a dicir algunha palabra a tal respecto.
Eles manifestáronos desde o comezo desta revista -¡hai
x unha década! , que é moito manifestar neste mundo
"1. ght" onde as fidelidades non pasan maiormente mais
16 que de hoxe para mañanciña- a fidelidade a ela e ó
proxecto de lgrexa, de Galicia e de sociedade que representaba; fidelidade que Hes ocasionou mais dunha censura, coma eles e nós sabemos moi ben.
Pero nunca deixaron de expresárno-lo seu apoio, e se
a revista deixou de imprimirse alí hai unhs anos, foi só
por deficultades técnicas (simplemente víanse rebordados polo traballo que Hes supuña esta neniña que fora
medrando ano tras ano), e se ultimamente deixou de
distribuírse desde Sobrado, foi porque a revista pensou
que sería mellor facelo desde Santiago, para que chegase
máis rapidamente ós lectores.
Os mqnxes de Sobrado e os que facemos IRIMIA
seguimos apostando por unha lgrexa que vai construíndo unha Galicia liberada, fieis ó exemplo de Xesús Cristo
Liberador. Evidentemente, hai xente que fai outro tipo
de aposta, alá eles, pero que non esbardallen .O

Hai pouco que acabo de coñecer Irimia e as súas
xentes (xentes=persoas que xa aportaron e non
dubido que seguirán aportándome moito, cara a
unha riqueza espiritual dentro da miña pobreza).
Hai uns anos, visitando a igrexa de Cereixo
chamoume a atención un escrito que alí estaba:
unha das vosas Romaxes e penso que a partir desa
mensaxe foi medrando en min unha curiosidade,
un desexo e unha necesidade. Dun amigo meu, lin
un artigo na Encrucillada: a penúltima Romaxe, en
Castrove, e aquela necesidade converteuse nunha
"case obsesión": participar na próxima.
Fun ó Faro coa miña esposa e quedei moi impresionado e enganchado prás próximas Romaxes.
Coñecín en persoa, xa que nos artigos de Encrucillada xa o coñecía, a unha persoa que me abraiou:
Manolo Regal; falei con el en compaña dun amigo
para min excepcional, que tamén colabora en Encrucillada: Manolo Dourado. Manolo Regal gravou
no meu corazón naquela celebración unha mensaxe
inesquecible e transcendente.
Tiven nese día nas miñas mans a revista Irimia.
Hai dous días un amigo e veciño, digno de seguirlle
os pasos, de aquí, de Ferrol -Alfonso Gil Montalboregaloume o número 370:Ergo os meus ollas, o lema
dese día, e sen perder máis tempo diríxome a ti, e
perdoa polo tuteo, sen o teu permiso, pero nun
principio non pode tratar doutro xeito ás boas e
extraordinarias persoas; se eu tivese algo, aínda
que fose un pouquiño diso, trátame así.
Como o folio se me vai acabando, perdóame que
deixe no tinteiro moitas cousas que non dixen e
de hería dicir.
Mandádeme, se podedes, a revista a este enderezo ...
Dispoñede o que vos sexa posible desta pouca
cousa:"un home pequeno, débil, dubidoso, buscador
ante o misterio, próximo e lonxano, de Deus, da
vida do amor" (M. Regalen Chorimas).
Todo voso,

Eduardo Vázquez Vidal
(Ferrol)
O irimego agrade emo ós cistercienses de Sobrado dos Monxes a
súa amizade e colaboración.
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DESDE A MOCIDADE

XUNTANZA DE MOZOS
O día 13 de Outubro, no
Centro Xuvenil Don Bosco,
de Santiago de Compostela,
tivolugarasegundaxuntanza de mozos cristiáns .e galeguistas, tal e como se anunciara nun dos anteriores
números de Irimia. O tema
quesepropuxera para a charla da mañá, A simboloxía
relixiosa en Galicia, foi exposto polo antropólogo Xosé
Ramón Mariño Ferro, quen
tamén respondeu ás nasas
preguntas no coloquio posterior ámesma.Adevandita
conferencia,quenosachegou
á comprensión dunha riquísima cultura tradicional
case descoñecida para a
maioría dos presentes, centrouse nas Romerías, no Entroido e nas meigas. Deixo
para outra ocasíon a tarefa
de contarvos con máis amplitude o que fomos descubrindo nesta reunión.
Pola tarde tratamos diversostemasdosquesederivaran os seguintes acordos:
1. Definirnosmáiscoma un
foro de debate e de reflexión das realidade galega cristiá ca como ungru-

po que se reúne con regularidade e organiza actividades concretas.
Sen embargo,
namedidadas
posibilidades
dos membros
poderanse facer, en cadalocalidade, xuntanzas para
concretar liñascomúnsde
traballo no entorno de cadaquén e, se for posible, coordinación de actividades.
2. Acollemos, como se nos
propuxo, ós estatutos de
Irimia e entrar a formar
parte desta asociación a
xeitodemocidadesirimegas.
3. Escollera Belén Caballo
Villarcoma vocal que nos
represente na dirección
delrimia.
4. Vernos, co resto dos irimegos, nas "dúas festas
prescritas pola lei": a
Festa do Lume ou Iri-

Unha conversa durante a comida

mianza e a Romaxe.
Decidiuse apraza-la proposta de organizar máis
dunha xuntanza de noso
óano.
5. Celebra-la vindeira reunión en Vigo, senda os
mozos irimegos vigueses
os encargados de organizala.
6. Manter,apesardopunto
anterior, un "secretariado permanente" en Santiago.
Trala reunión da tarde
celebrámo-laEucaristía, coa
que rematou a festa.

Gustaríanos moito que
tódolos que desexades unirvos anós, informarvos sobre
o que facemos (de onde vimos, aondeimos, se estamos
sós na Galaxia ou acompañados), darnos ideas, criticarnos (preferentemente se
acríticaéconstructiva),saudarnos, ou calquera outra
causa que se vos ofreza, nos
escribades a:
Beatriz García Turnes
RúaStgo.deChile7, 7_C
15701 Santiago de Compostela.
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A FALA É CAMIÑO

Xosé Chao Rego

ATA OUTRA MELLORADA

M

ira se seránguímaros! A
miña veciña, Saleta, que
ten 1 O anos e cursa 5º de
EXB, vénme ver co seu libro de
gramática galega para sabe-lo
que significa a palabra guímaro.
Acudo ós doutores máis sabios
que hai na nación de Breogán e
tampouco non a coñecen, pero
eles, á súa vez, acoden a un almacén léxico que está no soto
dun edificio que garda moita
sabedoría e descobren que esta
palabra foi empregada polo escritor Manuel Lugrís Freire, que
estivo en Cuba, e poida que a
a prendese alí coma unha transformación da palabra "jíbaro",
qu ten significado despectivo
n c rto países das Américas.
ulta que o tal guímaro significaría pillo ou traste, pillabán
ou rillote, se o queremos poñer
roáis difícil. ¡Todo iso para unha
nena de EXB e os señores profesores sen sabérmolo! (vén no
diccionario de Ftanco Grande)
Parece ser que na Terra de Montes dise esta palabra. Haberá que
lle preguntar a un indíxena coma
Manuel Espiña.
Non é a primeira vez, nin tan
sequera a·segunda, que alumnos
da ensinanza básica veñen a me
preguntar por bibliografía para
elaborar traballos
que eu, profesor de
galego, non sabería
facer por falta ou
escaseza de bibliografía. E non esaxero. ¿A onde quererán chegar con
tan grandiosas pretensións que habitualmente encobren
a ignorancia das
persoas esixentes,
ás que Hes parece

que canto máis difícil meirande
prestixio?
Parecen cousas do demo. E pois
do Maligno falamos, bo será
lembrar algúns dos seus nomes,
ós que ben seguro que o lector
pederá engadir máis. Porque se o
demo é tamén demoño, non deixa
de ser denllo e demontre, e a miña
nai, as poucas veces que se alporizaba coas falcatruadas dalgún
dos 6 fillos, ceibaba un lévate
Xúcaras (Xuncras, din outros )
que non deixaba de ser unha
encomenda infernal, por máis que
o nome me pareza unha derivación do pobre Xudas.
Claro que ademais dos nomes máis
coñecidos coma o de diabro ou
diaño e diantre, tamén existen
certos curiosos eufemismos para
denominar ó Inimigo, tales coma
o de perello, cuzo, patanexo, porviso, rabeno, sen falar do trasno,
que non é perigoso porque non fai
mais ca trasnadas.
E, como din os nosos paisanos, ata
outra mellorada. Claro que si, mellorada, porque habemos de falar
de cousas mellor có demo e, por
suposto, có guímaro ese da nosa
desavinza (falta de avinza, "aveniencia" en castelán)

Se explica como a inxustiza non ten fronteiras para o encaro de Lindoso

O CANTAR DO IRIMEGO

Se ti queres, irimego,
unha grande ocasión tes
o vintedous de novembro
e tamén o vintetrés.
Trátase de Encrucillada
que fai a súa asemblea
sobre un tema do que España
de propaganda está chea.
Pois o quinto centenario
celébrase, boa ocasión
de sabe-lo que fixeron
os españois tras Colón.
Xa se sabe o ql\e nos di
a ~ro?agand~ oficial:
que f01 triunfo da cultura
e da fe occidental:
Outro cantaré o que oio
se ás víctimas escoito:
a xenerosidade, pouca,
e o abuso foivos moito.
O indio, exterminado,
caeu dicindo algo feo:
que o único deus é o ouro
pró invasor europeo.
E a voz dalgún profeta
afogárona cos éartos,
e os latinoamericanos
dos "españolitos" fartos.
A única forma decente
de lembra-lo centenario
e facer lectura crítica
deste feito extraordinario.
Prá asemblea, Encrucillada
trae a Enrique Dussel,
historiador e teólogo
que ha facer pruí-la pel.
E de América latina
tomarémo-la ocasión
que nos devolvan conquista
coa súa liberación.

