
Señor Ratzinger: 

REVISTA 
QUINCENAL 
DE CRENTES 
GALEGOS 

a le da xente merece outra lgrexa 



De costas ó pobo 
Entre os casos máis significativos de cambio que 

se rexistran na lgrexa católica despois do Concilio, o 
da marcha atrás -chámanlle involución- dun teólogo 
alemán que foi progresista e hoxe é integrista é singu
lar: os seus libros actuais din, moitas veces, exacta
mente o contrario do que dicían os anteriores. Falamos 
de Josep Ratzinger. 

A causa non tería maior importancia cá dunha 
curiosa e triste anécdota se non fose porque este 
señor, hoxe eminentísimo cardeal, está en Roma presi
dindo ese organismo tristemente célebre que se cha
mou Santo Oficio, órgano represor do Vaticano. Oficio 
de tebras que monseñor Ratzinger fai a conciencia, 
como saben varios teólogos represaliados. 

A capacidade de sorpresa que garda este xendar
me da fe parecía que non podía ser rebordada. Pero 
si: concedeu unha entrevista á revista dos integristas 
do movemento "Comuñón e Liberación" e di causas 
incribles: que non se poden crer, pero tampouco escu
sar en tan eminente prelado. 

Por exemplo: "O altar está fóra de sitio; o sacerdote 
debe da-las costas ó pobo, estar de cara ó Señor e 
non é necesaria a lingua do pobo". De xeito que dúas 
das mellares conquistas do Concilio, aló van por terra. 
¿Con que autoridade, monseñor? 

Ratzinger quer ser razoable e razoa: "O sacerdote 
é representante de Deus e non do pobo". ¿Si? ¿De 
verdade que hai alguén capaz de representar a Deus e 
ser mediador fóra de Cristo? E, ¿quen son vicarios de 
Cristo? ¿Non dicía a primitiva teoloxía patrística que 
tódolos cristiáns e, privilexiadamente, os pobres? 
¿Lembrarase monseñor do que afirmaba hai máis de 
30 anos, nun fermoso libro sobre A fraternidade cristiá 
(pax. 83) cando proclamaba a igualdade de tódolos. 
cristiáns e o feíto de que o sexto sacramento non se 
chamase do sacerdocio, senón da orde, pois ordena
dos estaban os cregos ó servicio, non ó poder? 

Pero o actual discurso, monseñor faino dende o 
poder. E xa o dixo o deputado católico inglés lord 
Acton: "o poder corrompe e o poder absoluto corrompe 
absolutamente". Excesivo parece o poder que Xoán 
Paulo 11 puxo nas mans deste bávaro como para que 
as súas afirmacións parezan inxenuas e non corruptas. 

Claro que sempre se pode procurar un chiba expia
torio, e monseñor non ten rubor ningún en disparatar 
que boa parte dos motivos do abandono das igrexas 
por parte dos fieis está nos cambios que introduciu a 
reforma litúrxica. Alomenos iso é o que nos canta, na 
revista Vida Nueva (nº 1.892, 1.C.93) o corresponsal 
no Vaticano, Santiago Fernández Ardanaz. 

O consello ratzingeriano é unha lgrexa que lle dea 
o cu ó pobo. ¡Que pasada, monseñor! Así lle saiu a 
vostede o Novo Catecismo. 

O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

A foto 
O día despois levas un 

susto terrible. Asómaste ó 
xornal, e, ¡zaca!, ve-la foto. 
Aí, sen pudor, en primeiro 
plano, tódolos elixidos. E 
daste de conta da verdadeira 
dimensión das cousas. 
Daquelas caes das estadísti
cas ó chan e quedas enfuci
ñado neso que os italianos 
chaman, penso que sen 
intención de ofender, porca 
miseria. 

¡Que misteriosa sensa
ción esta que se sente cando 
reparas nas caras deses 
señores e señoras feitos 
señorías pola vontade dos 
galegos!. Percorres paseniño 
eses rostros coa mirada. Bus
cas paciente unhas pingas de 
calidade humana, un aquel de 
sabedoría, uns graciños de 
sinxeleza, e algún sinal de 
amor á terra. E, que queres 
que che diga, ... dás, maior
mente, co de sempre. 

E xa non é a cousa de 
que n~sa foto dos deputados 
efixidos polos galegos e gale
gas non estean aqueles polos 
que a xente votou. Efectiva
mente non son os líderes do 
debate televisivo, non son, 
non moito menos, os núme
ros un. Nin saquera estarán, 
polo xeral, entre os corenta 
principais do seu respectivo 
grupo. Son, a maioría, xentiña 
de provincias, convencidos do 
seu papel sempre ó servicio 
fiel dos señores de Madrid, 
que é onde se fai a política de 
verdade. E unha parte máis 
pequena son persoeiros de 
lustre da capital do Reino, 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

caídos en paracaídas un mes 
antes e colocados a arrempu
xóns nos mellores postos das 
candidaturas do bretemoso e 
caladiño Noroeste. 

Pero a sensación que 
digo é outra. E a mesma que 
provoca a noticia sobre a 
homologación do estilo 
Cuíña. Porque, coincidindo no 
tempo, o alto Tribunal de 
Galicia exculpou a aquel 
importante señor nun caso 
ben revelador do estilo da 
nosa clase política. Seique o 
que fixo aquel conselleiro, 
cando presidía a Deputación 
de Pontevedra non pasou de 
lixeira irregularidade. Peque
nas cousas que, polo visto, 
non son constitutivas de delic
to. Porque en definitiva son 
bastante normais, forman 
parte da cultura política do 
País. A mesma que un ere 
albiscar na foto de marras. 

Conta a prensa que 
aquel exemplo de político, 
tiña costume de cobra-las die
tas dúas veces: primeiro en 
forma de dieta enteira, un 
tanto alzado que cobre todo o 
gasto realizado na viaxe, e 
despois, a maiores, presenta
ba e cobraba facturas de 
hotel e restaurante. Esto, 
claro, supoñía unha rendiña ó 
cabo do ano. Gran finura, tre
menda categoría, magnífico 
estilo. 

E un xunta as dúas noti
cias e mira a foto. A política 
para os que comen dela di a 
sabedoría popular. Pero, pos
tes a comer, que o fagan con 
mellor educación. 
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BOA NOVA Manolo Regal 
Victorino Pérez 

O redor do macroecumenismo 

P
osiblemente ó lector se lle faga rara 
e incluso incomprensible esta pala
bra tan revolta: macroecumenismo. 

Non é, non, unha palabra frecuente. ¿Qué 
significa? Macroecumenismo quere dicir 
algo así coma unión construída desde o 
máis fondo e desde o máis grande e 
común de todos. Unha gran unidade da 
xente por riba das diferentes crenzas e 
posicións persoais en favor do ben dos 
máis débiles da sociedade. 

As dificultades dos crentes 

Os crentes ternos case todos a idea de 
que se non hai fe, non hai tampouco posi
bilidade de ser persoas con valores serios 
e de face-lo ben en favor doutros. Unha 
persoa sen fe, dicimos, non vale nin para 
si nin para os mais. Do que pode ser un 
convencemento persoal para un mesmo, 
sacamos unha lei para todos. 

Nos falares mesmos do Papa (puidé
molo escoitar nos días da súa estancia en 
España) e nos falares de moita xente 
crente que non é o Papa, nótase case sem
pre esta mágoa polos que non teñen fe, 
como se eles, -e nós se nos xuntamos con 
eles- non puidesen facer nada bo para a 

humanidade desde a súa condición de 
non crentes. 

Unha aposta seria e fonda 

O macroecumenismo de que falaba
mos antes precisamente fai a aposta de 
que toda a xente sen distinción pode ter 
grandes valores, pode ter unha gran forza 
espiritual, e pode aportala para a cons
trucción dunha humanidade mellor, duns 
pobos mellores en cada caso. 

Os valm:es fondos dunha persoa -que 
para os crentes teñen a súa fonte e empu
xe en Deus mesmo- non están ligados 
moitas veces a que tal persoa sexa ou non 

membro da Igrexa Católica, nin a que tal 
persoa sexa ou non crente. Iso ben o 
sabemos todos por experiencia. 

Con aires máis humildes 

Os que ternos fe non deberiamos ollar 
ós outros con aires de superioridade e de 
pena, coma dicindo: nós sómo-los bos, 
vós ... ¡pobriños! Tampouco deberíamos 
avergonzarnos para nada das nosas cren
zas. E si aportalas, con convencemento e 
coherencia, para a construcción dunha 
casa común para a humanidade, na que 
tamén teñan un posto o marxinado , o 
excluídos dela. 

REMOENDO O EVANXEO 

Domingo XIII do Tempo Ordinario 
(27 de Xuño) 
"Quen anda buscando só a súa vida, ese 
perderaa; e quen se arrisque a perdela 
por causa miña, ese encontraraa" ( Mt 
10, 37-42). 

Domingo XIV do Tempo Ordinario ( 4 
de Xullo) 
"Irmáns : Vós non vivides segundo a 
carne, senón de acordo cos dictados do 

~k.) 1 ~0-) °f: l?AR-A 
o ""PRO~R .. .,.o\QVÍ 
O D ( ".BaJ ÜU\.R..o . 

"'Tu'RA A ~Ü'ORA . 
'DA U MPEZA '! 

A sabedoría dos sinxelos 
Espírito, se de verdade o Espírito de 
Deus está vivindo nos vosos corazóns. 
Se alguén non ten o Espírito de Cristo 
non é de Cristo". 
(Rom 8, 9-13) 

"Naquel tempo dixo Xesús: 
-Douche gracias, Pai benquerido, porque 
lle ocultaches estas cousas ós homes que 
pasan por asisados e sabios, descubríndo
llas á xente humilde". (Mt 11, 25-50). 

Sempre o estilo desconcertante 
de Xesús. Non é de estrañar que 
despois de dous mil anos de cristia
nismo, máis ca ese estilo diferente 
de enfoca-la vida, quedase en moi
tos tan só un xeito relixioso coma 
calquera outro. A sabedoría de Cris
to é unha verdadeira loucura para o 
mundo, tal como dicía San Paulo. 

Con razón insistía este gran evanxelizador 
no seu escrito máis importante, a carta ós 
Romanos , en que "os que non teñen o 
Espírito de Cristo non son de Cristo". E 
con ra?ón contrapuña "carne-Espírito", 
non coma unha cuestión gastronómica, 
nin sequera centrada no sexo (como se 
entendeu moitas veces de maneira reducti
va), senón coma expresión da contraposi
ción entre dous xeitos de vida ben diferen
tes: vivir na gratuidade do amor de Deus, 
ou vivir centrado nas miñas capacidades, e 
vendo ós demais, e ó mesmo Deus, coma 
debedores meus, dos meus "méritos". 

En cambio , ó pobre e sinxelo de 
corazón, "non lle queda outro remedio" 
que aceptar a Deus gratuitamente, pois 
non ten nada con que esixirlle, e así pode 
chegar ó verdadeiro miolo do amor de 
Deus: o amor gratuíto. 



A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

CONTRA O XACO
BEO é unha das 
músicas que máis vai 
escoitarse nos dez 
primeiros días do mes 
de Santiago. Varios 
colectivos de teatro, 
gaiteiros, bandas de 
música, etc., os máis 
representativos do 

GALICIA SEGUE A 
SE-LA META DA 
COCAINA e da súa 
entrada en Europa; 
nestes días foi inter
ceptado o paso de dúas 
toneladas de coca que 
navegaban cara a Gali
cia, cun valor de dous
centos mil millóns de 
pesetas, nada menos ca 
un tercio da presupos
to de Galicia pra este 
ano. 

A MUSICA RELIXIOSA TAMÉN DÁ QUE FALAR e 
cantar, así ten lugar en Poio o IX Encontro de Música Relixio
sa (1, 2 e 3 de Xullo) co título de "Cantos de renovación" ... 
Unha experiencia interesante é a que están tendo varios mozos 
na parroquia da Xunqueira a carón de Arousa, que celebran as 
súas eucaristías con cantos traducidos á súa xerga común, da 
rúa, o que escandalizou a algúns; pero somos máis os que pen
samos que esta creatividade é froito do Espírito, que eles reno
varon co gallo da Pascua Xuvenil. 

país, queren denun- --------~-"""_""_' _____ _. 

OS SUICIDIOS son un andazo 
que fere a moitos individuos e 
familias na nos a terra e fóra ... 
Segundo enquisas, cada cinco 
horas prodúcese o suicidio dun 
mozo neste Estado no que esta
mos; ás veces, hai detrás a falta 
de traballo ou o fracaso escolar. cia-la úa marxinación da política que se impuxo dende a 

Xunta no Xacobeo, ignorando ós grupos que están a crear 
a uí, e pagando a golpe de talón ós preferidos por algún. Cada 
día á ito da tarde terá lugar en Compostela unha actuación 
pr te ta. Debuxo de Siroco título: "¡Paseime!". 

Días de Oración e Retiro 

< -
-lrimia organiza unhas xornadas de oración centradas no evanxeo 

-Do 25 de xullo (á tardiña) ata o 31. 

-5 días completos nunha rectoral na mariña luguesa (entre Viveiro e Vicedo) 

-Conferencias, tempos de silencio e compartir de fe en grupo. 

-Maiores de 18 anos, homes e mulleres. 

-Réxime de autoservicio e colaboración (todo entre todos estilo campamento). 

-w -
-Prazas limitadas: 

-Levar: ademais do persoal, Biblia, sabas e/ou saco de durmir. 

-Se houber matrimonios con nenas e non tivesen a quen deixalos organizaria-
mos gardería "in situ". 

-Dirixe, Xosé Antón Miguélez Díaz 

-Apuntarse en: 981 - 1 O 54 44 (Jesús). 



UCRAÍNA conta con cento 
setenta e seis misís con mil duas
centas corenta cabezas nuclea
res, e corenta e un bombardei
ros ... Cada día medran máis os 
defensores das armas atómicas o 
mesmo que o medo á veciña 
Federación Rusa. U craína cunha 
extensión coma Francia ten cin
cuenta e dous millóns de habi
tantes. 
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UNHA NOVA PERSPECTIVA DE COMPOSTELA, outra 
faciana da cidade que xa non é dende a Ferradura, contempla
rase unha vez rematado o Parque de Bonaval que acaba de ser 
recuperado prá cidade co seu aire romántico: cemiterio, carba
lleira, convento de San Domingos. O proxecto é do arquitecto 
portugués Al varo Siza, e mesmo có Centro de Arte Contempo
ránea que está ó seu carón e que vemos na fotografía. 

LEMBRANDO a dous cregos, a dous Ramóns, que nestes días 
estiveron moi presentes nas súas comunidades; un deles xa nos 
deixou, Moncho V alcarce, que foi lembrado na Romaría de San 
Cosme en Sésame; outro, Ramón Jacobo, crego da Régoa de 
Monforte, onde creou un "Movemento Cultural Cristián" moi 
activo e que acaba de ser homenaxeado antes da súa partida 
prás misións. 

A ASOCIACION ABREN
TE, de Ribadavia, vai ser 
homenaxeada por un dos seus 
froitos máis preciados: a IX 
Mostra Internacional de Tea
tro (16-25 de Xullo). Esta aso
ciación, agora desaparecida, 
xurdiu alá por 1969, e creou 
esta Mostra que é a máis 
importante do país. O Centro 
Dramático Galego representa
rá: "Un refaixe prá Celestina" e "Historia do soldado". 

A VOLTA DOS VELLOS ROCKEIROS vai ter na Coruña 
unha das mostras máis salientables: o "Concerto dos Mil 
Anos" (8-9-10 de xullo). Non é que se fosen,volvemos nós a 
eles ... Bob Dylan, na fotografía, Sting, Eric Burdon ... farán 
vibrar a miles de persoas que converterán aquela cidade na 
capital do rock. Nesta volta teñen moito que ver a crise econó
mica e a crise de creatividade que estamos a sufrir. 

ANGOLA segue a preocupar a 
moitos colectivos do noso país, 
por exemplo ás Irmandades da 
Pala, xa que non acada a verda
deira paz, primeiro a coloniza
ción, ata mil novecentos setenta 
e catro, despois a guerra civil..., 
os máis prexudicados, coma 
sempre, son os nenos: sesenta 
mil envoltos en tantas atrocida
des. Máis de cen relixiosos e 
misioneiros tamén deixaron a 
vida .... 



tAR6AD€19P 
GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

(e 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982. - 55 78 04 

(e O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Teléf.: 981 - 62 09 37 
Fax: 981 - 62 38 04 

(e Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88 

* Provenza, 27 4 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 

* Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 - 31 O 48 30 

* Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

* Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981-353714 
Fax: 981 - 35 37 16 

* Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 49 13 

* Dr. Cadaval , 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 - 220050 
Fax: 986 - 22 0474 

POLÍTICA 

Segue o clima 
electoral 

PorTINTXU 

Remataron as eleccións xerais, cos resultados que xa se 
saben, pero os profesionais da política seguen en Galicia en 
plena actividade electoral. Iso explica moitas causas: desde 
a proliferación de inauguracións ata a crispación da vida 
parlamentaria. 

O aeroporto de Lavacolla e maila ponte internacional 
de Tui están a ser as obras máis rechamantes desta activiade 
inauguradora por parte do gobemo central. A Xunta inaugu
ra estradas coma a que vai a Sanxenxo ou amosa o ben que 
avanzan as obras da autovía de Carballo ou do novo tramo 
entre Lalín e Chantada ou do Barbanza. O gobemo central 
anuncia poxas de obras nas autovías da meseta ou pon pan
cartas que avisan de obras en curso en varios lugares, coma 
na nova circunvalación de Santiago, mentres que a Xunta 
pon primeiras pedras do Hospital Xeral de Santiago ou dun 
malecón en Monf orte. 

Pode considerarse tal proceder coma normal na activi
dade das diferentes administracións, que van facendo -den
tro ou fóra de prazo- obras que teñen a abriga de realizar. 
Pero moito menos admisible é que os responsables da admi
nistración pública se deixen levar especialmente nestes 
momentos pola paixón e mesmo polo sectarismo político. 

. Isto é o que explica a absurda guerra xurdida no Parla
mento Galega, coa reforma do seu regulamento. Baixo a 
aparencia de poñer ó día unhas normas de funcionamento 
vellas de once anos e que necesitan remendos nalgúns pun
tos, o partido maioritario quere liquidar pola vía rápida 
outros usos parlamentarios que non garanten ó executivo 
primacía sobre o lexislativo. 

Xa se comentou moitas veces e en lugares diferentes que 
nunca a Xunta de Galicia ou o grupo que a apoia tivo dificul
tades á hora de establecer debates fondos e interesantes no 
Parlamento Galega. A realidade foi que case tódolos asuntos 
de categoría que chegaron a tal cámara foron de man da opo
sición en xeral, cun forte protagonismo dos grupos naciona
listas. A maioría aportou proporcionalmente moitas menos 
ideas, ben por carecer delas ou por estar ocupada noutros 
asuntos e non prestarlle moita atención ó Parlamento. 

Pois ben, a reforma de agora ten unha boa dose de 
recorte das posibilidades de iniciativa da oposición. Por iso 
se rebela esta e nin admite o proceder da maioría. E neste 
contexto o presidente Victorino Núñez adopta unha postura 
de militante partidario que lle fai extrema-las reaccións de 
defensa da maioría e de disciplina contra a rebelión, as 
argucias ou mesmo a indisciplina de parte da oposición. E 
todo isto pasa ó primeiro plano da actividade parlamentaria, 
nunha mostra máis de que os debates sobre os problemas de 
fondo do país poden seguir no limbo. 

¿Como vai responder a is to o electorado? 



INTERNACIONAL 

Os dereitos humanos, violados 

A s noticias que aparecen nos 
medios de comunicación nos 
últimos días gardan de maneira 

directa ou indirecta unha relación cos 
dereitos humanos, ben sexa nun sentido 
positivo ou negativo, con abundantes 
casos de vulneración dos mesmos. 
Desde o 10 de decembro de 1948, data 
da Declaración universal dos dereitos 
humanos, sempre supoxeron un foco de 
necesaria referencia e a miúdo, desgra
ciadamente, esta declaración só queda
ba, no mellor dos casos, nun relatorio 
de vás intencións. 

En Viena acaba de celebrarse a 
Conferencia internacional sobre os 
dereitos humanos, organizada pola 
ONU. Desde o seu comenzo, os 13 
premios Nobel, entre eles Rigoberta 
Menchú, Amnistía internacional, as 
ONGS (Organizacións non guberna
mentais) intentaron boicotea-la Confe
rencia, para chama-la atención sobre o 
fariseísmo sobre todo dos países máis 
poderosos, que seguen con grandes 
propostas e escaso respecto ós dereitos 
humanos, fundamentalmente das 
minorías étnicas e relixiosas. EEUU 
propuxo o uso da forza "preventiva" 
para defende-los dereitos humanos no · 
mundo, é dicir, mandar tropas ou apro
bar "unha intervención humanitaria" 
alí onde se violen os dereitos huma
nos. 

En Somalia, EEUU está poñendo 
en práctica esa "forza preventiva" e así 
están intervindo militarmente, con 
bombardeos da cidade de Mogadiscio, 
o que ocasionou a morte de ~arios civís 
somalíes. 

En Saraxevo continúan as viola
cións dos dereitos humanos, principal
mente por parte dos serbios e croatas 
contra ós musulmáns bosnios. Mesmo 
esta situación inhumana chega a afectar 
a nenos inocentes e así ultimamente os 
serbios canxean bebés por prisioneiros 
de guerra. 

En Alemaña os últimos gromos 

xenófobos parecen · 
demostrar, do 
mesmo xeito que 
noutros paises, 
pero con roáis vita -
lidade, que os sen -
timentos racistas 
están enraizados 
en grupos de xoves 
xermanos, que son 
intolerantes no res
pecto ós dereitos 
humanos de colec
tivos de persoas 
"diferentes": tal 
como desgraciada
mente está a pasar 
cos cidadáns tur
cos. Esta "caza" de 
inmigrantes tamén 
está a afectar ós 
colectivos de per
soas do Leste, que 
diariamente están 
entrando en Ale
maña. 

En Guatemala 
foi elixido presi-

* dente constitucio- ·&.'+ 
nal Ramiro de _ __,_....._......,....,. 

León, procurador dos dereitos humanos 
e anteriormente firme . defensor dos 
mesmos e crítico nas imnumerables 
violacións dos dereitos das persoas no 
seu país. 

Por último, enunciamos, sen 
comentar algunhas das moitas noticias 
que están a acontecer fóra do noso 
Estado: 

-En Camboia, despois dunhas elec
cións, distintos colectivos políticos tra
tan de unirse fronte ó antigo partido de 
gobemo, que parece non querer acepta
los resultados electorais. 

-Os mongoles votan por primeira 
vez para elixir presidente. 

-En EEUU, o presidente Bill Clin
ton continúa rectificando promesas 
electorais. 

-EEUU revisa as axudas económi
cas a países que violan os dereitos 
humanos. 

-En Xapón reavívanse antigos ritos 
e tradicións coa voda dos futuros 
monarcas. 

-A corrupción segue a ser persegui
da polos xuíces en Italia e Venezuela, 
con abundantes casos de políticos e 
persoas influentes. 

-En Angola segue a morrer xente 
nos enfrentamentos entre o exército do 
gobemo e o grupo guerrilleiro Unita. 

-En México os narcotraficantes 
matan a un cardeal e varias persoas. 

MOISÉS LOZANO PAZ 
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ENTREVISTA RENOVACION NO CONSELLO 
Emilio Gon 

O 
Consello da Xuventude de Galicia non é unha Institución 

demasiado coñecida. Sen embargo a principios deste ano 

estaba de plena actualidade. A súa directiva, presidida por 

Xan Bugllo, puxo con valentía ó descuberto os resultados dunha 

auditoría que amasaba indicios serios de que os anteriores equipos 

directivos, próximos ó P S. O.E. e asociados á figura do agora sena

dor, Xosé Blanco, incorreran en prácticas irregulares e, supostamen

te se beneficiaran, non só política, senón tamén económicamente, co 

seu cargo. 

No pasado mes de abril, despois dun axitado período, marcado pola 

denuncia e o debate na prensa, foi elixido coma presidente do Conse

llo da Xuventude de Galicia Emilio González Avión, colaborador de 

Irimia, e animador do Movemento ''junior" e do Movemento Rural 

Cristián. O máis significativo da súa elección é o apoio que reúne e o 

significado claramente renovador dese apoio: forzas nacionalistas, 

movementos educativos cristiáns, grupos sindicais. Con Emilio con

versamos tratando de dar significado a todo esto. 

-Emilio, ¿que é o Consello da 
Xuventude? 

-Poi é un Organismo Oficial, que 
t n carácter con ultivo e que quere se
la repre entación do conxunto de Aso
ciación xuvenís que funcionen no 
ámbito nacional galego. 

-Aí atrás a prensa falou moito de 
irregularidades no Consello descu
bertas por unha auditoría. 

-Si, na prensa a cousa deu que 
falar. De todas maneiras non se vai ó 
fondo do asunto. Non se explica nin se 
comprende cabalmente cal é o proceso 
enteiro, a qué intereses responde, que 
ideas do asociacionismo se acochan 
detrás destas presuntas irregularida
des. Como sabedes, o diñeiro non xus
tificado ascende a algo máis de 22 
millón de pesetas, e poden chegar ós 
30 se non se xustifican ben uns cartos 
dun curso do INEM. 

-Quizais neste caso a cantidade 
non é o fundamental. 

-Aí quería chegar. ¿Que son 30 
millóns de pesetas? ¿Que son compa-

radas coas presuntas irregularidades 
de Filesa, de determinados concellos, 
da Deputación de Pontevedra, etc ... ? 
Pero a alarma social nace aquí por un 
dobre motivo. En primeiro lugar por
que a relación co presuposto anual do 
Consello, eses 22 millóns, é diñeiro. 
E, en segundo lugar, por ser un orga
nismo xuvenil. Cando se fala de moci
dade, úsanse tópicos coma sincerida
de, rebeldía, ganas de cambia-la 
sociedade para mellor, rexeitamento 
das inxustizas. Pero asuntos coma 
estes fannos ver que a mocidade ten 
tamén comportamentos negativos, 
como os que caracterizan á nosa 
sociedade. ¿ Quen vai moralizar, 
entón, pensa moita xente, se os novos 
aprenden o malo dos vellos e non o 
bo? 

-As raíces de todo este deterioro 
están case no momento mesmo no 
que o Consello se bota a andar. 

-O Consello nace aló polo ano 86, 
cunha xestora que despois pasa a se-la 
primeira Permanente presidida polo 
despois senador por Lugo, Xosé Blan-

co. Está claro que ser presidente do 
Consello abría posibilidades políticas 
mais non económicas. O Presidente do 
Consello da Xuventude non ten soldo. 
Trae traballos e trae tamén manexo de 
diñeiro. O sucesor de Xosé Blanco 
estaba no paro cando accedeu á presi
dencia do Consello. Non sei se esta 
pode ser unha das causas das posibles 
irregularidades .... 

-¿Non se controlaba desde abai
xo? 

-Na permanente que encabeza Isi
dro Nieto había un abano grande de 
opcións ideolóxicas e de tipos de aso
ciacións. Pero certamente a maioría 
<lesas persoas estiveron descolgadas ou 
desinformadas sobre a xestión, aínda 
que algunhas quixeron informarse ó 
final. Houbo unha auditoría que non 
presentaba as cousas con claridade. As 
organizacións xuvenís de carácter 
nacionalista, apoiadas por outras de 
tempo libre e sociais, comezaron unha 
oposición firme. Decidiron elaborar 
unha candidatura de oposición para 
facerse coa permanente cun obxec- ~ 



-=::> tivo moi claro: poñer en claro todo 
o que pasara anteriormente. Daquela, 
curiosamente, tanto a chamada familia 
Socialista, como as Novas Xeracións 
do P.P., se uniron a esa chamada e 
comezaron a elaborar esa candidatura 
conxunta. 

-¿E ese acordo funcionou? 

-Non, rompeu case no último día 
de prazo para presentar candidaturas. 
A familia socialista foise por un lado 
coa súa candidatura. As Novas Xera
cións seguiron, en cambio, dentro da 
candidatura impulsada polos grupos 
nacionalistas e algunhas asociacións de 
carácter social. 

-Había logo unha candidatura 
de continuidade e outra de ruptu
ra. 

-Efectivamente, unha de continui
dade e outra de borrón e conta nova. E 
no enfrontamento entre as dúas había 
un trasfondo político. Non digo 
enfrontamento entre partidos: desde 
ese punto de vista non se entendería 
unha alianza entre a dereita e o nacio
nalismo de esquerdas fronte ó P.S.O.E. 
Ademais entendelo así ¿non sería tanto 
como dicir que as demais organiza
cións, sen carácter sindical ou político, 
eramos comparsas dos partidos? Eu 
penso que non, pero que eso non nos 
libra de ter que posicionamos, de dar 
opinións, de tomar decisións políticas 
nun senso amplo ... 

-Por eso dis que foi un enfronta
mento político. 

-Si, político no sentido profundo, 
como se demostrou despois. Político 
porque hai dúas concepcións apostas 
radicalmente, de raíz. Unha que ve o 
asociacionismo en función da adminis
tración: manéxanse os cartos da Admi
nistración, colabórase con ela, respón
dese ós seus intereses, ... e mesmo hai 
un claro interese por chegar a controlar 
a Administración. A outra concepción 
pon o acento na propia mocidade, pre
tende organizala, organizamos, con ou 

Trátase de organiza-la mocidade. Con ou sen diñeiro, con ou sen respaldo da Administración. 

sen diñeiro, con ou sen respaldo da 
administración, mesmo sen respaldo de 
partidos, institucións eclesiásticas ou 
civís. 

-¿Pódese dicir que cando gaña 
Xan Bugallo, derrotando a Isidro 
Nieto, gaña esta segunda liña que 
apuntas? 

-Eu creo que esta segunda liña non 
gaña nunca. Ou polo menos é moi difí
cil que gañe no contexto actual. O que 
si se gañou foi en transparencia de xes~ 
tión. A auditoría realizada puxo en 
claro a serie de irregularidades que 
agora van ser obxecto de exame xudi
cial. E a permanente de Xan Bugallo 
mesmo denunciou posibles irregulari
dades cometidas por unha persoa do 
seu propio equipo. Un grande exemplo 
para calquera política honrada: come
zar por quita-la trabe do propio ollo 
antes cá palla do alleo. Ademais fíxose 
unha importante contención do gasto 
moi positiva. É moito menor o nivel de 
endebedamento do Consello agora, 
cando o deixa Xan Bugallo, que ó final 
do período de Isidro Nieto. Deste xeito 
os cartos do Consello non engordan ós 
bancos, verdadeiro poder na sombre en 

todo o Estado Español e na Europa 
Occidental. 

-Unha aposta pola utopía e os 
principios éticos fronte ó monetaris
mo e o arribismo ... 

Trátase deso, de escoller se unha 
determinada Institución vai traballar 
gracias ós Bancos e para os Bancos 
ou, como tratou de face-Io Consello 
da Xuventude nestes dous anos, traba
llar pola transparencia, a democracia 
e a mocidade. ¿Houbo erras·? Moitísi
mos. Para outra vez, se queredes, fago 
unha lista completa. Pero houbo un 
grande acerto, que foi a liña de traba
II o. Tamén Xan Bugallo estaba no 
paro cando accedeu á presidencia do 
Consello ... e no paro está agora que o 
deixa. Non foi rendible para el o paso 
pola presidencia do Consello da 
Xuventude. É probable que na súa 
xestión houbese desacertos políticos, 
pero non penso que fose eticamente 
desacertada. Pero semella que nesta 
sociedad e a ética non lo ce ... mais 
continúa a traballar. 

GUMER-DANIEL 



Líder campesiño boliviano· visita Galicia 

H
i poucas semanas visitou Galicia, invitado polo Concello de San

tiago, Hugo Femández, director de CIPCA-Bolivia (Centro de 
Investigación e Promoción do Campesiñado) para apoiar coa súa 

presencia e testemuño a presentación do novo programa de cooperación 
"Santiago, camiño de solidariedade"; o Auditorio de Galicia acaba de 
facer convenio coas institucións Intermón-CIPCA e "Fe y Alegría". Apro
veitando a súa presencia en Galicia Irimia fíxolle a seguinte entrevista. 

¿Que é o Centro de Investigación e 
Promoción do Campesiñado que vostede 
dirixe? 

CIPCA é unha institución privada de 
desenvolvemento social, non confesional, 
que desde 1979 traballa en favor das comu
nidades indíxenas quechuas, aymaras e chi
riguanas, que conforman a maioría do cam
pesiñado boliviano. 

¿Que actividade desenvolve normal
mente CIPCA? 

As nosas accións parten dunha investi
gación moi rigorosa e participativa sobre as 
micro-rexións nas que se vai incidir. Ofré
ce e un modelo de producción alternativo 
que nó denominamos "Comunidades de 
Tr bailo"; ofrécese asesoramento e forma
ci n técnico-agrícola, educación popular 
( ur de alfabetización nas súas propias 
1 i ngua , programa de radio, publica
ci n ... ) crédito rotativos e xestión de axu
da de cooperación, planos par·a as mulle
re , proxecto de saúde, etc. 

A axuda que acaba de concede-lo 
Concello de Santiago é para a rexión de 
Machaca ¿podía explicarnos onde está 
Machaca e cómo é a vida nesa rexión? 

Machaca é unha das tantas 'zonas mar
xinadas das rexións rurais andinas. Está 
situada ó leste de Bolivia, no departamento 
da Paz, lindando co lago Titicaca. Os seus 
ingresos económicos son dos máis baixos 
de toda América Latina. Cada familia a 

penas dispón de 41.000 ptas. anuais. Esto é, 
cada individuo dispón de 683 pts. ó mes 
para cubrí-los gastos de alimentación, 
roupa, educación, saúde, etc. 

A poboación de Machaca é na súa tota
lidade de orixe aymara. Os aymaras conser
varon moitos dos seus valores, crenzas 
socio-culturais e a súa propia lingua duran
te séculos, resistindo as pretensións hexe
mónicas dos incas, dos españois, dos boli
vianos (brancos) e agora a influencia dos 
Estados Unidos. 

Os campesiños vi ven do cultivo da 
"papa" (patacas), quínua, cebada, e ovellas 
e llamas. Sen embargo, polas adversas con
dicións climáticas (continuas xeadas ou 
secas) e pola secular marxinación destas 
comunidades indíxenas, a vida do campesi
ñado no altiplano é moi dura, o que está 
fa vorecendo a emigración cara á cidade de 
La Paz e cara ós cultivos de coca. Emigra
ción que se está conseguindo frear coa apli
cación desde 1990 do denominado Plano 
Machaca. 

Os 30 millóns de Ptas. que aporta o 
Concello de Santiago son precisamente 
para apoiar accións dese Plano Machaca 
¿en que se van investir? 

O Plano Machaca é un programa de 
desenvolvemento comunitario integral onde 
a producción, a educación, a saúde e a 
organización popular conflúen no obxecti
vo global de mellora-la vida de máis de 
30.000 persoas. 

Desde 1990, téñense construído máis 
de 80 invernadeiros (producidno leitugas e 
tomates a máis de 4.000 m. de altura), 12 
pequenas represas e 6 pozos, 1 matadeiro, 8 
dispensarios médicos, fixéronse campañas 
de capacitación de dirixentes campesiños, 
cursos de alfabetizacións, etc. 

Nestes momentos, para poder comer
cializa-los excedentes agrícolas e non frea
lo desenvolvemento socio-económico desta 
rexión resulta imprescindible mellora-lo 
camiño que une Machaca con La Paz. Esto 
permitiría nun futuro poder electrifica-la 
zona, trae-lo teléfono, facilita-lo acceso de 
mestres, médicos .. . E é precisamente na 
mellora deste camiño (45 kms.) onde se van 
investí-los fondos doados polo Concello de 
Santiago. 

¿ Quere engadir máis algo? 

Dar sinceramente as gracias á socieda
de galega e ó Concello de Santiago a través 
do seu Auditorio pola súa horizontal con
cepción da cooperación Norte-Sur, onde se 
superan visións caritativas ou estrictamente 
monetaristas, e preténdese un achegamento 
de verdade ás culturas do Sur e a un proce
so de sensibilización e cambio nas mentali
dades do Norte. 

JÉSUS MEDÍN - INTERMÓN-GALICIA 



TESTEMUÑO 

Entre cabezas navegaba a Virxe do Rocío 

e hegamos, a miña compa
ñeira e mais eu a 
Almonte (Huelva) sen 

ter idea de onde era a romaría. Des
p o is de informarnos seguimos ó 
Rocío, a 15 quilómetros, de cheo na 
marisma. 

A aldea do Rocío sorprende 
polas súas rúas e prazas cheas de 
area, polas hermandades, que son 
casas de planta baixa feitas prá 
romaría, con patio, habitacións con 
literas, capela pra garda-lo Sin Peca
do, (que é o estandarte cunha Virxe), 
ventás con rexas pra olla-la silueta 
típica do andaluz. Alí está o barrio 
dos obreiros do Coto de Doñana, os 
únicos habitantes de todo o ano. 

A branca pomba 

Perante os prezos escandalosos 
da hospedaxe, decidimos monta-la 
ten da de campaña neses días. Ó día 
seguinte irnos á ermida, a visita-la 

Os rocieiros, afervorados, forman unha escuma humana Virxe, que está entre rexas: o meni- b 8 ,. Pamba 

ño teno na sección áurea do corpo 
so re a que navega a ,anca . 

(expresión renacentista) e nos pés unha 
media lúa, que nos fala dos tempos das 
loitas contra os mouros. 

A Virxe non mira pró espectador, 
está ensimesmada: dá a sensación de ser 
unha totalidade na que nada falta, e o que 
a mira está ausente, sen poder entrar, 
coma unha superficie convexa de cristal 
pulido, da que esborrexeriamos se inten-

. tasemos agarrarnos. 

Chegan os romeiros 

A carón da ermida atópase a maris
ma: cabalos soltos pacendo, milleiros de 
andoriñas de cu branco comendo mosqui
tos e chiando, miñatos planando preto das 
nosas cabezas. 

Tras de algunhas faceren noite no 
camiño, as noventa hermandades van 
chegando, saudando á Virxe do Rocío, 
con cadanseu Sin Pecado dentro dun 
palio enriba du carro con rodas de madei
ra, engalanado con flores e con prata e 
tirado por uns bois que por Galicia non se 
ven e son dunha raza que fan a romaría 
máis primitiva. 

Diante van os cabalos, de pura raza 

árabe e os seus xinetes vestidos prá oca
sión: os homes pantalón a raias grises e 
negras, camisa branca con chaleco e 
tirantes, algún sombreiro cordobés, botas 
de cabaleiro, poucos con esporas; as 
mulleres vestidos longos con "grandes 
vuelos", lunares verdes, vermellos, 
negros, azuis, brancos, peiteados barrocos 
con peitas, flores no cabelo, botas de 
montar, sentadas de lado, agarradas ó 
home. Os vestidos delas visten as ancas 
dos cabalos. 

Detrás do Sin Pecado moita xente a 
pé; paran no camiño, cantos, palmas, gui
tarra: "¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva 
la blanca paloma! ¡Guapa, guapa, guapa! 
¡Bonita, bonita, bonita!". 

Os camiños énchense de carretas 
engalanadas, parecen as dos zíngaros na 
estepa: algo primitivo se perde na raía do 
horizonte. 

Na marisma 

O ambiente da marisma predispón a 
unha relación co outro que nas cidades 
xa é imposible. O contacto máis directo 
coa natureza, as necesidades máis inme-

diatas, fan da romaría unha expe
riencia. Sen falar da relación espe
cial na que se pode entrar, se se 
quere, coa Virxe do Rocío na noite 
do domingo. 

A Virxe é secuestrada polos 
homes de Almonte, donos dela. Teo
ricamente, o secuestro é ó amañecer, 
pero os inquietos xoves de Almonte 
puxan por subir ás rexas, duns catro 
metros, antes de tempo. Collen á 
Virxe ó lombo, enriba dunha base 
moi pesada e protexida cun baldaqui
no, entre miles de persoas que saen 
da capela. 

Toda a noite, coa marisma de 
fondo, a Virxe vai dun lado a outro 
navegando entre cabezas. Hai 
momentos en que está a piques de 
afundirse entre a xente, pero os de 
Almonte érguena, suando e coas 
camisas rotas. Este navegar sen 
rumbo fixo prodúcese porque moitos 
queren tocar á Virxe, pero os de 
Almonte non queren que o fagan. 

Coma a pedra de abalar 

Nós ollabámo-lo ir e vir da Virxe 
dende lonxe, dominando o fermosa cadro, 
no que a Virxe parecía unha barca nun 
mar bravío coma o de Muxía. 

Decidimos ir toca-lo manto da 
Virxe, entre empuxóns. Con decisión e 
convencemento chegamos ó círculo e de 
pronto decateime do lugar en que me 
metera: unha forza bestial, sobrehuma
na, na que o individuo se desgarra e 
entra nun lugar no que non é dono de si 
mesmo. 

Xa en Santiago, reflexionando, sacá
mo-la conclusión de que as xuntanzas 
modernas son un espectáculo no que 
domina a técnica. Na romaría do Rocío, a 
marisma está presente, coa Virxe coma 
obxecto que remite a algo ancestral. O 
rocío e maila auga mestúranse na nature
za. 

Parécese á Virxe da Barca, na que o 
son da pedra de abalar nos leva a algo 
máis remoto có obxecto mesmo do que 
estamos a falar. 

IGNACIO VII.AR 
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OPINIÓN 

De pasados 
e futuros 

Por CARLOS MELLA 

Cando estou a escribir estas liñas aínda non se 
celebraron as elección xerais. Cando o lean vostedes 
as devanditas eleccións xa serán noticia nos xomais e 
os seus resultados coñecidos. E pode ser boa idea 
facer, entre o fusco do que aínda é futuro e o fusco do 
que xa é pasado, algunhas consideracións. 

¿Que nos dixeron os candidatos e qué agardaba -
mos nós que nos dixesen? ¿Cales eran as preocupa
cións dos cidadáns e que respostas recibimos dos can
didatos.? ¿Primou o interese nacional ou sobranceou o 
apetito de poder partidista? As respostas ás tres pre
guntas arroxan un saldo negativo. 

Os candidatos sen excepción loitaron máis dura
mente no campo da descalificación do contrario ca no 
do ofrecemento programático de solucións viables e 
comprensibles para os cidadáns. Os candidatos estive
ron tan abondosos e elocuentes nas descalificacións de 
pasados ideolóxicos e comportamentos concretos que 
na explicación do futuro e as accións positivas para 
endereitar e supera-las súas dificultades. Os candida
tos levados por unha agresividade persoal que pouco 
ten que ver coa idea da gobernación social, demostra
ron que privaba neles o desexo de poder e o medo a 
perde-la sinecura. 

A conservación do poder partidista convertiuse en 
fin último e tódolos medios, aínda os máis alonxados 
da ética, puxéronse en xogo. E teño para min que a 
mentira, a media verdade, a falacia, a calumnia políti
ca, a recordación maliciosa e un catastrofismo dirixi
do, foron os eixos dialécticos dunha campaña sucia. 
Paréceme que hai quen quere reconstruí-la teoría das 
dúas Españas. Todo foi aproveitado, polos poderosos, 
para traballar na dirección do bipartidismo, nunha 
España que foi, é, e sempre será histórica, social e cul
turalmente un variado mosaico de diferencias; o seu 
recoñecemento é base indispensable para construír 
calquera proxecto de futuro. 

Non quera ser agoreiro. Pero gañase quen gañase, 
o certo é que a España real volveu a perde-la partida 
diante da España oficial. 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 41) 

Un proceso de liberación (Ex 6) 

O noso Señor quere a liberación 

A lectura actual das pragas de Exipto corre o peri
go de ser feita equivocadamente, dende a nosa con
cepción actual da maxia. Pero as artes máxicas 
estaban moi prestixiadas en Exipto e o faraón esta
ba rodeado de sabios e magos. O que está en xogo, 
onte coma hoxe, é se o poder opresor, representado 
polo omnipotente faraón de turno, ten máis forza cá 
paixón liberadora dun deus pastor de xente humil
de: os "hapiru" ou hebreos, de pouco prestixio 
social. Este deus dos pobres, lavé, ¿ terá capacidade 
para liberar ós seus do divino faraón? 

10 Señor díxolle a Moisés: "Agora vera-lo que 
vou facer co faraón. Forzado por man rexa, dei
xaravos saír e mesmo vos botará da súa terra". 

O autor sagrado fainos saber que o novo deus, lavé, está ligado co "deus do pai" ou deus 
pastor dos patriarcas e que, polo mesmo, se está cumprindo a promesa: 

2Deus seguiu dicindo: ''Eu son lavé. 3 Aparecinme a Abraham, a Isaac e a Xacob co nome de 
Deos todopoderoso; pero non lles dei a coñece-lo meo nome lavé. 4Eu fixen con eles un pacto: 
dárlle-lo país de Canaán, terra na que viviron coma forasteiros. 

A queixa do pobo é a de que desque Moisés interveu o faraón trátaos peor. Deus vaise defi
nir coma liberador: 

5"Estou escoitando as queixas dos israelitas que os exipcios asoballan; teño en conta o meo 
pacto. 6Dilles, pois, ós israelitas: Eu, lavé, tirareivos de debaixo da carga que vos impoñen os 
exipcios, sacareivos da súa servidume, librareivos con brazo estendido e con grandes escar
mentos. 1Tomareivos coma meo pobo e eu serei o voso Deos. Saberedes que eu son lavé, o voso 
Deos, o que vos tirou de debaixo da carga dos exipcios. 8Levareivos á terra que xurei darlles a 
Abraham, a Isaac e a Xacob, e daréivola a vós en posesión. Eu, lavé". 

En textos coma este fundaméntase a teoloxía latinoamericana da liberación, e sorprende 
que os "espiritualistas" se estrañen acusando a eses teologos de "materialistas". Israel 
nace coma pobo coma consecuencia dunha liberación social. 

9 Moisés díxolles ós israelitas todo iso. Pero non lle fixeron caso, polo desfalecemento do espíri
to baixo a dureza do traballo. 

A liberación non foi un acto automático, senón un longo proceso de concienciación nacio
nalista que lle debeu de levar tempo ó líder, Moisés. Non se esperta do sono da noite para 
a mañá, e o fogar de Breogán sábeo. 

1º O Señor díxolle a Moisés: imv ai onda o faraón, rei de Exipto, e dille que deixe saí-los isra
elitas da súa terra". 12Moisés respondeulle: "Se non me fan caso os israelitas, ¿como mo vai 
facer o faraón, sendo eu tan torpe de palabras? 13Pero o Señor seguiu falando con Moisés e 
Aharón e dándolle-las súas ordes para os israelitas e para o faraón, rei de Exipto, co fin de 
sacar alí ós israelitas. 

Os capítulos 7, 8, 9 e JO descríbenno-las pragas: lavé e o faraón vanse enfrontar entre si. 
Este cadro épico de 9 pragas está en función da derradeira praga, a décima: a morte dos 
primoxénitos de Exipto en contraste coa salvación dos hebreos, protexidos polo sangue do 
año pascual. Posiblemente un andazo que concidiu coa saída de Exipto sexa a calamidade 
que deu orixe ó relato das pragas, que se amplifico u en forma de Zenda profética. 

Xosé Chao Rego 

As pragas 

Anque nosoutros non 
consideramos necesaria 
unha explicación das 
pragas, porque non é 
preciso entendelas coma 
acontecementos que se 
deron na realidade, vela
q uí como pretenden 
explicalas algúns auto
res: 

Cada ano, cara ó verán, 
prodúcese un fenómeno 
coñecido na xeografía 
polo nome de Nilo Ver
mello, porque ó asolaga
la auga o país, ponse 
desa cor. Tal auga arras
tra terra e outros mate
riais que a tornan aver
mellada, de xeito que 
parece sangue (1 a praga). 

A inundación levaba 
consigo que as ras e os 
sapos (2ª praga) ficasen 
na terra, e ó morreren, 
se descompuxesen, 
podrecendo e conver
téndose en mosquitos 
(3ª praga) e moscas (4ª 
praga), que chegaron a 
provoca-la peste (5ª 
praga). Estas moscas, 
verdadeiros tabáns pro
ducen úlceras (6ª 
praga). 

Algunha vez cae en 
Exipto a sarabia ou 
pedrazo (7ª praga). 
Tamén sucede que 
nubes de saltóns, cha
mados langostas (8ª 
praga) sexan levados 
dunha rexión a outra 
polo vento. E cara á 
primavera, o vento 
simún do deserto trae 
consigo a escuridade e 
unha especie de tebras 
(9ª praga). 
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UTOPÍA 

¡Civilización! · 
Para nosoutros, as grandes chairas abertas, os fermo

sos outeiros ondulados e os ríos serpeantes e de curso 
enmarañado, non eran salvaxes. 

Só para o home branco era salvaxe a natureza, e só 
para el estaba a terra infestada de animais feroces e xentes 
bárbaras. 

Para nosoutros era dócil. Aterra era xenerosa e estaba
mos rodeados das bendicións do Gran Misterio. 

Para nosoutros non foi salvaxe ata que chegou o home 
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peludo do Leste e con brutal frenesí amoreou inxustizas 
sobre nós e mailas nosas familias. 

Cando os mesmos animais do bosque principiaron a 

fuxir da súa proximidade, daquela principiou para nosou
tros o Oeste Salvaxe. 

LUTHER OSO ERECTO 

Xefe sioux 



• 

BUZÓN 

Un párroco galego en Suíza 
Invitado pola Federación de Socieda

des Galegas na Suíza, percorrín dito país 
no pasado mes de maio. Dúas cousas me 
pediran: celebrárlle-la misa en galego e 
falar sobre do Camiño cultural de Santia
go. 

As misas celebreinas unhas veces 
nos locais dos Centros Galegos e outras 
nos templos parroquiais nos que cele
bran a misa en castelán da Misión 
Española, que eses días foi en galego, 
concelebrando os capeláns de emigran
tes. ¡Con que ilusión preparaban os 

locais, as cántigas litúrxicas, e partici
paban! 

Eu sabía que había moito emigrante, 
pero ó ir pasando de cidade en cidade e 
de Centro Galego dun para outro, ¡non 
pensei que houbese tantos! En Zug 150 
familias, en Lausana arredor de dez mil 
galegos ... 

En Lausana participei nunha kermes
se -así lle chamaban- que viña a ser unha 
romaría no monte na que había: polbo, 
sardiñas asadas, churrasco ... e o coro 
Cantigas da Terra. 

Dixéronme en varios sitios que os 
párrocos galegos debíamos saír máis e 
nos achegar ós países de emigrantes para 
nos econtrar con eles. E penso que teñen 
razón. 

Moitos deles virán estes meses de 
vacacións; outros xa o fixeron polo 
Nadal. O día 6 de agosto participarán na 
"Peregrinación dos Emigrantes a Santia
go". 

VICENTE CERDEIRIÑA 
Párroco de Poio. Pontevedra. 

¿Que fai unha irimega no Chad? 
Teresa Mailly, unhas das fundadoras 
desta revista, escríbenos dende o 
Tchad, no corazón de Africa. Emo
ciona que a nosa revista pise terreo 
cristián tanfecundo. 

Querida Carmen e demais Irimegos: 
Non sei se Irimia chega a Madrid, o 

que si sei é que chega a N'Djamena 
/Tchad. Aínda me chegou onte cunha 
"Fouce" ... 

Como mañá marcha un xesuíta de 
aquí para Santiago, sentín a "tentación" 
de caer na morriña e escribirvos. 

Xa levo 9 meses neste país saheliano 
[do Sahel, Africa do norte], dun clima e 
paisaxe duros: ventos, calor, seca, fame. 
A Igrexa é aquí coma un vagalume de 
esperanza, que non atopan os chadianos 
[habitantes do Chad] en ningures. 

É un pobo forte que sofre social, 
política e economicamente. Por exemplo: 
os funcionarios (mestres, profesores ... ) 
están en folga dende febreiro por non 
seren pagados algúns dende agosto, 
outros dende novembro. Os cartos (pou
cos) do país e do exterior van para o peto 
dos 3 grandes e os seus exércitos. 

En todo o país hai 150 quilómetros 
de estradas asfaltadas, o resto son pistas. 
Agora que empeza a época das chuvias, o 
país está intransitable. Na capital hai 3 
rúas asfaltadas. As casas da xente na 
capital son todas de adobe. A maioría 
non ten luz eléctrica na súa casa nin traí
da de auga. Non vos podedes imaxinar. 

A Igrexa Católica está entregada a 

axudar a este pobo. Eu 
traballo nun Colexio 
de E.S.O. e Bacharela
to da diócese, que 
levámo-las Relixiosas 
do Sagrado Corazón. 
¡Se viséde-lo Colexio ! 
Para cada 200 rapaces 
ternos 25 libros de 
texto por asignatura, 
que se desprazn co 
profesor de clase en 
clase. Se entras na cla
ses vera-los alumnos e 
alumnas descalzos, As "pallozas " do Sahel (Africa) semellan ás dos Aneares. ¿Non si? 

pois os zapatos de plástico coa calor son comunidades de base, de linguas, que 
insoportables. teñen a súa propia vida e reúnense o 

Nós traballamos cun tercico do pro- domingo despois da proclamación da 
fesorado, xa que somos colexio subven- Palabra para a consagración. 
cionada ó 63 por cento. Os rapaces, Na catequese de mozos de prepara-
durante a folga, veñen 3 días á semana. ción á confirmación (2 anos). Eu coordi-
Temos medo de que dentro duns días o naba 9 grupos = 180 mozos e 9 catequis-
ministro declare este curso branca: non tas. A vida é impresionante. ¡¡¡Non 
se pasa de clase, non hai exames. damos feito ! ! ! Se alguén se animase a 

Na cidade de N'Djamena cos seus vir. ... Tamén me podedes manda-las 
650.000 habitantes hai 50.000 cristiáns: fichas da Catequese da Confirmación, de 
evanxélicos, asemblea cristiá e católicos. Santiago, que disque son moi boas .. 
A nosa parroquia ten unha vida impresio- A nosa parroquia ten dúas novas 
nante. Os domingos reúnense, ó aire sucursais nos novos barrios (deserto e 
libre, uns 3.000 adultos e á parte uns unhas chozas) . .You dúas veces por sema-
1.000 nenos e preadolescentes. na coas mozas para facer labores. A 

Na Pascua bautizáronse uns 200 pre- única oportunidade de reunión que teñen. 
adolescentes, .e uns 173 mozos e adultos, Déixovos; tería moito que contar. A 
despois de 3 anos de catequese, que cada un dos coñecidos da mesa de redac-
agora pediremos que sexan 4 anos de pre- ción (e son moitos) un saúdo. Para ti , 
paración. Carmen, unha aperta. 

A parroquia está formada por 12 TERE MAILLY 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Lingua e humor (1 O) 
Músicos de Mondoñedo 
Do que no traballo fai a maula pero 

aparenta traballar din en Ferrol que pare
ce un músico de Mondoñedo. E cantan 
que dunha vez houbo en Mondoñedo un 
andazo moi grande que levou á cama a 
maior parte da xente. O caso é que a 
banda de música tiña o compromiso de ir 
tocar a unha festa con corenta profesores 
e non os había en condicións de ir. Así 
que ordenaron de coller canto mozo hou
bese en pé, poñerlle o uniforme e tapo
narlle con cortiza a embocadura do ins
trumento, ordenándolle que soprasen 
coma se tocasen. E así entre os que toca
ban e os que facían que tocaban cumpri
ron co compromiso. Pero quedou o músi
co de Mondoñedo como símbolo do que 
no traballo fai que fai pero non fai. 

En Santiago a eses tales díselles 
-¿ Seica está aí posto polo Axunta

mento? 
E en Maceda din que está posto polo 

señor abade. 

Cúmpre e o cente
nario do nacemento de 
don A velino Gómez 
Ledo (1893-1993), 
crego chantadino que 
exerceu en Madrid. 
Entre outros merece
mentos para ser lem
brado está o feíto de 
que cultivo u o nos o 
idioma traducindo a 
clásicos latinos, coma 
Virxilio, á nosa lingua. 
Tamén realizou a pri
meira versión íntegra 
do Novo Testamento 
dende o orixinal grego, 
en 1974. 

Adherímonos á 
homenaxe e agradecé
mo lle o seu sobriño, o 
pán-oco de San Froilán 
de Lugo, o envío do 
folleto informativo. 

En en Belesar (Vilalba) din que ese 
pra percha vale ben,_ porque non se 
move, xa que a unha percha, se a bambe
amos moito, cáelle a roupa. Non digades 
que non hai busca de estilo na fala popu
lar. 

E dos que se desentenden de algo, 
maiormente dunha obriga colectiva, dise 
que fanse de Muros, Quizais por aquel 
<lito enigmático, que espero que algún 
lector ou lectora muradana nos explique: 
Somos todos galegos, menos o patrón que 
é de Muros (de intención, coido, humorís
tica). En Catoira din neste caso chamarse 
de Covas e en Maraña chamarse Andre
ses. E é moi vello o <lito A min plin: eu 
son de Lalín (que en Monforte rematan 
doutro xeito: eu son de Verín). 

Este último <lito, xa rexistrado entre 
os galegas de Salamanca no século XVII, 
entrou no castelán (que non todo é influ
xo en dirección contraria) e unha marca 
de colchóns reutilizouno conforme á máis 
moderna técnica publicitaria. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. Xubílase don Suquía 
rematando a faena 

co triunfalismo abraiante 
da catedral da Almundena. 

2. Esa obra "pastoral" 
só ten unha explicación: 

a paixón "edificante" 
ben propia dun faraón. 

3. Gozou sempre o cardeal 
dese factor tan humano 

que é o favor que lle outorga 
o poder do Vaticano. 

4. A catedral madrileña 
dende anos paralizada 
non se daba rematado 

porque non serve pra nada. 

5. Eran centos de millóns 
os que estaban en xogo 

e ó dispendio se opuñan 
os cristiáns que están co pobo. 

6. Dada a súa situación 
xunta o Palacio de Oriente 

vai estar sempre deserta 
porque alí non vive xente. 

7. Iso si, as cerimonias 
de alto rango alí serán; 

non cumpría pra este asunto 
tanto "apostólico" afán. 

8. Dentro dun clima anoxante 
de culto á súa persoa 

o Papa consagra o templo 
dando a obra por boa. 

9. Experto en economía 
o arcebispo cardeal 

vendeu xa doce capelas 
pra recobrar capital. 

10. Disque a corenta millóns 
-non sei de onde sacan tanto
xa as mercaron algúns frades 

pra colocar ó seu santo. 

11. Isto é o que din os xomais 
que eu nada vos inventei: 

xa ten capela e altar 
o beatiño do Opus Dei. 

12. E hai quen a Curros Enríquez 
parodia, e a dicir se atreve: 
se esta é a lgrexa de Cristo 

que o demo a min non me leve. 




