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EDITORIAL 

A verde alianza 
Hai crisé pesqueira no planeta. Os recursos esgótan

se. Os peixes van a menos e o esforzo pesqueiro amáis. 
Caen polo seu peso crenzas e discursos idealistas 
sobre as riquezas mariñas que nunca se esgotan, ou · 
ideas coma a de que as rías, no naso caso, son ·agra 
aberta que dá para todos. 

Esta realidade é dura de aceptar polos pescadores 
cando se traduce en limitacións á pesca, en normas 
sob~e tallas mínimas, descanso semanal, paros biolóxi"." 
cos, vedas, e prohibición de certas artes. 

E non é nos catro vellos mariñeiros, na pe ca arte
sanal, nos que se dan os maiores problémas de preser
va-los recursos pesqueiros. É máis ben na pesca indus
trial na que hai verdadeiras dificultades de control, xusto 
alí onde se aplican as riovas tecnoloxías pesqueiras e o 
modelo capitalista de .empresa: máximo beneficio ó ' 
menor custo e no menor templo .. 

A flota artesa,nal galega do bonito é un bonito ex~m
plo de pesquería tradicional respectuosa co medio. Pés
case con pluma ó coi'ricán: os b_~rcos largan liñas cun 
cebo artificial -ata hai pouco feito a man con follas de· 
millo e cintas de cores- e, levando unha arrancada suave, 
pillan os peixes un a un, controlando núm·em e especie. 

Outros métodos, mesmo o de cebo vivo empregado 
en Euskadi, pero especialmente a volanta franc~sa, son 
masivos e, no caso da volanta, devastadores. Xogan en 
definitiva contra os propios pescado'res tanto porque tiran 
os prezos como porque esgotan a riqueza mariña. Por iso 
os pescadores galegas, por primeira vez dunha maneira 
expresa, danse a man, nunha emocionante e verde alian
za, cos ecoloxistas de Greenpeace. 

Péro esa alianza que hai no norte non se dá precisa
mente en todo o litoral. Hai moito que facer nese terreo. . 

Por exemplo, hai zonas submariñas do naso litara, ; 
cargadas de restos de redes de enmalle perdidas ·- feitas 
agora de materiais case indestructibles-, que seguen 
matando peixe po,r moitos anos. A administración pes
queira galega debería intervir severamente estáblecendo ' . 
medidas elemehtais coma que as unións das trallas de 
corcho cos panos da rede fosen de fibra natural rapida- .. 
mente biodegtadable. 

Outro triste exemplo é o de uso de pólvora na pesca 
do cerco (sardiña, xurelo, xarda ... ), costume ·prrata diante 
do que se pechan os ollas. E, como no,n, está aí o asunto 
das cariocas e de tanto alevín comercializado clandesti
namente. 

. É urxente, xa que lago, que aquela alianza entre con
servacionismo e pesca se estenda a todo o nos9 litoral, 
aínda que só sexa para que ninguén poida acusar ós 
pescadores galegas de ,dobre moral. Un fariseísmo no 
que agora leva a palma a europeísima Franc,ia, que sabe 
vender imaxe de ecoloxismo -véxase esa insignia da 
república chamada Dr. Cousteau- cando, no nome da 
productividade, defenden o uso de artes de pesca esqui'l
madoras e, coma guinda, chegaron a afundir hai anos ó 

' buque Greenpeace, cando denunciaba os seus ensaios 
nucleres no pacífico. 

O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

· A Cor.uña vencerá 
O Tribunal de Xustiza de 

Galicia sentencia que Paco 
V ázquez e os seus deben escri
bi-lo noine da nobre cidade na 
que gobeman en galego e non 
en castelán. 

Pero o Sr. Vázque~ orde
na ós servicios xurídicos do 

· Concello pr~parar un recm:so e 
ir ó Supremo. 

O Sr. V ázquez, secretario 
xeral dos chamados socialistas 
de Galicia -de Galicia, non 
galegas- , gasta cartos dun pre
suposto público galego -¿ou ·de 
Galicia?- para amola-lo idioma 
galego -que é o propio de Ga~-

. cia-, no único terreo no que 
este conseguira unha simbólica 
victoria: o nome dos lugares, 
das p~oquias, vilas e cidades 
do país-galega e de Galicia. 

Se fose ·máis intelixente, 
miraría menos de· agradar en 
todo ós seus padriños de 
Madrid. Procuraría non crear 
conflictos estériles na súa terra 
-¿a súa terra ou só terra na 
que mora?-. Non se significaría 
unha vez máis por militar en 
contra da cultura que o seu 
mesto ·acento delata cando lle 
dá por falar nesa singular varie- · 
dade de criptocastelán provin
ciano noroccidental, é. dicir, 
sempre. E non se pecharía unha 
vez máis· ás portas de toda a 
Galicia galega para abrirse ·as 
de catro concidadáns desleiga
dos, e corent& mil engaiolados 
co fascinante, conto de somos 
un pequeño Madrid. 

EDITA: Empreºsa periodística A IRIMIA. 

Pero todos somos escravos 
dos nosos prexuízos. A el, -¿El?
os prexuízos idiomáticos de 
señorito vilego, fano servil. cóa 
clase pequeno-burguesa . que 
medrou na Coruña cando Fran
co a fixo sucursal do Pardo, 
satélite do centro e capital da 
nada. E sobre todo ten pavor. a 
perder esa franxa de electorado 
reac~ion~rio que lle foi rou
bando ó P.P. a base de alimen-. 
tar un localismo antigale'go que 
xa se está. revirando en contra 
do seu propio partido. E empe
zando pola Coruña, onde hai 
máis sentiment9 galego do que 
el pode imaxinar . 

Para que nos entenda: De 
aquelta, Paco, rapaz, ¿no has 
pensao que si cuadra ie era 
mejor callar la boca de esta 
vuelta? ¿No llegará ya con el 
cuento de la sarna para 
todos? pero nada, era buena, 
tú tienes siempre .que llevar el 
agua a tu riego y amolar a 
todo el mundo. eres un testán 
incorregible. 

Ah! E a promociona-los 
touros con acceso gratis ós 
nenos. Por se a alguén lle que
daba dúbida sobre o proxecto 
cultural do secretario xeral dos 
socialistas de Galicia -que 
mellor sería galegos- para esta 
Terra Nosa que tamén debería 
se-la súa, por máis que agora, 
desbotado o da Xunta, aspire a 
un ministerio (¡Que llo dean 
Santa Virxe do Rosario, que 
llo dean! Amén). 
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BOA NOVA 

' 

¡Outra.vez .á tarefa! 

Por unha cousa ou por out;a, o verán é tempo de moitos 
acougos. Tamén IRIMIA descansou, e agora volve á súa teima 
de aportar un chisquiño de gracia nos ánimos de moitos gale
gos. 

É moi posible que tamén se dese certa vacación na comuni
dade cdstiá da que formamos parte. É hora, logo, de volver ó 
labor. E, s'e for posible, con moita máis ilusión ca nunca. E, se 
for posible tamén, con moita máis serenidadé ca nunca. Diante 
ternos todos unha grande 'tarefa, como para enlodala cos lodos 
turbos· da desilución ou do atordamento. Que Deus nos é\.XUde -
¡e ben que xa nos axuda!- ~------------~ 
nesta no.sa tarefa, que ó 
tempo é tamén labor seu. 

Sentímonos irmáns 
de tódalas comunidades 
cristiás que ha.i polo 
mundo adiante. Dalgun
-has comunidades .de 
América Latina recolle
mo s .esta pregaria, coa 
que queremos sinalar 
tamén a nosa· humilde e 
firme vontade de andar en 
comunidade. 

REMOENDO O EVANXEO 

Domingo 24 do tempo ordinario, Me 8,27-35 - 11 de 
agosto. 

• Desde o p~eiro momento se estableceu unha ten
sión entre a persoa de Xesús e o seu proxecto de vida, e as · 
persoas ·e proxectos dos que o arrodeaban. O Evanxeo· de 
hoxe é unha prol;>a de todo isto. 

A tensión segue estando viva nos nosos tempos. Nas 
comunidades cristiás, todos, en maior ou menor medida, 
nos avergonzamos coina Pedro da cruz de Cristo, do seu 
enfrontamento coas autoridades relixiosas e civís por 
defende-la causa de Deus,. que coincide sempre coa causa 
dos tnáis pobres . . 

• E defendemos moitas veces unha relixión branda, 
apegada ó poder e ó pracer insolidario, que non afronta 
ningunha cruz, porque, se ben se mira, non aposta por 
nada que sup0ña un cambio rea~ nas .persoas e nos 
pobos'. 

Manolo Regal Ledo ' 

Oración da comunidade cristiá 

Señor Xesús, 
Ti viñeches para anuncia-lo comezo do Reino, 
,e chámasnos a te seguir. 
Pero non queres seguidores individuais 
que vivan en solitario a súa aventura. 

Nós queremos ser COMUNIDADE: 
e ti axúdasnos a formar unha comunidade viva, 
na que todos nos saudemos e nos queiramos; 
na que celebremos e compartámo-la fe 

e poñamos a disposición dos outros 
as cualidades que cada un ten; 
na que todos nos sintamos 
evanxelizados e evanxelizadores; 
na que vivamos concretamente 

1 
· o misterio e a responsabilidade de ser Igrexa. 

Señor Xesús: 
queremos ser seguidores teus, 
para anunciar e construí-lo Reino 
¡en COMUNIDADE!i 
Ti axúdasnos. Amén. 

Domingo 25 do tempo ordinario, Me 9,30-37 - 18 de 
agosto 

• Se no Evanxeo do domingo pasado era Pedro o que 
demostraba non entender para· nada as cousas de Xesús, 
agora é o conxunto dos discipulos o. que anda nas mesmas 
historias: Xesús fala dun proxecto de solidariedade que 
implica loita, enfrontamento, sufrimento, e eles adícanse a 
pensar e discutir a ver quen era o máis importante. 

• Sendo sinceros, ternos que aceptar que, pasados 
dous mil _anos, as cousas seguen para moitos de nós bas
tante iguais. No mundo de hoxe, en Galicia, abertos a 
todos, Xesús invítanos a un pensamento e a unha acción 
fonda de irmandade solidaria. e moitos de nós seguimos 
cismando como ser importantes, c'ómo medrar e destacar. 

• Un neno, maiormente un neno pobre noso ou do 
Terceiro Mundo, segue a se-la referencia básica que 
Xesús nos pon diante: quen se identifica cos pequenos e 
se implica na construcción: fraterna dos máis débiles anda 
nas súas cousas, nas cousas de Deus. 

Hai nestes dous ~vanxeos unha fonda sabedoría de 
vida .. Con ela todos podemos medrar en humanidade. 

"l"IA -3 



A PENEIRA 

A XVI SEMANA INTERNA
CIONAL DE CINE DE 
AUTOR vai ter lugar en Lugq a 
derradeira semana de setembro, 
organizada polo · colectivo Fon-

·1 miñá. É o certame da imaxe que 
... máis incide no cine que se está 

a facer noutros pobos. 

A INSOLACIÓN 
produce trastornos a 
moita xente neste 
tempo, meno.s en 
Galicia ca no Medi
terráneo, e nótase 
nunha serie de dis
funcións do sistema 
nervioso... Outra 
cousa xa é o exceso 
de tempo ó sol que 
ata pode chegar a 

Alfonso Blanco Torrado 

¡ I , I 

, L ~'d~ J~9.4 
producir cancro de pel. O sol é bo pero sabendo tomalo e con 
tino. O esgotamento por calor afecta ó cinco por mil dos que 
toman o sol en Galicia . 

O ACHEGAMENTO A ASTURIAS nesta Romaxe fainos 
lembrar con agarimo a MDGA ou 
"Mesa pra Defensa del Galego de 
Asturias e da Cultura da Comarca", 
que con máis de douscento.s socios 
está a traballar pola conservación 
do noso idioma nos concellos de 
fala galega en Asturias, investigan
do a toponimia, elaborando m(;lte
rial didáctico e diccionarios, conse
guindo que o galego ~e Asturias 
fose oficial nalgún acto da Univer
sidade ·de Oviedo, e están c¡t ;rrtella-la 
súa revista: "A Freita". 

. CARLOS NÚÑEZ, un dos gaiteiros máis coñecidos a pesar dos 
seus poucos anos, seguiu durante_ este 
verán deleitandonos cunha música 
cada día atraente a de Matto Congrio, 
pero sen esquence-la súa calidade de 
membro galego dos Chieftains cos 
que actuou en Estados Unidos, 
Xapón, etc ... , e sobor de todo conv.er-

, teuse nun embaixador da nosa música 
nos circuítos musicais do mundo. 
Agora está a buscar pe'zas de música 
tradicional galega para ser interpreta
das P,Olo grupo irlandés nun disco adi
cado á nosa músi.ca. 

XVII ROMAXE DE CRENTES GALEGOS 

O lema quere expresa-lo achegarnento dos irimegos a Astu
rias. A celebración principiará ás 12 da mañá e dará remate 
cunha oración vespertina en Vilanova de Lourenzá, ás 7 da 
tarde, no te.tnpJ.o parroquial do vello mo_steiro benedictino. 

Sábado, 10 de. setembro de 1994 
Monte de Santa Cruz (Obe-Ribadeo) 
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.ATENCIÓN A MULLERES SOÁS é un ser
vieio·que xa escomenzou en Compostela e que 
vai ser ampliado ás outras cidades, montado 
poln Servicio de Promoción de Igualdade do . 
Home e da Muller e a Asociacion Raiola. Desti
nado á mulleres soas con nenos pequenos ós 
que se coida con persoal especializado para que 

elas poidan ir a cursos, ir ó tr.aballo se 
teñen un fillo enfermo na casa, ou 

resolver u;n. problema. O telé- . 
. fono é o 594832 (de 9 a 

21 horas). 

A 11 MOSTRA DA PALABRA te_n 
lugar no Carballiño polo catorce <leste 
mes, cadrando coas festas de San 
Cibrán. Consiste na lectura dos poe
mas presentados ó Certame <leste 
nome que tamén son publicados nun 
libro. Organiza, entre outros, os gru
pos de teatro da vila. Tamén neste mes 
vai ser dado a coñece-lo XIV Premio 
de Novela Blanco Amor, o decano dos 
premios de novela longa, unha inicia
tiva de varios concellos e que es~e ano 
organiza o de Vigo. 

FRAGA NON DESCANSA e nestes días está a prepara-lo seu 
"envite" sobre as autononúas. A vecíñanse grandes debates, por 
unha banda, o pleno sobre o· "estado da autonomía", e por 
outrn, no Senado · de .Madrid, ond~ no noso idio~a es brozar~ · o 
seu concepto de Estado. Serán máis dun "tocho" o que tenamos 
que ler sobre problemas das autononúas. .. · 

A RÍA DE RIBADEO 
vai quedamos gravada 
na retina gracias á vin
deira Romaxe. Mais as 
que non van comparti-
lo noso gozo son as fer
mosas aves que inver
nan nesta ría e que 

. agora andan por outras 
paraxes. Ternos que 
salientar que nesta ría 
pernoctan o vinte por 
cento das chamadas 
anátidas: gansos, cisnes 
e patos ... Estas outras 
~ves migratorias proce
den do Norte e Centro 
de Europa e veñen aquí 

/'~ .... 

na busca de alimentos. Na foto, algunha das especies máis 
raras: corvo mariño (1), focha (2), garza (3) e·mazarico (4). 

O ACOUGO NOS 
MOSTEIROS neste 
verán é unha posibili
dade ·á altura de cal
q uera peto, pois os 
prezos non son caros. 
Non todos están aber
to durante o ano, · 
pero si neste tempo de 
verán'. O. de Poio só 

abre de marzo a outubro; os de Sobrado, Samos e Oseira dan 
hospedaxe sempre que teñen lugar. Por dúas mil pesetas pode
mos--atopar pensión completa e moito máis ... 

OS BERROS DOS 
SETE PAÍSES MÁIS 
POBRES queren 
espolia.,.los excesos 
dos sete máis ricos, o 
chamado Grupo dos 
Sete, xa que estes 
supoñen só o quince 
·por cento da poboa
ción, e consumen e 
estragan o sesenta por 
cento da riq uezfi do 
globo ... Os sete máis 
pobres, que claman a 
favor das tres cuartas 
partes da humanidade, 
son representantes 
indíxenas de Méxicb e 

Estados Unidos, cidadáns de Somalia e Suráfrica, coordenado
res de colectivos marxinados de Brasil, India e Colombia. 

'""IA -5 



NOSOUTRAS 

Beatriz Navarro, constructora de al 1 

Hoxe que tanto se está a fálar de autoemprego e inicia

tiva da xente moza, haberá que tomar boa nota de per

soas coma Beatriz Navarro, Beti, impulsora de coope-

rativismo profesiont;¡l, protagonista do nacemento 

dunha Escala Infantil de novo estilo, que entre outras 

causas, toma en ·serio o idioma propio de Galicia. 

- B~ti, fálanos da Escola Infantil 
que botastes a andar .. 

- Andaina é unha escola infantil 
xestionada p~r unha cooperativ·a de 
ensino. Está situada nun edificio muni
cipal, na Coruña. Accedemos a el a tra
vés dun concurso público no ano 87, ó 
que presentamos un proxecto económi
co e educativo . . E aquí estamos·, este é o 
sétimo ano e aínda nos· quedan moitos 

1 1 

máis. 

- Organizar unha cooperativa, 
xestionar desa maneira un centro 
escolar ten o seo aquel. Haber'á 
momentos para todo ... 

- Fundamentalmente é o traballo 
cotián, miúdo, o t¡ue fai interesante e 
atractiva a experiencia, no profesional e 
no humano . . 

Somos xentes moi diversas, 'moitas 
de nós descoñecidas ata un ano antes 
de inicia-la experiencia. Uníano-lo 
interese por construír unha -experiencia 
innovadora na educación infantil, a . 
anterior· á escolar. · Ademais había un 
interese derivado da procura do primei
ro emprego. 

Pomos descubrindo en común cou
sas importantísimas. Por exemplo, a 
necesidade de asumir responsabilidades' 
e evitar que o peso recaia sempre sobre 
os mesmos. Ou tamén a valorar ós dife
rentes membros da cooperativa con 
independencia da súa categor~a profe
sional, incorporando principios de fun
cionamento novidoso coma a rotación 
bianual dos cargos ou a equiparación 
salarial. Tamén introducimos un ritmo 
de revisión a autocrítica e a cousa está 
en debater esa opinión respectando a 
postura do outro, porque a diversidade 
crea riquez~, pero tamén conflicto. E 
a í vai ~a nosa andaina. 

- Non~ estamos en moi bo 
momento para as utopías 'riin para o 
compromiso político militante. Sen 
embargo outra faceta túa é esa, a 
pesar de que a formación na que 
militas, Unidade' Galega, non saíu · 
moi ben··parada ultimamente. 

PSOE, poténciase o BNG, liquídase o 
PSG-EG. 

Hai un papel do PSOE, cómplice 
do gobemo de Felipe González, carente 
dunha oposición real a Fraga e dun pro
xecto político para Galicia, que se foi 
vindo abaixo. 

- Falando de corazón, a priineira E hai, por fin, un cambio de mensa-
reacción que tiven foi unha gran mágoa .. xe no BNG, que foi asumindo cousas 

diante da adversidade electoral. Pero. o 
/ 

que cumpría era, sobre todo, unha ref1.e-
xión. Eu fixen a miña. Na política gale
ga hai unha serie de factores que fixe
ron cambiar todo. 

En primeiro lugar está · o factor 
Fraga, que introduce un liderato presi
Jencialista, que propicia unha simplifj
cación do mapa político. Debilítase o 

que antes cuestionaban, e que aproxi
mou a organización frontist.a a sectores 
ós que antes non chegaba. Esto foise 
consolidando a medida que se presenta 

1 

coma única nacionalista aglutinando / 
unha opción contra Fraga e pola Terra. 

N ós demos demasiados cambios en 
dous meses e' moitos deses cambios 
chegaron a destempo. 



terna ti vas 

- No corazón da Coruña, nunha Escola Infantil, fas 
unha clara opción polo galego ¿É certo iso de que a xente 
non o acepta? 

- Persoalmente xa fixen esa opción hai doce anos. Daque
la si que tiven que atur.ar reaccións de sorpresa e situacións 
desagradables. 

Resulta sorprendente cómo pode aparecer coma reflexo da. 
conciencia colectiva desta cidade esa actitude antigalega do seu 
alcalde. Nos barrios da Coruña o galego esta moi presente. Tal 
é a miña experiencia de cada día. 

Se sumamos a esa evidencia a crecente presencia do galego 
en ámbitos antes vedados (ensino, medios de comunicación ... ), 
dá coma resultado un natural incremento da tolerancia con res
pecto ós galego-falantes nesta vila. 

Na escola Andaina témo-lo galego coma idioma de funcio
namento administrativo. Ninguén se sorprende. Nas aulas o 
proceso é máis lento. Este ano propúxenlles ós país o ensino en 
galego na mi.ña clase: non houbo oposición e si valoracións moi 
positivas. ¡Oxalá sexa unha semente que medre! 

----: Dá-la imaxe dunha muller que vai acadando o que se 
propón. O feíto de. seres muller ¿supuxo algún atranco na 
túa vida? 

- No meu d1so o feíto de ser muller foi acompañadá 
dunha certa cura ·de autoestima e humildade. _¿Por que? P'ois 
sinxelamente porque tiven que aprender a valora-las miñas opi
nións especialmente nos ámbitos da militancia e o compromiso 
ta,nto crente coma político. Tiven que perde-lo medo. a facer 
algo distinto ó que a xente espera ·que faga. E por último tiven 
que descubrir que non son imprescindible naquelas cousiñas ou 
proxectos nos que estou metida. 

- Dende a túa posición de persoa crente que ten parti
cipado en direrentes movementQs eclesiais de base ¿Como 
ve-la situación da muller na lgrexa? 

- Hai xa case un ano que estou desligada de toda experien
cia comunitaria. de Igrexa. Por un lado os moitos compromisos 
adquiridos e polq outro a desaparición do equipo de adultos no' 
marco da X.E.e., do que eu formaba parte, distancioume de 
manter papel activo ningún. Aínda ás veces me resulta difícil 
participar nos encontros da propia IRIMIA. lsto preocúpame no~ 
que á miña experiencia persoa coma crente respecta. 

Por iso me resulta delicado facer valoracións. Non é a 
situación da muller así, illadamente, o que máis me preoctwa. 

· Preocúpame máis a gran distancia que hai en Galicia entre a 
Igrexa e o pobo. Non só no referente á lingua, senón a falta de 
sintonía cos problemas que lle afectan. 

Ana Giménez 

POLÍTICA 

O verán , 
de Africa 

As emisoras de televisión 
e radio e mailas páxinas dos 
xornais estiveron este verán 
cheas de imaxes e_ noticias de ·Por Tintxu 
África, para falarnos case sempre de desgracias e 
catástrofes, nas que o millón de mortos en Ruanda 
ocupa un lugar tristemente sobranceiro. 

Para os medios informa ti vos foi un xeito 
. doado, case -me atrevería a dicir cómodo, de cum
pri-lo seu cometido nuns meses nos que hai pouco 
que dicir, conseguindo ó mesmo tempo leva-la súa 
conciencia coa chamada á solidariedade dos cida
dáns. O cúmulo de desgracias de Ruanda, que 
poderían estenderse a outros países de África ecua
toriana, xunto coa situación explosiva do mundo 
islámico mediterráneo, teñen que 1:1ºs dar moito que 
cavilar. 

Sen embargo as noticias e impresións trans
mitidas polos medios informativos moi poucas 
veces pasaron dunha chamada á axuda compasiva 
dos cidadáns e ó lamento da impotencia das orga
nización s. humanitarias e de pasi vídade do 
gobernos. 

En realidade toda esta situación tiña que ser 
unha chamada fonda a unha revisión xeral da 
política mundial, das organizacións internacio
nais (políticas e económicas), dos gobernos, das 
institucións humanitarias e de tódolos cidadáns 
en xeral. A. hl,lmanidade non pode esquence-10· 
devir fatal deste continente, que non dispón de 
peso político que lle corresponde nin dos recursos 
económicos que moven ás empresas multinacio
nais. 

Unicamente algunhas veces illadas chegaron 
a denuncia-la responsabilidade dos antigos paí
ses colonizadores , que sementaron boa parte 
dos ventos que producen as tempestades tribais 
de agora en moitos africanos. Tamén son os paí
ses do Primeito Mundo, estados e axentes eco-

. nómicos, os responsbles de que se afonden cada 
vez máis as diferencias económicas internacio
nais. 

Neste camiñp de remedia-las causas <lestes 
desastres ternos que no situar nós, desde a nosa 
febleza. Ternos xa algúns amigos en vangarda, 
coma a sempre próxima Tere Mailly, desde o miolo 
da África ecuatoriana. 

l:U"IA -7 . 



OMAR Guerra no mar.j 

º
día 5 de xuño, Burela celebraba as Festas do 
Mar en honor á Virxe do Carme. Eran coma 
un adeus, unha ·despedida, preocupante e 

triste, a uns mariñeiros que nos días seguin~es ían 
comeza-la costeira do bonito. Para os miles de perso
as que dende os peiraos, lonxas e buques seguían os 
actos, eran unhas xornadas de reflexión e preocupa
ción: presentíase que algo ía acorrer. 

Nai do Pescador de Galilea, que coñeceu tan de 
cerca os mesmos problemas vividos polos discípu
los de Xe~ús. Ninguén reza tanto coma o home do 
mar, porque ndvegar é sempre unha aventura 
deica o descoñecido, un risco e un perigo perma
nente. 

Para el o mar non é a praia, non é deporte, non é 
un cruceiro de pracer. .. , para o mariñfiro o mar é ·o 

Para os crentes eran, ó mesmo tempo, xorna
das de oración ante a imaxe da Virxe do Carme, a 

· seu medio de vida, é a "súa casa", xa que nel pasa as 
tres cuartas partes da sua vida. 

Crónica dun conflicto anunciado 

En Burela, o día 5 de xuño, estaban 
altos cargos do Goberno que, coa súa 
presencia, intentaban inspirar confianza 
ante os problemas que previsiblemente 
ían presentarse dende os primeiros días. 
Penso que no xan-; 
tar co que os 
mariñ~iros de 
B urela agasalla
ron a tantas e tan 
relevantes perso
nalidades, alguén 
brindaría polo 
éxito da campaña 
boniteira 1994; 
tranquilizaríanos 
garantíndolles, 
coma sempre, o 
seu respaldo e 
maila ax u da 
perante calquera 
emerxencia. 

Ese mismo 
día, 5 xuño, Apos
tolado do Mar 
dedicaba a xomada 
ó Día do Home do 
Mar. Tiven que dicir unhas palabras que 
foron escoitadas polos que estaban esa 
mañá no porto de Burela e os que seguían 
os actos pola radio. Dixéronme que eran 
palabras alarmistas, demagóxicas. 

Sen embargo, era unha información 
que recibira en dúas ocasións, a finais 
de maio, dun sacerdote -mariñeiro resi
dente en Francia. Encontrarámonos en 
Bruxelas nunhas reunións do Apostola-

RIHIA -8 

'do do Mar en Europa, preparando co.n
xuntamente un encontro con membros 
da Comunidade Europea. Falamos do 
problema das volantas. E Maxwell 
comprométeuse ~ visitar e falar cos 
pescadores franceses que, a partir se 
xuño estarían cos ingleses e españois 

na pesca do atún branco no Atlántico 
Norte. 

ó remata-la visita ós portos e des
pois de falar cos mariñeiros franceses, 
Maxwell dicíame: "Estou moi qSusta
do ... Os %~anceses van nunha actitude 
moi agresiva ... Van con armas ... E que
ren pedir protección á Armada france
sa". Esta foi a miña denuncia en Bure
la, escoitada por mi'les de persoas . 

(tamén as autoridades presentes no 
acto). Pero era unha falsa alapria, di cí
an. Todo estaba negociado e había 
acordos comunitarios que garantían a. 
paz no mar. 

_I'.¡,-·· 

Un mes despois 
máis de 400 bonitei
ros de todo o Cantá
brico, cuns 6.000 tri
pulantes, fondeaban 
no porto de Burela. 
Estalara a guerra no 
mar e a costeira para
ra. Entre os 400 
buque.s só había un 
con bandeira estran
xeira: La Gabrielle, 
que ondeaba · bandei
ra francesa. 

A flota española, 
vencendo toda clase 
de pr~sións e amea
·zas, expoñéndose a 
gravísimas conse
cuencias, perdendo 
diadamente centos 

de millóns, traía a un porto español -o 
· máis representativo na pesca do boni
to- un dos barcos franceses que faena
b ii n impunemente, protexidos por 
patrulleiras do seu país, con redes ile
gais. 

¿Por que esta paralización de toda a 
flota e o bloqueo dos principais portos 
do Norte? Hai un único motivo: os pes
cadores xa non teñen confianza en nin-

,. 
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guén. Séntense enganados unha e 
outra vez. Non eren en promesas. Non 
se fían dun Goberno que é débil nas 
negociacións que se Jan en Bruxelas e 
que asina acordos sen contar con eles. · 

E queren demostrar que o que 
denuncian é verdade: hai redes de 
moitos quilómetros, hai armas, hai 
peixes doutras especies. E queren 
facelo publicamente. E queren u.n diá
logo sincero, aberto cos responsables 
das negociacións en Bruxelas. 

Pero os inspectores comunitarios . 
non queren face-la inspección de La 
Gabrielle en Burela, e 'o diálogo soli
citado non existe. porque as axendas de 
traballo teñen outros compromisos 
anteriores. E teñen que dar un ultimato 
ó Ministro de pesca: ou son recibidos 
dentro de 48 horas ou endurecerán 
máis as medidas de presión. Queren 
defende-los seus dereitos ·e están dis
postos a todo: "O mar pode tinguirse de 
vermello", dixeran. 

A creba da confianza 

¿Recuperará algún día a clase polí
tica a cqnfianza dos no sos pescadores? 
Vai ser moi difícil que poida facelo. 
Son moitos a~os negativos para a 
pesca en España. Atópanse indefensos 
por un Goberno que Hes pide calma, 
tranquilidade, respecto ás hormas 
comumtarias, sacrificios no acceso ós 
caladoiros, reducción da flota ... etc., 
etc., mentres os nosos pescadores ven 
que os barcos de guerra ingleses e 
franceses están ·aefendendo a ilegalida
de da súa flota. · 

Ó día seguinte da chegada a Burela 
de La Gabrielle, unha patrulleira fran
cesa levaba a un porto militar francés 
un barco español cunha c~ixa de peixe 
con tallas pequenas. E non saíu de 
Francia ata que pagou unha multa duns 
14 millón se pesetas. 

¿Lembran as declaracións do 
Ministro do Goberno español? Produ
cen risa, pero~ sobre todo, pena e indig
nación. 

O 8 de agosto en Bermeo e en 

Burela houbo dous grande,s manifesta
cións de .apoio á flota do bonito (en 
Burela era a segunda nos últimos 
meses). Foi unha demostración de soli
dariedade con moitas familias cunha 
economía que depende exclusivamente 
da pesca e, moi especialmente, do 
bonito. 

Por iso, toda a mariña de Lugo 
estaba masivamente en .Burela esi
xíndolle ó Goberno firmeza nas 
negociacións comunitarias e na 
importació,n do atún pescado con 
.v?lantas, dado que o 75 por 100 do 
atún francés, inglés e irlandés ten 
coma destino o mercado español. 
Nestes momentos nunha empresa 
vasca están inmobilizados 80.000 . 
quilos de atún ir~andés. 

Xa algo cambiou ___ _.¡ 

De momento, a guerra non rema
tou: a tensión é moi alta e· na zona na 
que faenan as flotas europeas teñen que 
facelo coa presencia permanente de 
sete barcos de guerra e vixilancia. É a 
mellar demostración de como andan os 

· ánimos. Pero esta guerra serviu para 
dúas causas: 

<¡ a) sensibilizará sociedade sobre os 

problemas dos nosos pescadores. Tódo
los medios de comunicación e pañois 
informaron á opinión pública e defen
deron e seguen defendendo os dereitos 
dos pescadores. ¿Caería a muralla que 
separa o mundo do mar e o mundo da 
terra? 

b) na· defensa dos dereitos dos 
pescadores os nosos políticos viron 
con toda claridade que xa nada pode 
ser igual que antes do 16 de xullo de 
1994. Teñen que tomar nota de todo 
o que viron e oíron durante as últi
_mas semanas e actuar .en consecuen
cia. 

España enteira apoia ós seus pesca
dores e estes, coa valentía que os carac
teriza e con palabras que todo o mundo 
entendeu, dixeron que queren seguir 
traballando na paz, garantindo o pan 
·dos seus fillos e netos. 

¿Entenderíao tamén o Gobemo de 
tódolos españois? ¿Actuará con firme
za nos despachos comunitarios?¿ Verán 
algún día os nosos pescadores voar 
sobre as súas embarcacións a pomba da 
paz? 

Xosé Mª López Castro 
Ap'ostolado do Mar. Mondoñedo-Ferrol 
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IN MEMORIAM 

Lembranza agradecida 

Sentía paixón polo mar 

Debeu de ser aló polo verán de 1979 
cando o visitei na súa casa de PaJmeira, a 
vila da que era oriunda a familia e 
onde pa~aba as vacacións. Non otra
taba pero ampareime na amizade co 
seu irmán Antón e cavile,i que de 
caste lle tiña que vir ó galgo a cor
dialidade. Non me equivoquei. Non 
estaba naquel momento na casa por
que andaba na pesca submariña. 

Dende un primeiro momento sor
prendeume que a súa muller Pilar e 
mailas filias, Eva e Estela --esta sería 
dez anos despois alumna miña-'-, me 
acolles en, sen me coñecer,. cunha 
afectuosa delicadeza que, polo que 
logo experimentei, era marca da casa. 
Axiña se presentou José Manuel, que 
este era o seu nome, Gómez Vilasó 
coma apelidos herdados dun pai e 
dunha nai exemplares. 

Creou expresamente para nosoutros 
as letras da portada da nosa revista. 
Cando hai dous anos botamos a andar 
eses folletos que titulamos An'gueira, 

Quince anos despois, na tarde do 
6 de agosto, Pilar Navarro telefonou
me con esta tráxica noticia: "Pepe, 
soy Pilar, José Manuel ha muerto". 
O mar envolvera o seu corpo, vícti
ma el · da súa paixón submariña. Sari 
e mais eu corremos a Palmeira a 
chorar. Dalgún xeito nos · sentíamos 
representantes de Irimia. 

José Manuel e Pilar en 1974 

O anligo 

José Manuel era un artista, con tóda
las consecuencias que a palabra compor
ta, dende a máis xenuína sensibilidade 
humana a unha certa bohemia no sentido 
máis nobre da palabra: unha persoa total
mente despreocupada dos convencionalis
mos sociais, caracterizado pola súa xene
rosidade, a súa bohonomía e a sinxeleza 
de carácter. 

Había dous anos que el deseñara a 
cabeceira da revista Encrucillada, que 
logo revisou, modernizándoa, anos des
pois. Cavilei que era a persoa axeitada 
para elabora-lo logotipo ou cabeceira da 
revista Irimia, que tardaría aínda dous 
ano en nacer. O seu bo gusto e a gratui
dade do eu traballo estimulou a miña 
audacia para llo pedir. A cambio, nin 
equera lle demos cumpridamente as gra

cia . Por i o escribo hoxe. 
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axiña pensamos en explotar, unha vez 
máis, a arte e boa disposición de José 
Manuel. Visiteino no seu lugar de traba
llo, en Santiago, na prestixiosa firma 
comercial. Televés onde el levaba todo o 
asunto do deseño e da publicidade. Na 
contraportada dos folletos sinálase a auto
ría de 'x.M. Gómez Vilasó. Pero non 
abonda con iso, por iso cantamos aquí 
hoxe a memoria <leste irirnego de honra. 

O artista 

Tiña 57 anos e andaba en pleno tra
b allo. El exe~cera profesionalmente de 
practicante ou A.T.S. Pero a vocación 
máis fonda foi emerxendo espontanea
mente e empurrándoo na dirección do 
mundo artístico. En 1962 marcha a Ovie
do a traballar nunha empresa de publici
dade. Alí este gran intuitivo coñece a 
unha asturiana, Pilar Navarro, e en seis 
meses casan, no Nadal de 1963, vai para 
32 anos. Logo encamíñanse cara a Vigo, 

onde residen 5 anos, ata que retornan a 
Santiago. 

Algo máis ca afeccionado á pintura, 
realiza exposicións en Madrid, Tenerife, 

As Palmas, León, Oviedo e San
tiago, aquí no Hostal dos Reis 
Católicos. Experto na arte da foto
grafía, pu~lica libros co doutor 
Luciano García Alén sobre a alfa
rería en Galicia, amén dun que 
para el vai . ser póstumo, do que 
nos deu noticia este apesarado 
coautor, que vai aparecer axiña: A 
louza tradicional de Niñodaguia. 

O home · 

A súa rica personalidade 
podería intuíla calquera sen coñe-· 
celo, soamente visitando a fermosa 
casa que construíu á beira do mar 
en Palmeira. Un verdadeiro fogar 
decorado con mimo por el mesmo, 
acolledor, cunha profusión de 
cadros e fotografías propias e un 
coidado esmerado polos detalles 
que delataban as cualidades dun 
home polivalente, . capaz de darlle 
a todo con verdadeira xenialidade. 
A propia familia non daba crido na · 
súa morte porque ata o derradeiro 

momento se fiaban da capacidade de 
recursos dun home excepcional. 

A xente queríao moito por unha 
razón moi elemental: facíase querer. A 
pesar da súa valía, prerfería pasar inad
vertido, dada a súa sinxeleza.' Era un 
home de grande tenrura, de moita cordia
lidade, enteiramente pacífico. Desintere
sado, alegre, as súas fillas gardan a lem
branza de alguén que nunca lles ergueu a 
voz e sempre foi positivo, axudando en 
todo, estimulando nas dificultades. Pilar 
está convencid~ de que non era un marido 
común e corrente. 

Sempre pendentes dos s~us en todo 
momento, soubo abrirse ós demais. O 
doutor Alén dimo: "José Manuel era un 
home sen pecado,- virxinal, dunha gran 
espiritualidade". Por iso choramos con . 
Pilar, Eva e Estela, coa súa nai Carmen e 
cos seus irmáns, e gardámoslle memoria 
agradecida. 

Pepe Chao 
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iritermon 
FUNDACIÓN PARA O TERCEIRO MUNDO 

Cadea humana de acompañamento ós 
refuxiados retornados a Guatemala 

Intermón acaba de presentar un novo programa 
destinado a voluntarios co obxecto de .formar unha 
cadea humana composta por quince persoasque, en gru
pos .de tres e por quendas, estarán en Guatemala dous 

' meses e medio ata cubri-lo total dun ano, para acompa
ña-los grupos de refuxiados que acaban de retomar. 

Obxectivos dos programas 
- Apoia-lo retomo dos refuxiados guatemaltecos e 

contribuír á S"tla seguridade. 
- Promove-lo respecto dos dereitos humanos e 

velar polo cumprimento dos acordos asinados polo 
Gobemo de Guatemala. 

- Informar e sensibiliza-la sociedade galega sobre 
as causas e a situación actual da poboación refuxiada e 

\ desprazada. 
Funcións e tarefas Clos acompañantes 
En Guatemala: 
- Facer un labor de escolta física nos desprazamen

tos dos membros da comunidade retomada cando poida 
haber situacións de perigo. 

-Actuar coma observador dos dereitos humanos e 
elaborar informes periódicos. 

- Participar nas tarefas cotiás da comunidade. 
E a volta: 
- ·Presentar un informe de viaxe a INTERMÓN. 
- Colaborar con INTERMÓN en accións de sen i-

bilización; difusión e promoción da solidariedade coa 
poboación de Guatemala. 

Requisitos 
- Ter máis de 25 anos. · 
- Dispor de dous meses e medio entre marzo e 

xullo de 1995. 
- Ter experiencia previa de compromiso social con · 

grupos, asociacións ou movementos da solidariedade. 
Presentar un aval dunha destas entidades. 

Inscricións e infórmación: 
EnINTERMÓN 
RJ Salvador de Madariaga 45 baixo. 

· 15008 A Coruña 
Telf. 105444.Fax. 103911 
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ACTUALIDADE 

A nova 
igrexa galega 

Xornada cultural 
con 

VICTORINO 
PÉREZ PRIETO 

Auditorio Municipal 
de Xove 

9 de Setembro, 1994 
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Vaise o noso "'Tori" 

18:00 Inauguración da exposición bibliográfica: . 
"Victorino Pérez Prieto: Unhq praxe alternativa". 

19:00 Mesa Redonda: A NOVA IGREXA GALEGA 
Presenta e modera: 

Marica CAMPO. Mestra e escritora. 

Falan: 

Andrés TORRES QUEIRUGA. Teólogo. 
Membro .da Real AcCfdemia Ggleg!J. 

Pilar WIRTZ MOLEZÚN. Teóloga: 
Da Compañia de María. 

Daniel LÓPEZ MUÑOZ. Sociólogü,. 

21 :00 CEA de IRMANI;:>ADE. 

Je, jé, je, ... 
¡Díxome Gea que 

Tori Caput! 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 68) 

"A Abella", unha xuíza (Xuí 4-5) 

Varips pequenos reís cananeos for
man unha coalición e nomean un 
xen_eral chamado Sísera, que vai ata
car ós israelitas cun moderno exército 
con carros de combate reforzados con 
ferro tirados polos feroces cabalas. 
Os iúaelitas aínda ·viven nas monta-
ñas e entre as tribos do Norte e mailas 
do Sur interponse a chaira, dominada 
polos cananeos, ben equipados. de 
armamentos. O que domine esa terra
chá será dono do país. En tal circuns
tancia aparece unha muller, Déborah, 
nome que significa Abella. ( 1) 

-'--.! . - . ___;/_ 

O xeneral cananeo Sísera é asasinado por 
unha mul/er quenita, que lle chanta unha esta
ca na cabeza mentres durmía. 

) 

Cap. 4 4Había unha muller profetisa -Déborah-, muller de Lapidot; e ela xulgaba a 
Israel naquel entón. 5Vivía debaixo da palmeira de Débo~ah, entre Ramah e Betel, na 
serra de Efraím. E ían onda ela os fillos de Israel para consultala. 6E mandou ela·cha
mar a Barac, e díxolle: "¿E logO' non mandou o Señor, Deos. de Israel, vai e mora no < 

monte Tabor, e colle contigo dez mil homes de entre os fillos de Naftalí e de Zebulón, 
7 e eu empurrarei onda ti, xunto ó torrente Quixón, a Sísera e mais ós seos carros e á 
tropa, e poreino nas ~úas mans? 

A fazaña será obra de lavé, pero por mediación doutra muller, non israelita, 
senón quenita: 

8E respondeulle· Barac: "Se vés comigo, . vou; pero se non vés comigo, non vou". 9E
dixo ela: ''De certo, que irei contigo; soamente que o recoñecemento no camiño que 
emprendas non será para ti, pois nas mans dunha muller porá o Señor a Sísera".(2) 

É o mesmo Deus quen vai derrotar ós cananeos:(3) 
. . 

[ ••• ] 12E notificouse a Sísera que Barach subira ó monte Tabor. ~3E xuntou Sísera tódo-
los carros ·_:_novecentos carros de ferro-, e a todo o pobo que tiña. 14E dixo Déborah 
a Barac: "Érguele, pois é este o día no que puxo o Señor a · Sísera nas túas mans. ¿E 
logo non vai o señor.diante de ti?". E baixmi Barac.do monte Tabor cos dez mil homes 
que o seguían. 15E o Señor destrozou a Sísera con tódolos seos carros e mailos exérci
tos polo gillne da espa(fa diante de Barac. E Sísera baixou do seo carro e fuxiu a pé.( 4) 

A quenita /ael vai facer algo terrible: non só matar, senón viola-las leis da hos-
pitalidade, o que para un.?riental é un crime imperdoáble: . 

[ ••• ] 18E saíu Iael ó encontro de Sísera e díxolle: ~'Ven, meu señor, ven a carón de min, 
npn teñas medo". E foi onda eia, á súa tenda, e ela tapouno cun cobertor[ ... ] 2ºE díxo
lle el: "Ponte á entrada da tenda, e, se chega un e che pregunta ¿Hai alguén na tenda?, 
ti respóndeslle: "Non". 21Daquela Iael -a muller de Héber-, colleu un fungueiro da 
tenda, botou man -dun martelo, achegouse onda el ás caladiñas, e chantoulle o funguei
ro nas tempas, e foise espetar no chan (e el ,que xa non se tiña, niorreu). 

Barac tivo que cede-lo honor da victoria a unha muller: 

• 22E velaquí .que Barac í~ perseguindw a -Sísera, e saíu Iael ó seo encontro e díxolle: 
"Ven,, que che amoso o home que buscas". E el entrou onda ela, e velai que Sísera 
xacía mortq co fungueiro nas te.mpas .. 23E dese ·xeito abaten Deos no día aquel a Iavín, 
rei de Canaán, diante dos fillos de Israel. · 

Ademais desta versión da batalla :n prosa, do capítuo 4, o 5 fainos coñece-la 
versión en verso épico -a Cántiga de Déborah-, que pasa por ser unha das 
pezas máis antigas da Biblia, defacturafermosísim·a, pero cruel e salvaxe. 

Xosé Chao Rego 

1 Asistim.os a unha das páxinas 
roáis feministas da Biblia. A profe
tisa Déborah tiña un gran presti
xio. Ela, coma profetisa, convoca 
en nome de lavé a un home, Barac, 
para que se constitúa en xefe con
tra os cananeos. Pero Barac esixe 
que ela acompañe ó exército de 
Israel. Pastos de acordo, fan un 
chamamento ás tribos do norte. 

2 Déborah era o que se chama 
unha · xuíza menor, daquelas que 
facían xustiza na praza pública, eJa 
debaixo dunha palmeira. Pero 
agora vai ser xuíza maior, no senti
do que lle dá o Libro dos Xuíces: 
unha líder carismática que, posuí
da pola forza de lavé -polo Espí
rito- vai ser guieira rrulitar. Non 
só fixo profecía senón que contri
buíu á victoria. 

3 A mentalidade primitiva dos 
israelitas aínda non sabía que exis-· 
te un Deus únic·o para tódolo 
humanos, e, polo tanto, fai de lavé, 
deus de Israel, un deus gueITeiro 
máis podente cós baales cananeos. 
Hoxe un Deus dos Exércitos pare-

. ce unha blasfemia. 

4 O relato parece paralelo ó da vic
toria contra o faraón no mar 
Rubio. Alí coma aquí dáse a enten
der ·que os carros de ferro -de 
madeira, reforzadas as rodas con 
ferro- se chantaron na lama debi
do a unha chuvia providencial e 
enleáronse uns cos outros. Os dous 
relatos rematan cunha cántiga de 
victoria, alí coa de Miriam, irmá 
de· Moisés, aquí coa de Déborah. 

5 Historicamente, esta victoria 
debeu de ser moi importante e 
decisiva para o futuro de Israel, 
porque parece que rematou coa 
resistencia cananea. Pero aínda 
quedaban os inimigos do leste, os 
pobos do deserto, entre eles Ama-
1 ec e Madián. Diso dará contra 
outro heroe, o xuíz Guideón. Veré
molo no próximo capítulo. 
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CARTAS 

Estimados amigos: 

Ante todo, as nosas felicitacións pola vasa rev_ista. A tra
vés dela quereriamos dar a coñece-la realización das III xor
nadas de Formación dos Comités "Óscar Romero" de Solí:.. 
dariedade con América Latina, e para iso e':lviámosvos o 
artigo adxunto que esperamos poidades publicar. · · 

Actualmente existen 26 comités "Óscar Romero" en toda 
España, ademais dos que hai por toda Europa e América 
Latina. En España celébranse estas·xornadas cada dous anos . 
nunha cidade distinta e, nesta ocasión, organizámolas os 
.Comités de 'Galicia .. (Vigo e Coruña). 

S.en máis que·engadir, despedímon'os ~un cordial saúdo. 

Comité "Osear ·Romero" 

Recibimos o xomal fraternizar~ editado- polos nasos ami
gos portUgueses, onde se recolle unha carta de Joao Días Porto, 
na que chama a establecer unha comunicación entre os comités 
Óscar Romero de Galicia e o CSAL da.outra beira do Miño. 

ASESINADO POR DEl''ENDER O POBO 

Espac;o Aberto 

JuJ:?.ho último, 
recebi a "IRIMIA -
Revista quincenal de 
crentes galegós';, que 
fala de dais amigos 
do FRATERNIZAR: 
Torres Queiruga e 
Ch_ao do Rego. Por.:. 
qu~ o CSAL? Por
que, neste número da 
"iRIMÍA", surge 
uma extraordinária 
"entrevista coa xor
nalista cubana,. 

· María López Vigil", 
convidada pelo 

"Comité Óscar· Romero". A entrevista é orientada pelo nosso 
amigo Pepe Chao. Como sabes, é grande meu desejo de apro
ximar cristaos portugueses e galegas. Por issá, pergunto: nao 
eria possível um contacto entre o CSAL e o referido Comité 

Óscar Romero? 

J oao Días (Porto) 
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111 X ornadas de formación dos 
comités "Óscar Romer.o" 

Os pasados días 7, 8, 9 e 10 de xullo tiveron 
lugar en Vigo as III Xornadas de Formación dos 
Comités "Óscar Romero" que, baixo o lema "Soli
dariedade e compromiso, hoxe" reuniron no Ins.ti
tuto Náutico Pesqueiro a 140 persoas, pertencen
tes ós distintos Corp.ités de todo o Estado español. 

Estas Xornadas, ademais de serviren para con
trasta-las experiencias dos distintos Comités, ser
viron ·para incrementa-la formación dos partici
pantes por medio das ponencias expostas por 
varios teólogos, que abordaron os temas seguintes: 
"Identidade dos Comités Óscar Romero", polo 
teólogo dominico. J.A. Lobo; "Espiritualidade e 
liberación", polo xesuíta nicaraguano Rodolfo 
Cardenal; "Profetismo e liberación", pola teóloga 
María Tabuyo; "Opción polos pobres", polo teólo
go Xulio Lois e, por último, "Muller e rostro 
materno de Deus", pala teóloga Pilar Yuste. Cada 
unha destas ponencias propiciou amplos debates 
en pequenos grupos que foron valorados moi posi
tivamente. 

Cabe resalta-las conclusións ás que chegamos 
nestas Xomad~s: • 

- A importancia de seguir senda solidarios 
· hoxe cos máis pobres e marxinados. 

:.. A posturade resistencia activa que non pode
mos abandonar fronte a esta sociedade do benes
tar, do individualismo e do ter. 

- O animar, coas nosas ·prácticas e compromiso 
coherente, un estilo de vida austero que posibilite 
unha cultura da solidariedade fronte a esta socie
dade consumista. 

- A potenciación da UTOPÍA dunha sociedade 
máis humana e xusta coma alternativa a esta 
sociedade capitalista que xera tanta _violencia e 
pobreza. 

- Ter unha gran~e esperanza, coma crentes no · 
Deus de Xesús, de que a transformación da socie
dade e o Reino de Deus son posibles aquí e agora. 

O compromÍso adquirido nestas Xornadas 
polos Comités "Óscar Romero'' céntrase en conti
nuar no apoio solidario a proxectos de promoción 
en países de América Latina, así como en promo
ve-la concienciación da nasa sociedade. 
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O NOSO TABOLEIRO 

Leni.brando as . X ornadas de Retiro en Loio 

Loio; á beira do . encoro de Portomarín, na provincia de 
Lugo. Bañados n~ Deus de Xe~ús Cristo e ~enacidos del. 
Ba~ac/.os en Xesús Cristo, servo e señor e camiño da 

humanidade nova. Bañados no Espírito Santo de Xesús Cristo 
que é o espírito de verdade. Así nestas segundas Xornadas de 

"Rena~er. Bañarse en Deus, en Xesús. Bañarse na 
nosa paisaxe_: carballeira~, outeiros, no . noso pai Miño; 
na Iiosa cultura ( ... camiño de Santiago); na nosa hi'Soti-
ra, na vida dos nosos antepasados... _ 

Días de convivencia, osixenación para a vida. 
Con estes encontros 

entran ganas de seguir 
afondando no coñece
mento e máis acercamen
to a Noso Paí. 

U nha a perta a 
todos". 

(Mª Carme-Santiago) 

"Me han servido 
para cónocer un poco 
más a la gente y reafir

. mar mi fe." 

(Anuncia-50 anos-Oviedo) 

. t 
"Alégrome moito'. de ter vido aquí porque me atopo 

moito máis con Deus." 

(Marfa-9 anos-Cambre) 

"Nestes días _aprendín que o Espírito de Deus é gran
de e Deus non só nos quere a nós, tamén quere ós roáis 
marxinados". 

. (Simón-1 O anos-Cambre) 

Oración' e Silencio que vén organizando Irimza e asinadas por 
Xosé Antón Miguélez. Este ano, do 12 ó 17 de agosto. Xuntá
monos 20 persoas: 13 adultos e 7 nenos dun mes a 11 anos. 
Unha experiencia rica en convivencia alegre e fraterna; fonda 
en Deus. Deixemos expresarse ós que alía viviron. 

"Foron días de gran regalo. Fun testemuña de que 
a Palabra de Deus cando é acollida fai medrar en nós 
paz, alegría e com.unidade, con apertura ós irmáns. 

Bendigo a Deus polo Evanxeo de Xesús Cristo, 
polos nenos .que tanto nos acompañaron e axudaron, 
por todos e cada un dos que compartimos estes días 
de oración e canción". 

(Xosé-48 anos-Romariz) 

Descubrirte no pequeno, no cotián de cada día, na 
dor dos irmáns e tamén nas siías ledicias. 

~entirse amado por Ti e urxido a loitar pola túa 
Creación e a botarche unha man en facer desta Terra 
un lugar.máis solidario e feliz". 

(Franciséo-3 3 anos-Vigo) 

"N es tes días aprendín a amar con máis cariño a 
Deus e a perdoar .. Tamén aprendín a non ser tan egoís
ta. E que Deus quere a todos p~r igual: ós pobres, ós 
pa'.ralíticos, ós ri~os ... " 

(Paula-10 anos-Cambre) 

¡Hola compañeiros Irimegos ! 
·. Desta .nova xunt~nza quérovos transmitir ou com

. partir convosco o enorme significado que ten para 
min sentime a filia benquerida de Deus, no seu colo, 
bañada nel, como o estiven nas augas do Miño." 

(Bea-29 anos-Santiago) 

"Rezamos moito e pasámolo moi ben. A min 
valeume moito e sentinme moi ben coa xente e cos 
nepos" · 

(Ana-36 anos-Cambre) 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Ditos da auga (2) 
Auga que dorme 

Auga da fonte é a que se colle direc
tamente dun manantío ou a que sae enca
nada polo picho da fonte. 

Auga dorio é a qu~ unindo, as .de moi
tas forítes corre buscando teimosamente o 

/ mar. Pensábase ·supersticiosamente que . 
tiña propiedades curativas. Nas ribeiras do 
Miño, preto de Tui, se hai un neno enfermo 
botan ó río as súas roupas cunh(J. luz acesa, 
e se non apaga pensan que o neno sanda. · 

Áuga salgada é a auga do mar. 
Augas de rega son as que nos meses 

de verán se dedican ó rego das ~incas pró
ximas a un poz río ou regacho. 

Auga choca . é a "miga non potable, 
maiormente por estar estancada". H,ai 
unha cantiga que di 

O rei mandóume unha carta, 
dentro dunha maza·roca: 
que as mulleres beban viño 
e os homes _auga choca. . 
Auga _quente. En Bergantiños é o 

mesmo que as sopas escaldadas de Betan
. zos, que· se fan botando nunha cunea o pan 

cortado cunha area de sal, aceite ou graxa 
e, por riba auga quente 

Cando a auga está moma, chámanlle 
nalgúns sitios auga crebada, destempera
da, tépeda. 
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Auga que dorme é a "auga estancada 
ou que aparentemente non se move". Pode 
ser perigosa .para beber, por non potable, 
ou para nadar, por ocultar perigos. que non 
se ven . Por iso se lle chama auga que 
darme á xente qué aparenta se mansa pero 
que ten mal xenio e é vingativa. Di o 
refrán q1:1e Non hai auga máis mala cá que 

· dorme. 
Espero que algún lector nos · explique 

que é a Auga de i._candea, que eu non q sei_. 
Peró hai un refrán que di Auga de candea 
a ninguén se nega. 

· Auga sedativa é a composta de amo
níaco líquido, alcohol alcanforado; sal e 
auga; emprégase moito en medicina. 

Remato <leste: vez cun dilo que ~e 
· en~inou un policía nacional da Gudiña, 
. Xosé Rodríguez Cruz, que sabe mo,ito da 

fala e das tradicións da súa terra. Andár á 
ramjsc~ é . "andar á .procura de ramisca" 
(bÍchiño negro de case 1 cm. que se colle 
con rede nos regos dos prados) para utili
zalo como cebo para a pesca de río). Pero, 
de rebote, significh tamén "dedicarse á fol
ganza, á vida de galopín". Estas yindeiras 
semanas moita xente vai andar á ramisca. .· \ 

Así qu,e, pasápe~ ben. 

"Por razóns 
humanas, eu non 
marcharía de 
Santiago de 
Compostela_, se de 
min depend~se, 
pero, ó m.esmo 
tempo, por razóns 
sobrenaturais e 
apostólicas, xa me 
considero. un 
madrileño máis, 
(Monseñor Rauco, 28 de 

xullo de 1994 ).° 

O CANTAR DO IRIMEGO 

· 1. Anque non é &lo Santo 
ó pastor compostelario 
ascendérono a Madrid 

¡pois logo está debo ano! 

2. Di que por razóns humanas 
de aquí marcha con tristura, 

pero xa é madrileño 
por mor da sobre-~atura. 

3. Felices os monseñores 
que nada lles é fatal: 

todo o ven á luz dun faro 
seica sobrenatural. 

4 Os maliciosos cavilan 
que tal gozo é natural 

porque monseñor axiña 
ha chegar a cardeal. 

5 .. "Sortiña", di o iriniego 
dende os sentimentos seus: 

good-by, ciao, au revoir, 
Aufw.iedersehen, que é adeus. 

6. De arcebispo a Compostela· 
¿quen vai 'vir? E ¿chi losa? 

os sobrenaturaJ.i.stas 
afirman que Deus dirá. · 

7. Aínda hai xente que opina 
que é o Espírito Santo 
o que elixe ós bispos. 

¿Por que lle atribúen tanto? 

8. Corre un chiste estes días 
q'ue di que de vacahóns 

.ir quixo a Santa Trindade 
e decidiu as opcións. 

9. O Pai, a Xerusalén 
viaxar xa dispoñía, 

pero o F)llo dixo que iso 
mal recordo lle traí~. 

1 O O Pillo afirmou que Roma 
a ·súa proposta era, 

e o Espírito asentiu, 
porq?e alí nunca estivera. 

11. ¿ Quen vai vir de arcebispo? 
¿Q~erédelo saber logo? 

Quen dispoña a diplomacia 
non quen solicite o p9bo. 

12. O que resulta estraño 
e que niso tarden tanto 

Franco levaba as culpas, 
¿ten~s o Espírito Santo? 




