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EDITORIAL 

Apocalipse liberal -
O escritor portugués Jose de Saramago, nunha arroutada 

intelixente e provocadora <leste pasado verán veu dicir que 
con esta febre privatizadora que percorre o mundo ha chegar 
un día no que se privatizarán os Estados e serán as grandes 
empresas multinacionais as que, por concurso, administren 
os países. E aínda máis, para que se entenda, Portugal será 
así da Coca-cola e España será comprada polo presidente 
de Mocrosoft, Bill Gates. 

Non debería sorprender demasiado a ninguén esta irónica 
profecfa, pois, como apunta o propio Saramago, esto xa está 
a acontecer. E non fai falla ir demasiado lonxe da nosa terra. 
Como veñen denunciando os sindicatos, no 'gobeino da Xunta 
-e no de Madrid-, particípase entusiastamente <lesa filosofía, 
tan simple coma demostrativa de aguda intelixencia de quen 
a prof~sa, e que se pode resumir así: 1) O privado é sempre 
economicamente máis eficiente e rendibie. 2) O económico 
é o único factor realmente decisivo. 3) se' alguén protesta, 
recórrase a Maastrich. 

Xustifícase desta maneira que, de acordo co.as ditas 
denuncias, se cheguen a encargar pola privada, non só 
servicios públicos ata agora intocables, senón ta:rnén aspectos 
da xestión dos procesos selectivos de persoal, da adminis
tración, ou a redacción de decretos. 

A cuestión non é de agora'. Hai unha corrente de 
neoliberalismo que ~a foi ensaiada en múltiples países e 
agora se estende a toda Europa: Tateher enfraq4eceu con-
iderablemente o sistenia de protección social máis avanzado 

d mundo: a pobreza urbana en Inglaterra agudizouse 
mentr s que a economía británica nori demostrou un espec
tacular despegue, senón todo o contrario. Nos pa\ses lati
noamericanos máis aplicados nesta disciplin~ · conseguiron 
mellora-los indicadores de déficit e inflación, pero destruíron 
as clases medias. Arxentina e, máis aínda, Perú, son tristes 
exemplos dunha política· económica deseñada para compracer 
ó Fondo Monetario Internacional e empobrecer á xente'. 

Seguindo coa profecía de Saiamago, pod~ría pasar que, 
nese futuro sen sector público, a parella de gardas da no.sa 
rúa, ou a que vai no todoterreo polas pistas da parroqÚia, 
sexan un par de gorilas de xinuiasio dunha empresa privada 
de seguridade. Se cadra, daquela, bota.riamos de menos Ó's 
gardas de sempre, que cando facían o que non debían coa 
xente podíaselles chegar. a crear mala conciencia porque eran 

. servidores públicos que, ben entendido, significa deberse á 
leí e á xente antes ca ás posibles manías do seu xefé. , 

Cando o Estado sexa administrado pola Coca-cola, e esta 
multinacional contrate o servicio de orde a outra compañí~ 
que, á súa vez, subcontrate os serviGios rurais e de . barrio 
unha empresa perralleira pero barata,... o garda que pille un 
neno roubando froita ou un parado manifestándose a pedra
das, xa non vq.i aber se está defendendo a orde pública, ó 
cacique da parroquia, ó mafioso amigo do que o contratou, 
ou a algunha das tres empresas das que depende en cadea. 
Xa hai quen di ó respecto que nunca se está tan mal que 
non e poida empeorar. 

RlttlA -2 

O TRASNO 

Coas tripas 

Esto que agora vén está 
escrito coas tripas. 

Contáronme nunhas xor-
, nadas destas r~as de· IRIMIA 

que unha monxa de non sei 
que sitio do sur do planeta 
estaba dedicando o mellor 
dos seus esf orzos a organizar 
ás putas do lugar para que 
non traballasen máis ca. oito 
horas. Sabía que era ll:n avan~ 
ce para que a xustiza reine 

. que seica é o que lle reina a 
Deus. 

Hai ,unha moral burguesa 
benpensante, que nace. dos 
estómagos mantidos da civi
lización do colesterol e o abu
rrimento endémico. Hai moito 
obseso sexual metido .p. salvar 
almas e moita señorona, de 

. boa familia que abominaría 
<lesas cousas. 

Estes días andan os 
xornais e as televisións infor
mándonos das condicións nas 
que vive un paisano de 
Boullón-Brión, de nome Ma
nuel, eivado mental, a quen 
coidá como pode e sabe o 
vello do seu p:li, viúvo e 
aforrador «de máis». Conver-

. teron a anécdota en escándalo 
e, para enche-lo durb deserto 
informativo de ·agosto, 
invadiron '}. golpe de imaxe e 
de titular sobre a Galicia 
profunda a intimidade de 
xente indefensa. · ¡Mesmo 

Daniel López Muñoz 

conseguiron o impact~nte 

testemúño dalgún veciño qu~ 
disque o viu unha vez en 
coiros'! 

E houb<? no telespectador 
medio un sentimento induci
do de rebeldía. De novo 
aparecía a esquecida miseria 
dos que necesitan traducción 
simultáneC;t ¡Non s.e pode 

· consentir! ¡Que escándalo! 
¡Mira. papá, parece el 
karaoke!. Dáno-la vida que 
de contado aomenzaba o 
partido de futbol no que 4000 
millóns vestidos de azul se 
enfrontaban a 5000 mlllóns 
vestidos de branco. 

·Pasado agosto xa to~os 
sabemos o que era visto: o tal 
Manuel non se ducha tódolos 
días e tampouco caga en 
porcelana branc.a coma nós. 
Menos a merda enfocáron
nolo todo -aínda que algún 

-cronista chegol! a describí-lo 
· seu fedor, que disque a merda 

dos pobres cheira peor-, para 
ó final escoitar desilusiona
dos do xuíz que é un paisano 
ben mantido, e de diversos 
expertos, que é un paisano 
querido polos seus, de con
ducta normal· e relativamente 
ben coidado, aínda que se 
lles abrigue a usa-los aforros 
en amaña-la casa. 

E así, fodéronno-la 
telenovela. 
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BOA NOVA 

Futbol · si, pero con . xeito . 
Avelilla (muller):. ¡Que raro,. Marcelo, 
hoxe non estás vendo o partido! ¡Me
_ nos mal! 

Marcelo (home): No~ o estou vendo, 
e ademais non o estou vendo adrede; 
gúst~rne o futbol, ben o sabes, sempre 
me gustou; teño desfr:utado moito 
xogando ó futbol de pequeno -e aínda 
hoxe-, e teño desfrutado moito tamén 
vendo partidos de futbol en directo no 
'campo ou pola TV;· pero o que p·asa 
agora xa me está enchendo, ··e non 
quero ver máis partidos de futb<?L 

Avelina: Home, iso dise, hai que 
celebralo. lMira que hai tempo que cho 
veño ·eu dicindo: que xa está ben, 
Marcelo, que cando hai partido non te 
· decatas do que che f alan, que _os nen os 

, tamén precisan atención, que xa é moi 
noite ... ! Menos mal que caí ches da 
burra. ·¿E, como foi iso de deixáre-la 
cousa así de repente? 

Marcelo: Foi un pronto deses que se 
che cruzan pola cabeza. . Xa estaba 
~otando ' hai .tempo que me pasaba con 

1 ' 

iso do futbol, pero o que me convenceu 
foi todo isto das millonadas que esta 
tempada gastaron os eq.uípos para_ 
contratar novos xogadores. No~ dou 
entendido como se pode pagar polo 
traballo dun home durante dous, tres 
ou catro anos, cifras de mil ou dous 
mil millóns ou máis. Paréceme unha 
verdadeira toleada. 

Avelina: ¿E de onde pensas que veñen 
ese~ cartos? De todos nós, os cartos 
non caen do ceo; se· se meten niso, é 
porque alguén os aporta, aportádelos 

tódolos que, dun xeito ou 
-doutro,. lle facedes eco a 
iso do futbol; divertirse está ' 
ben, pero ten que haber 
maneiras de divertirse máis 
normais, sen tanto desba
rate de cartos, que iso é un 
insulto á xente pobre e 
parada que anda polo 
mundo. 

Marcelo: Xa eu sabía que 
che había presta-la i:nlla 
·decisión, e iso anque os 
xogadores xogasen de bal
de; pero ben, tes razón no 
que .dis, así que de agora 
en d~ante, habemos ter un 
chisco·máis de tempo polas 
noites para parolarmos . de 
nós e donoso, sen ter que 
estar tan colgado dos par
tidos. 

Avelina: Parolarmos do noso e mais 
parolar de como van as cousas ó noso 
redor, para preocuparnos tamén da 
sociedade e de colaborar e de ser 
solidarios, como Deus quere; que agora 
~on esa historia de que poñen p~idos 
os sábados, -0s domingos e os luns, se 
te deixas levar por ese trebello estás 
colgado diario do balón e non pensas 
no máis. 

Mar~elo: E, se cadra, iso é o que 
queren, que non pensemos. 

Manolo Regal Ledo 

PERDOADOS 
PARA PERDOAR 
Domingo 24 tempo ordinario 
Mt 18,. 21-35 -- 14 de setembro 
Que Xesús aconselle perdoar 
setenta veces s~te --sempre--, 
quere dicir que iso é o que Deus 
practica con todos e cada un de 

· nós; ppla súa banda nunca dá 
por rematadas as posibilidades 
que calquera persoa ten de 
retoma-la súa vida para facer 
dela unha experiencia feliz. 
QU'en probou na súa vida esta 
acollida ilimitada de Deus debe
ría facerse sensible .e solidario 
ante os demais. Non sempre 
somos así. 

* * * 

XUSTO, 
GRATIS 

PERO 

Domingo 25 tempo ordinario 
Mt 20, 1-16 -- 22 de setembro 
Este anaquiño de Evanxeo cho
ca bastante coa nosa maneira de 

· pensar. Deus é xusto, pero, a 
maiores de . xusto, é gratuíto; 
moitos , dos seus bens non nos 
chegan porque os merezamos, 
senón porque el nos quere, e, 
como nos quere, fáinolos chegai:. 
O mellorciño de Deus para nós 
nunca o gañamos, dánolo el 
coma un regalo. 
Deus entende así a vida, e así 
nola invita a entender tamén a 
nós. 
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A PENEIRA 

O FRACASO ESCOLAR que acada no ensino 
medio case ámetade do alumnado, non desaparece
rá nin coa Loxse, mentres se siga potenciando u~ 
ensino privado ó que non poden acceder todos, to
talmente selectivo, e mentres o mercado do traballo ---
estea vedado a moitos polo que as expectativas dun ensino 
obrigatorio ata os dezaseis anos, parecido para todos, non é 
estimulante. Desde que o medio no que desenvolve a súa vida 
o estudiante sexa tan desigual, xa que moitos nenos non teñen · 
espacio nin tempo, polo menos psicolóxico, para ler ou situarse 
na vida, e desde pequeno~ xa teñen que sufri-la carga de proble
mas económicos, afectivos, etc. _O acceso ó ensino non é igual 
para todos polo que debían diversificarse moito máis as metas 
e os camiños posibles para non fu.ndirse no fracaso escolar. 

A IV SEMANA 
DA FORMA
CIÓN PERMA
NENTE DOS 
CREGOS ten 
lugar en Poio do 
dezaseis ó 

· dezanove -des te 
mes coa teima de 

'-----------..IO . .._e;_ _ ___. conxuntar e coor-
dinar o traballo do servicio ós cregos nas cinco dióceses. 
Uxío García Amor, José Antonio González, Uxío Romero 
Po e ... , son algúns dos conferenciantes. Para máis infor-
mación na Secretaría: 986-212076. · 

Alfonso Blanco Torrado 

NON PERDE-LA MEMORIA com9 
comunidade e coma individu~ é unha abriga 
de xustiza para toda xente -de I?en, 'por iso 

· desde aquí ternos que gaba-las iniciativas 
qu~ - están a facerse por recupera;_ lo 
testemuño e historia de tantos mártires que 

desde o día dezaoito de xullo do trinta e seis deron a vida 
por todos nós; é un deber de agradecemento que hai que 

.· proclamar ós catro venfos para que cadaquén coñeza a súa 
p'ropia historia e a ' do seu pob~: ¡cantos represaliados, 
exiliados, pasados polas armas nas .nosas familias! E segue 
habendo xente que prefire sdterralo todo baiXo a lousa da 
ingratitude. Gracias ós veciños de Nós, Poio, Soutomaior, 
Cangas ... , pola vosa nobreza e por da-la cara pola liber.dade. 

A QUENLLA ac"aba de 
agasallarnos co seu sexto dis
co: «A casa que ·nunca _ 
tivemo~». Unha obra redonda, 
froito de moita investigación 
e creación, · quere ser unha 
«epopeia sén nomes propios, 
a epopeiá ·dos que padeceron 
a historia». Galicia no corazón 
dunha muller pasa por intres 
de tristura,· humor e esperanza 

que traspasan os trece primeiros temas que van acompa
ñados de poemas musicados de Manuel María, Fiz Vergara ... 
Na foto o compositor do g~po, Mero. 

- Todo a punto para o día 28 · 

'< -E -w - ·· 
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O proxecto da Pasantía teolóxica está 
tendo moi boa acollida: existe unha certa 
curiosidade por ve.-lo xeito en que se 
desenvolve este proxecto. 

A inauguración será o sábado 28 deste mes 
de setembro. O lugar da reunión é o Instituto 
Galego de fuformación (IGI), que ·se encontra 
a unha legua de Santiago indo para Lavacolla, 
exactamente fronte ó Monte do Gozo . . 

Este é o horario a seguir: 

10,30-11 Acollida e presenta.ción dos asisten
tes 

11,00 Presentación 

11,30 Reunión de grupos por comarc4s. 

1,00 Posta en común . 

2,30 Xantar ( cadaquén leve a súa co~da para 
participala) 

4,00 Organización <l:o traballo 

5,00 Celebración e despedida 

Analizados 1 O posibles libros para a base 
de traballo, optouse por unha novela de teoloxía
ficción; mellor, de utopía ·cristiá. Pareceu 
mellor principiar por unha teoloxía narra ti va 
ca por' un libro sistemático que podería resultar 
menos vivo e máis dificuitoso. 

O título é: Papeles _amfidenciales de · su 
Santidad Juan Pablo /l. O autor, un catedrá
tico madrileño de Literatura que usa o 
pseudónimo de Francisco de Juanes, editorial 
Siglo XXI. 



o CURSO POLÍTICO fai 
tremer ós grupos sociais máis 
marxinados, que están a ver 
como sofren restriccións nas 

· contas que se preparan para 
os debates dós orzamentos. 
Obsesionados coa reválida 

· de Maastricht, o partido que 
góbema en Madrid e Santia
go quere recorta-los gastos 
sodais e de investimentos, o 
que vai afectar · á meirande 
parte da poboació~. No 
outono tanto o Debate sobre 
o Estado-daAutonomía coma · -----------
º dos orzamentos van se.,. lo punto de arranque con vistas 
ás eleccións de dentro duns meses. 

A FUNDA
CIÓN DE 
AXUDAÁIN
FANCIA acaba 
de lanzar unha. 
campaña para · 
esperta-la 
xenerosidade 
da sociedad~, 

ofrecen'do a 
posibilidade de 
-apad-ríñar un 
neno necesita
do. FUNDA!. 
Rúa Curros Enríquez, 13-15, 9º A. 15002. A Coruña. (O · 
teléfono é 212829). 

AS DISCAPACI
DADES están a pre
ocupar a moita 
xente: profesionais, 
familias, asocia
ción~ ás persoas 
discapacitadas. Sen
sible a isto a Funda
ción Paideia da Co
ruña está a montar 

' un Centro de Asesoramento e Información sobre axudas 
técnicas en conexión con tódolos centros adicados a estas 
p~rsoas en Europa. Solicitan datos de tódolos implicados 
no campo das minusvalías para ofrecerlles este servicio 
sempre renovado. Para rri.áis información: Paideia'. Praza 
de María Pita, )7. 15001 A Coruña. 

· CHECHENIA BEN MERECE XESTOS DE PAZ coma 
este entre un . guerrilleiro checheno e un soldado ruso. A 
fraternidade -reborda os. corazóns da xente do pobo, 'cansa 
dé tanta atrocidade desde o inverno ~o noventa e catro, 
pero' Ieltsin e o seu círculo segue sen apostar polo respecto 
ós dereitos <leste pobo esmagado. 

«DIVIDE E VENCERÁS» 
é ó que ·están xogando 
tódalas potencias co pobo 
curdo, mesmo Estados Uni
dos e a Otan, e ist9 non se 
amaña con invasións de 
ningún tipo coma a electo
ralista que fixo Clinton. 
Irak, Irán, Turquía, Siria, 

teñen cercados a preto de vintecatro millóns de kurdos que 
utilizan para atacarse mutuamente e desequilibra-lo veciño, 
apoiando a aquel grupo de kurdos que é a súa arma política, 
e nada máis ... Mentres tanto este pobo segue sufrindo, coma 
n(ls .cadea.s de Turquía, ~poiada polos o~cidentais, ateigadas 
de milleiros .de presos curdos que morren de fa.me. Na 
fotografía unha xuntanza do Parlamento curdo no exilio. 

OS CEN PRJMEIROS ANOS 
DO CINE en . Galicia son 
festexados nestas semanas na 
Coruña coa proxección de 
tódalas películas recuperadas no 
noso país do chamado «cine 
mudo». Desde alí proxectaranse 
noutras cidades ... Todo este 
acontecemento está coordinado 
polo Centro Galego das Artes e 
da Imaxe que dirixe ·Pepe Coira, 

quen desde hai agora un ano estivo preparándonos para 
celebra-los cen anos do que ía significar o in\rento do 
cinematógrafo polos irmáns Lumiere e que vén ilustrán
donos en Irimia cun fermoso percorrido sobre o universo 
do cine co nome de «A máquina marabillosa». 
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* tAR6AD€19P 
GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

* 
27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 • 55 78 41 
Fax: ' 982. 55' 79 04 

* 
O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Teléfs.: 981 · 62 09 37 I 62 02 00 
Fax: 981 . 62 38 04 

* 
Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 · 58 19 05 
Fax: 981 . 58 18 88 

* 
Provenza, 274 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 · 215 01 79 

* 
Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf. e Fax: 91 • 310 48 30 

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

* 
Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 • 35 37 14 
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 • 22 00 50 
Fax: 986 . 22 04 74 

* Albareda, 17 
41Q01 SEVILLA 
Teléf. e Fax: 95 • 421 67 08 
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I DENDE AGUIÑO 

Un monumento 
d~saparecido 

~ ' . - . o mar1ne1ro 
Francisco Lorenzo Mariño 

No cemiterio interparroquial de 
Carreira e Aguiño hai un monumen
to, penso que o primeifo, na honra 
do mariñeiro desaparecido. A palabra 
monumento, de «monere», avisar, 
lembrar, ben que avisa ás xentes 
'mareiras, e todo · o ano alí ,están as 
flores en lembranza dos que qued(!
ron no fondo do mar sen se atoparen 
os seus restos. 

Este é un feito moi usual, ¡e como 
se nota a preocupación , dun pobo 
mariñeiro na busca do carpo do 
i~án, amigo, curmán ... ! , e un día e 
unha noite e outros moitos ~ días e 
noites, con tódolos medios posibles 
ademais dos h~licópteros e lanchas, 
o~tean o mar por tódolos currunchos, 
que mesmo xeran un inmenso respec
to e profunda emoción en todo o 
pobo ~ nos do arredor. B_~sta con ver 
na tele, ou ler nos · xomais para 
decat~rse das consecuencias da 
traxedia. 

Agora quérovos dicir com~ na:ceu 
a idea do tal monumento: Alá polo 
ano 78, o pai dun rapaz, ,acólito da 
parroquia por bastantes arios, Xesús, 
pois tal era o nome do pai e do fillo, · 
moi perta do peirao de Aguiño, 
naufragou coa doma en' que pescaba. 
A barca, si, apareceu, pero os medios 
ben abondosos que se puxeron, non 

foron ' quen de rescata-los restos de -
Xesús da C~rca. : 

A súa nai, Adoración da Cerca, xa 
. podemos supor como se enccmtraba 
nun «transo» coma este. Achegueime 
á mulleriña e intentei consolala _ :qa 
medida do posible. Non póderei 
esquece-las palabras que me dixera 
naquel intre: «Ai Don Francisco, e 
non o podo visitar no cemiterio nin 
poñerlle unhas flores». 

N ese mesmo momento 
.oc;orréuseme a idea dun monumento 
ós pescadores desaparecidos, e 

. respondinlle: «Si que ha de poder>~; 
E dende aquela non deixei de matinar 
na súa realización. Poucos anos 

· despois tratamos de xunta-los cartas, , 
encargámoslle ·o proxecto a un pro-

. fesor de debuxo do instituto BUP de 
Ribeira, que unha hora despois xa o 
tiña debuxado, e, lago, fixo a maque
ta, representando un Cristo mariñeiro, 
con «roupadaguas» e coa súa dona 
abrazada ós seus pés como fixera 
María Magdalena. 

Se tendes ocasión de o visitar, 
'poderedes ·observar que alí ·sempre 
hai flores .e cirios. Este monumento, 
que se fixo en Poio, na escala de 
canteiros, é un motivo de orgullo e 
satisf~cción para Carreira e Aguiño. 

·Son as causas do mar. 

I 

Xa choveu desde a gran manifestación da Coruña hru .unha 
década, pero non cambiou moito o ferrollo político ·que se 
impón sobre os labregos que producen leite. As condicións 
naturais de Galicia son as mellores para producir leite en 

. cantidade e calidade. Aquí non sobran alternativas para 
«recolocar» ·a man de obra qu~ «expulsa» un agro ó que se 
lle , couta o futuro. 

Tanto ten un ministro socialista coma unha Loyola de 
Palacio. As . cousas da Palacio van despacio, e o~ informes 
solicitados pola Mesa do Leite sobre a situación exacta da 
producción nesta pasada campaña, tamén. 

Con estas houbo que reitera-la protesta. E os labregos _saen 
á rúa de novo (6-IX-96) para esixir un· futuro as nosas 
explotacións, ás nosas aldeas, á nosa cultura rural. 



MUNDO OBREIRO 

Mondragón, un modelo de co~peración 

A primeira experiencia deste tipo 
foi un pequeno taller, chamado Ulgor, 
fundado por cinco mozos saídos do 
citado centro de formación. Hoxe, por 
todos coñecido e presente en moitos 
fogares co nóme d~ F agor. A partir de 
tal experiencia, unida a outras, fóronse 
creando novas estructuras ata chegar ó 

que· hoxe constitúe a Corporación 
o obreiro de cooperativa, líder mundial no 
Mondragón en sector. En ningún momento se 
nada se · esqueceu a formación dos seus 
parece ó 
aferro/ado e 
asaba/lado 
des ta 
fotografía. 
Móndragón 
cooperativista · 

participantes. 

Un .complexo sistema 

Outra data clave é o ·ano 1959,· 
pode indica-lo no que este grupo viu a creación 
futuro dunha ch e . L b z . 
economía . azxa a ora , entldade 
distinta crediticia de carácter cooperativo 

que tivo un papel determinante 
Mondragón é unha pequena na promoción e desenvolvemento das 

poboación de Guipúscoa e constitúe un actividades empresariais da Mondragón 
exemplo de como o traballo en común Corporación Cooperativa (J\1CC), que 
pode lidera-lo mercado. Corría o ano , . se estructura en tres grande~ grupos: 
1943 cando don José María de · financeiro, industtjal e de distribución, 
Arizmendiarrieta, un xesuíta chegado · ~utónomos, pero integrados nunha 
a esta 1ocalidade, creou unha Escala estrat€xía de conxunto. 
Profesional na que os mozos e non tan , o grupo financeiro inclúe tanto 0 

mozos se podían formar para desem- negocio bancario da . referida Caixa 
peñar distintos labores máis ou menos Laboral -que fornece atención econó-. 
profesionais. Velaí ª semente do que mica plena ás diversas cooperativas da 
hoxe é a primeira empresa do País- • corporación sen deixar de ter clientes 
Vasco: Mondragón Corporacipn Coo- alleo.s-; coma unha entidade de previ-
perativa. · sión social denominada lagun-Aro, que 

Así f oi nun principio 

Os primeiros anos non resultaron 
doados: a formación impartida non era 
o~cialmente recoñecida. A . pesar de 
todo, o xermolo xurdiu. As persoas alí 
formadas non só recibiron a cualifica
ción precisa -para desempeña-lo seu 

. traballo senón que se decataron de que 
existía outro tipo de empresa: na que 
os intereses do fraballador e do empre
sario fosen os mesmos, éunha impli
cación to~al, dirixida por traballadores. 
Era .a empresa cooperativa. 

xestiona un sistema de seguridade e de 
prestacións ós membros do grupo. 
Exerce, ademais, outras actividades 
similares. 

O grupo industrial está formado por 
71 empresas de producción, con 

· algunhas empresas líderes no sector no 
ámbito est(;ltal, con algunha empresa 
sucursal no estranxeiro; a importancia 
económica e social, da que se bene
fician un gran número de socios
traballadores, · é enorme. 

O grupo de distribución está liderado 
pola coñecida cooperativa Eroski~ que 

vén experimentando un ·desenvolve
mento tal que a converte na prímeira 
empresa de distribución do País Vasco 
e con significativa presencia estatal 
noutros lugares. Dentro do grupo está 
Consum, cooperativa de consumo 
valenciana e unha agrupación 
alimentaria que inclúe a gandería, 
horticultura e servicios de alimenta
ción (Behi-Alde, Barrern;txe e Miba). 

Na base, a educación cooperativa 

Tal impresionante magnitude non 
fixo esquecer aqueles principios tantas 
veces_ difundidos polo promotor, padre 
Arizmendiarrieta e que· poden ser re
sumidos na súa frase: «A ensinanza 
deber ser p~rmanente para ser eficien
te». 

MCC participa en distintas activi
~ades e institucións formativas, docen
tes e investigadoras. A Escala Profe
sional -hoxe Politécnica-, xa cumpriu . 
50 anos, e nela impártese ata o ciclo 
superior, constituíndo un viveiro' de 
directivos e man de obra cualificada. 
Foi ela a . que forxou todo o emporio 
posterior, clarividencia do seu funda
dor que x~stifica que leve o seu nome. · 

~parellada a ela está Otalora, cen
tro de formación cooperativo e empre
sarial conectado con centros universi
tarios eJ que organiza cursos e semina
rios, preocupándose e tamén da difu
sión ·e q~e goza dun servicio de 
publicacións. 

Moitos· máis son os serv1c1os e 
función do MCC e abond~án coas 
expostas para decatármonos de que o 
seu interese reside nunhá formación 
permanente dirixida os socios co fin de 
que estean sempre informados e capa
citados para innovar e acadar un alto 
nivel de cualificación e competencia. 
Este e o seu segredo. 

Montse Cortiñas. 
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REPORTAXE ~~~~~~~~~~-.XIX ·Romaxed~ 

O día de festa que para todos nos 
é a Romaxe comeza sempre unhas 
horas antes de chegarmos ó punto de 
reunión que se escolle de cada ve2l, 
porque a viaxe no autobús que nos 
leva ata alí é tamén parte da nasa 
celebración. Para os que habitual
mente nos xuntamos con xente 
doutras parroquias para facermos esta 
peregrinación motorizada, o encontro 
con caras coñecidas que so vem;os de 
ano en ano, con ocasión da Romaxe, 
é a bomba de palenque. Os cantos no 
autobús e a parada que se fai no 
me~io da viaxe para tomar un café 
e estira-las pernas forman tamén p~e 
deses detalles que, aínda que de 

1 

principio non o p<µ"eza, serven para 
ir construíndo a festa dende o primeiro 
momento. Por iso cando este ano 
chegamos ó Rosario estabamos xa 
ben preparados para un día como o 
que nos esperaba. 

Unha boa organización 

Antes mesmo de baixarmos do 
autobús quedaba claro que na XIX 
Romaxe se ía notar unha boa orga:-

nización. Non había máis que ve-los 
romeiros uniformados de camisetas 
vermellas que dirixía.h ps vehículos 

·para colocar a un lado autobuses e 
a outro coches peque-nos. O aparta
. mento era amplo e," como tamén se 
aproveitou ben o espacio, chegou. 
perfectamente o .sitio para todos. 

· A medida que iainos entrando na 
carballeira onde se había celebra-la 
eucaristía, -0s organizadores dábanno
la benvida con pan, viño e queixo da 
Ulloa (boísimo, por certo). 

A esperanza do Apocalipse 

Sobre as doce e media comez_ou, 
á sombra dos carballos, unha liturxia 
eco-apocalíptica que tivo catro par
tes: . a presentación, a liturxia cósmi
ca, o sétimo ·selo, as sete trompetas 
e a nova creación. 

Ó longo da celebración fornas 
descubrindo que, tal e como se. nos 
anunciara ó comezo,' o Apocalipse é 
«un tremendo libro no que; en medio 
das catástrofes, · aparece un.ha forte 
esperanza». E é que a denuncia 

Anxela Loureíro, do grupo musical "Saraibas", 
na eucarstía presidida por unha fermosa cruz 
parroquial. José Tirso é o crego que, con José 
Manuel Pérez Paredes, segrar, fou o motor da 
organización da· Romaxe. 

profética, a denuncia revolucionaria, 
reclama . e anuncia sempre tempos 
novas: igual que caeron Babilonia e 
a Roma imperial, caerá a vella 
sociedade de consu'mo para dar paso 

· a unha «nova terra e novos ceas ós 
que se chega polo camiño verde» da -
ecoloxía. Ante a destrucción que traen 
as nasas guerras, a ausencia de 
respecto pola natureza e polos 
pobres, o .neoliberalismo · económi
co ... . nós clamamos «¡Ven axiña, 
Señor! Este é o tempo oportuno. Ti 
e-lo Xermolo, Año -de Deus que nos 
arrincas <leste inmenso pecado dun 
mundo vello que chaman neóliberal». 

Da Eucaristía creo que ' convén 
tamén destaca-lo comportamento da 
xente á hora de comungar. A diferen
cia doutros anos, ~ seguramente gra-

. cías á advertencia que se fixo dende 
o altar, os portadores do pan e do viña 
puideron chegar ata o lugar onde o 
h~bían de repartir sen ser atacados · 
por ningún romeiro áyido de 

· comuñón. Por onde eu estiven, todo 
A carballeira, un verdadeiro santuario ecolóxico. A participación na eucarist(a, sinxelamente emotiva. o mundo esperou con calma a súa vez 
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e crentes galegos ___________ _ 

Chegada a hora do xantar, os ·irimegos espalláronse palas di_versas carballeiras. 

e ninguén ,quedou sen comungar. 

Trala entrega do ramo -un ramo, 
por certo, ben abastecido de produc
tos da zona, com'o queixos e chourizo
' e tralo berro seco co . que rematou 
a Eucaristía, . fomos -comer. · 

Os comentarios. á actilación da 
poetisa María Magdalena eran uná
ni:riles . . 

Delia e Manolo ben sa'ben que a Romaxe medra. 
Eles seguen con espf?(anza de María, unha das 
irimeguiñas máis novas. 

A festa da tarde 

A festa da t_arde empezara xa cos 
bailes, os cantos e. as conversas das 
distint_as rodas que se formaran para 
compartí-lo xantar, cando o Grupo de 
Teatro Metátese empezou a súa ac
tuación. Seguindo coa temática 
antibelicista da mañá, recitouse o 
¡rema Soldado, de Cels·o Emilio 
Ferreiro, _e intetpretouse unha adap
tación de Paix6n, de Edward Bond. 
Tanto os actores corha o grupo 
«Saraibas», que 'deu un Concerto a 
continuación, convenceron a un pú
blico quizais roáis numeroso ca nun- -e 

ca, que baifou, cantou e aplaudiu 
. canto quixo. 

Sobre as seis e media fómonos _ 
indo cara a Vilar de Donas, onde nos 
esperaban grupos de -danza e . gaitas 
para continuármo-la festa. Quen 
quixo, puido. facer tamén unha visita 
á fa,mosa e fermosa igrexa· de San 
Salvador. 

Coa oración -da ~ardiña, na que se 
incluíu o franciscano Cántico das 
Criaturas, rematou a XIX Romaxe de 
Crentes Galegos sen que caese nin 
unha pinga de choi va, que o ceo non 
ía querer poñer trabas a. unha romaxe 
ecolóxica. 

Beatriz García Turnes 

~ 

¿Cantos 
• rome1ros 

fomos? 

Irimia nunca quixo ser 
triunfalista no reconto da xente 
que acode á Romaxe. Viñamos 
calculando sobre uns 5.000 
_romeiros pero ó ano pasado, en 
Aguiño, ese número foi 
so bardado. 

Para o reconto <leste ano 
contamos con dúas clases de 
datos: a) houbo sobre 70 au
tobuses -o xomal El Progreso, 
de Lugo, di que 7 6 mentres que 
La Voz de Galicia dá 63; b) 
contáronse 350 automóbiles 
particulares. 

Polo tanto, a cifra de 6.000 
r?meiros, que dá a prensa, 
parécenos axeitada, aínda que 
hai <?Utros cómputos que indi
carían unha maior asistencia: 
se se venderon cerca de 1.300 
medallóns de Sargadelos, e se 
esgotaron os 3.000 folletos da 
liturxia -fixéronse 500 máis có 
pasado ano-, a cifra subiría 
bastante, porque non todo o 1

• 

mundo merca un folleto ou un 
medallón. 

O ,que está fóra de toda 
dúbida é que a Romaxe cada 
ano vai medrando un pouco: 
está viva. 

. r 
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DOCUMENTO 

Amén, Inch' Allah (oxalá: Qlleira Alá) 

N omesdexuñoeno 
número de Irimia 

484, na 'rlerradeira páxina, 
incluiamos un debuxo dun 
monxe crucificado, refe
ríndomonos ós 7 trapense.s 
que foron degolados por 
membros do GIA (Grupo 
Islámico Armado) en 
Alxeria. Hoxe reproduci
mos debuxo e comentario 
para que sirvan de ilus
tración desta carta que, 
dous anos antes do seu 

1 

martirio, o padre Chris-
tian de Chergé, prior do 
mosteiro de Atlas, enviara 
ós seus familiares. A carta 
foi escrita o 1 de decembro 
de 1993 e o 1 de xaneiro 
de 1994, datas da primeira 
visita que os fanáticos do 
GIA visitaron, ameazari
tes, o mosteiro. Dous anos 
despois, a ameaza conver
teuse no sp,ngue martirial. 

Se me sucedese un día 
-e podería ser hoxe-, ser 
víctima do terrorismo que 
agora parece querer englo
bar a tódolos estranxeiros 
que viven enAlxeria, que- · 
rería que a miña comuni
dade, ainiñalgrexa, amiña 
familia, lembrasen que. a 
miña vida estaba entrega
da a Deus e a ~ste país. 

Que acepten que o úni
co Señor de toda vida non 
pode ser .alleo a esta par
tida brutal. · 

Que recen por min: 
¿como sería eu encontrado 
digno dunha ofrenda así? 
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¿ Quen matou ós sete monxes trapenses en Alxeria? Os fundamentalistas mus~áns. 
Pero ¿quen lles afiou .os coitelos cosque o degolaron? Hai algo máis don lustro, a Fronte 
Islámica de Salvació:q gañou as eleccións democ:1"áticas, pero non se lles permitiu acceder 
ó poder, coa 4esculpa de que non eran demócratas. E, indo máis lonxe, a colonización 
francesa arruinou o país e malla súa cultura. Daqueles pos veñen estes lodos. 

Que saiban asociar esta 
morte a tantas outras igual 
de violentas, deixadas na 
indiferencia do anonimato. 

A miña vida non vale 
máis ca ningunha outra ... 
Non é menos nin máis. En 
todo caso,. non ten a ino
cencia da infancia. 

Vivín o suficiente para 
me s.aber cómplicé do mal 
que, por des grada, parece 
prevalecer no mundo, e 

mesmo daquel que me bata 
cegamente. 

Gustaríame, chegado o 
momento, ter ese lapso de 
lucidez que· me permita 
pedi-lo perdón de Deus e 
dos meus irmáns de 
humanidade, ó mesmo 
tempo que perdoar de todo 
corazón a quen me teña 
ferido. 

Eu non podo ansiar 
unha mórte así. .. Paréceme 

. importante recoñecelo 
publicamente ... Non vexo, 

, en · efecto, cómo podería 
eu· alegrarme _ 4e que ese 
pobo ó que . amo sexa 
acusado indiscriminada
mente dó meu asasinato. 

É un prezo d~masiado 
alto para paga-lo que se 
ha chamar, quizais, .a «gra
cia do martirio» o deberlla 
a un alxerino, sexa quen 
for, sobre todo se di actuar 



por fidelidade ó . que ere 
que é o islam. 

Coñezo o desprezo con 
que se chegou a rodear ós 
alxerinos tomados no seu · 
conxunto. Cóñezo tamén 
as caricaturas do islam 
que fomenta un determi
nado islamismo. É dema-

minados pola gloria de 
Cristo, froito da ,súa 
Paixón, investidos polo 
don do Espírito que ten & 

secreta alegría de ~stable-
cer . sempre a comuñón e , 

- restablece-la semellanza 
xogando coas diferenci~s. 

Perdida esta vida, to-
siado fácil ter boa con- talmente miña, e totalmen
ciencia ó identificar esta · ·te súa, dou gradas a Deus, 
vía relixiosa cos integris- que parece que a quixo 
mos dos seus extremistas. toda enteira para esa ale-

Alxeria e o islam, para gría, contra ve~to e ma-

min, son outra cousa, son 
un · c~rpo e unha alma. 
Téñoo proclamado sufi
cientemente, creo, sen · 
ocultar nada do que recibín 
deles: alí atopei adoito ese 
fío conductor do Evanxeo 
aprend.ido no colo da miña 
n~i, a miña primeira 
Igrexa, precisamente ·en 
Alxeria e, ·dende aquela, . 
no respecto dos crentes 
músulmáns. 

A miña morte, eviden
temente, permitirá da-la 
razón ós que me trataron 
rapidamente de inx~uuo 

ou de idealista: «¡Que diga 
agora o que pensado asun
to!». 

Pero esas persoas de
ben saber que por fin será 
liberada a miña curiosi
dade máis obsesiv~. 

Entón poderei, se Deus 
quer, mergulla-la miña 
ollada na do ~ai para con
templar con El ós seus 
fillos do islam tal e como 
El o~ ve, totalmente ilu-

1 

rea. 

¡Neste Gracias no que 
xa todo queda dito na miñ~ 
vida, . claramente vos 
inclúo a vosoutros, ami-

. ( 

gos de onte e de hoxe, oh 
amigos de a9uí, xunto a 
miña nai e.meu pai, miña~ 
irmás e meus irmáns e os 
seus, céntuplo dispensado 
segundo o · prometido! 

E a ti tamén, o amigo 
do derradeiro minuto, que 
non sabería-lo que fa.cías. 
Si, por ti tamén quero este 
Gracias e este «A-Deus» 
que encaras. 

E que se nos conceda 
ós dous reencontrármonos, 
ladróns benaventurados, 
no paraíso, se é vontade 
de Deus, o noso · Pai. 
¡Amén! Inch' Allah. 

Christian de Chergi 

(tomado da revista 
Concilium, nº 266) 

St.\CA. VP-N-.~&.RL:15 "5E:f2.Vt
C'tOS HL)~lC(~lS , , 
YAtRA~~~ .i .. 

·os TQE~S GALEGOS PtRDt~ 
NO~ -C~l:: tJ\60~ sYfAXt\í20S_ 

NRfBA t="URADóCS~ 
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A MÁQUINA MARABILLOSA Pepe Coira 

A pantalla do _mundo 

Contáronme -non sei se é 
certo, pero é bonito-, que hai 
unha televisión xaponesa por : 
cable que emite durante 24 
horas ó día a imaxe dul) 
acuario. Disque empezaron a . 
amosa-lo acuario só para 
comprobar que o sinal da 
televisión chegaba ben ós re
ceptores, pero cando quixeron 
inicia-la programación nor
mal recibiron queixas dos es
pectadores. A xente prefería . 
ve-los peixes inzandQ polo 
acuario antes cós típicos pro
gramas de televisión. Se 
cadra, a historia non é certa, 
pero podería selo; hai moita 
xente á que lle gusta ver 
peixes pasando dun lado a 
outro. 

Gu toume a historia por
que é significativa do poder 
adquirido pola televisión, pola 
imaxe, capaz de ree~prazar 

rar aquel xeito de ver que 
tanta fascinació~ provocou - _ 
nos anos dos Lumiere. 

Lembro agora algo que 
aconteceu hai uns anos. Foi 
cando o bombard~o estado
unidense s·obre Libia. Duran
te dous QU tres días tralo 
ataque, a televisión non puido 
·ofrecer imaxes de Gaddafi, o 
líder libio; ~ si, en cambio., 
moitas dos aviadores e mais 
dos políticos americanos res
ponsables · da acción. · Aquela 
ausenCia de imaxes de 
Gaddafi era desacougante. Os 
comentaristas aventuraban a 
posibilidade de que o líder 
li):>io morres~ no ataque. ¿Que 
~mtra explicación podía haber 
para non velo por televisión? 

' 

á realidade_; no _canto de O noso colaborador Pepe Coira, director dÓ CGAI (Centro _ Galega de 
Artes de lmaxe), a quen )le debemos estes marabil/osos ·relatos sobre 
a máquina marabillosa. 

Hai moitos exemplos 
semellantes, na liña de que o 
que non aparece por · televi
s~ón a. penas existe e/ou ca- · 
rece de importancfa. Os 
Lumiere inventaron unha má- , mercar un acuario, sintoníza

la canle xaponesa dos peixes. 
Un exemplo así ahonda para aprecia
la enorme distancia entre os espec
tadores de hoxe e aqueles que -hai 
xusto cen anos-' asistiron á presen
tación do cinematógrafo. O camiño 
percorrido é longo. Dubido que os 
seus inventores, os irmáns Lumiere, 
puidesen sospeitar onde iamos chegar; 
nin sequera creo que o albiscasen os 
máis hábiles explotadores do artefac
to , os grandes productores· de 
Hollywood. 

Os primeiros espectadores do cine 
sentíronse fascinados ó contempl~ 
na pantalla unha perfecta réplica da 
realidade. Hoxe a nosa fascinación 
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pode proceder, máis ben, d~ que unha 
noite marche a luz ~ non poidamos 
prende-la televisión. Daquela 
vénsenos ·enriba unha sensación . ex
traña, de baleiro. No peor dos casos, 
decatarémonos de que tém~-la mira
da un algo atrofiada, de que a súa 
habelencia para ver unha pantalla 
tómase,. ó primeiro, torpeza para mirar 
ó noso redor. 

Un cineasta apaixonado e excesi
vo, Wemer Herzog, .dicía que con 
tantas imaxes como se levaban feito 
e visto en cen ~os de cine tiñamos · 
p'erdida a inocencia, qué se cadra só 
indo filmar á lúa poderiamos recupe-

quina marabilfosa P":ra 
rep.roduci-la realidade, un instrmp.en
to para difundir coñecemen~os e ·ex
presar ideas e historias. O seu éxito 
foi tal que hoxe, cen anos máis tarde, 
é a principal ferramenta da maioría 
para aprender ~ entreterse. 

Coma· calquera 'ferramenta, pode 
' usarse ben ou mal,' pouco ou moito. 

O que fai incerto o seu futuro, os 
vindeitos-- cen anos, é a capacidade 
que a máquina demostr.ou · para 
engulifo todo, ou para que pare~a que.·) 
o fai e cream?s que todo o pertinente 
chega ó seu través. [)algún xeito, a 
imaxe tomouse roáis real cá realidade 
que retrata. 



ICONOGRAFÍA DOS SANTOS 

Santos e Santas, .· ¿Como recoñecelos? 
Máis claves iconográficas, de carácter xeral, dos s'antos e santas 

(véxase Diccionario dos Nomes Galegos·; 1992, pp. 91-94): 

categoría vestiduras - atributo xeral exemplo 

--frades paúis 

" . 

semellante-ós .escolapios 
(sotana negra · e manteo) . 

. -frades predicadores coma os dominicqnos 
(túnica branc~ e muceta· ~egra). 

actitude de prédica; ás 
veces, libro aberto cara 
ó espectador. san Vicente Ferrer. 

~frades redentoristas coma os escolapios (sotana 
negra e manteo) ~ 

-frades salesianos coma os· sacerdotes diocesanos 
e . faixa negra. 

San Vicente Ferrer, predicador 
incansable: ¿tería un púlpito por
tátil? 

San Vicente (ou Vicenzo) Ferrer 
(1357-1419), valenc.iano, ingresou 
na orde dos predicadores e axiña · 
colleu sona polos seus elocuentes 
e conmovedores sermóns, pronun~ . 

ciados na variante valenciana do 
-idioma · cataÍán, que milagrosa
mente entendían tódolos seus 
oí~tes, estivese onde estivese, pois 
mesmo na Bretaña predicou na 
súa lingua materna. 

Viste túnica branca e manto e 
mucéta negras (hábito da súa orde ), 
póde levar un libro aberto na man 
(atributo xeral dos predicadores) e 
no chan pode haber unha mitra ou 

- o capelo de cardeal (porq-qe 
, renuhciou a estas dignidades, 

despre?:ounas). Ás veces cqlóc~no 
nun púlpito (alusión, unha vez 
máis, á súa condición de predica
dor). 

Atributos persoais: un crucifixo 
na man, ·unha trompeta e unha 
ché!-ma sobre. a testa e; ás veces, 
unha cartela sobre a ·súa cabeza 
cunha frase latina: «Timete Deum 
( ou Dominum) et date illi honorem 
quia _· venit_ hora iudicii eius » 

.'temede ó Señor e dádelle honra, 
pois vai vi-la hora do seu xuízo' 
(estes atributos. persoais fan ·alu
sión ó tema preferido dos seus 
sermóns: os novísimos (as postri
merías, cada un dos destinos · 
derradeiros do home: morte, xuízo, 
infemo e paraíso). 

A súa festa éelébrase o 5 de 
·abril. 

san Afonso Mª de 
Ligorio. 

san Francisco de 
Sales, san Xoán 
Bosco. 

lmaxe de San Vicente Ferrer de Cambeda 
(Vimianzo-A Coruña), colocada dentro do seu 
púlpito adosado á can/e central do corpo supe
rior do retablo do que é titular. Nb ano 1770 o 
párroco José Abollo introduciu o seu culto nesta 
igrexa (seica tiña unha reliquia do santo 
«autenticamente aprovada con los Documentos 
y requisitos nezessarios»), construíndol/e unha 
capela lateral e un retablo. 
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O NOSO TABOLEIRO 

A Coruña agárdanos 
XX Romaxe de Crentes G.alegos · no parque de Santa) Margarida · 

Miña santa Margarida 
para o ano si que hei ir . 
pola falta do diñeiro 
ninguén deixe de asist~r. 

Un grupo de irimegos coruñeses 
con moita vontade, xuntáinonos ilu
sionados para . toma-lo relevo, a -

1 
responsabil~dade de levar a bo porto 
-se Deus nos axuda-, ou mellor dito, 
traer a carón do Magnus Portus 
Artabrorum, .. a XX celebración da 
Romaxe de Crentes . Galegas, sendo 
esta a primeira que Irirnia se dispón 
a organizar nunha ci~ade. 

Sabemos das nosas limitacións e 
carencias en experiencias organizativas 
<leste tipo,. pero ternos fe, e confiamos 
en que a forza da N ai -o Mate~o 
E pírito-, nos .protexerá, pois estamos 
di po tos e prometemos poñer todo o 
no o empeño, vontade e ilusión, no 
labor de presentar unha Romaxe o 
máis dignamente posible; sobre todo 
témo-la seguranza, como non pode ser 
doutro xeito, da vosa xenerosa acollida 
e amable colaboración. 

Pretendemos elaborar unha 
mensaxe que chegue a todas e. todos, 
de xeito que se entenda e sexa inten
samente vivida. 

As cidades sempre se nutriron e 
viviron en tódolos sentidos do mundo 
rural. Nó-los irimegos da Coruña non 
irnos descubrir ningún Mediterráneo; 
ó colle-lo relevo prometemos ser fieis 
á tradición das 19 anteriores Romaxes, 
procurando -non sabemos se' se' 
acadará-, ser renovadores e creativos, 
sempre dentro da fidelidade á .tradi
ción. 

Humilde e sinxelamente intenta- ' 
mos traer á cidade a teoloxía liberadora, 
que nos faga viví-la nosa fe nunha · 
dobre fidelidade; ó Evanxeo e á 
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O Debuxante ofrécenos estes dous posibles 
deseños para a XX Romaxe, a celebrar · na 
Coruña o .13 de setembro· de 1997. ¿Por cal 
decidirnos: polo debuxo A ou polo B? Admítense 
opinións e... que gañe o mellar. 

realidade da nosa Terra e do noso 
te:rp.po. 

. ' 

Co . lema A liberdade faravos 
verdadeiros convidamos a tódolos 
irin:iegos e xentiña en xeral á XX 
Romaxe na «cidade en que ninguén é 
forasteiro». Xuntarémonos para a oca
sión nese pequeno grande oasis, orgu
llo da Coruña, que é o parque de Santa 

Margarída, ó acougo do seu arboredo, 
na súa sombra_ e ~garimo terémo-la 
celebración, o xantár e maila festa. 

O parque leva nome de santa, 
tamén de flor humildosa e sinxela, 
case que franciscana: poucos se 
decatan da súa beleza, mais ela é perla 
e botón de flor que se nos· f ai presente 
en tódolos campos. 

No cumio do parque sitúase a Casa 
das Ciencias (recomendámo-la súa 
importante visita noqtra d3:ta que non . 
sexa a da Romaxe), co seu Planetario, 
o péndulo de Foucault, etc; na ·pa,rte 
b<tixa a fermosa roseira, · co mirador a , 1 

unha parte da cidade, ollámo-los 
peiraos onde os mariñeiros se 
ern;amiñaron e encamiñan cara ó Gran 
Sol, ·e· outras duras pescarías. 

. Máis ó lonxe~ a niilenaria Torre de 
Hé~cuies, que alumea os bravos mares 
e a antiga.Brigancia no solpor do astro 
sol. 

Na señorial Marineda, ·a cidade na 
que se deu o liberalismo pol.Íiico e 

. ~ . 

. industrial, nosoutros queremos pre-
senta-la liberación que leva o Evanxeo 
dos pobres. A Coruña acollerá gustosa 

' ~ a XX Romaxe nesta terra que foi berce 
de Xosé ·Cornide, .Marcial del Adalid, 
Wenceslao Femández Flórez ou Ma-

. !1uel Murguía, pero . tamén de famosas 
· mulle:r;es coma Xoana de Vega; Emilia 

Pardo Bazán, Sofía Casanova, Teresa . 
Herrera e, sobre todo María· Pita. 

Agardamas polas suxestións e_ 
opinións de todos· vós, dun xeito es- . 
pecial convidamos a traballar connosco 

1 • • 

a tódalas ONGs, C9munidades e gru-
pos cristiáns que se sintan identifica
dos co proxecto Irimia. · 

.Dyica outra, 

Anuncio Moroño. 



LIBROS 

/ 

ANGUEIRA 

iBoas 
notic~as, 
Leni! · 
Emilio González Avión 
Tereixa Ledo Regal 
Rubén Rivas Vidal 

Angueira 7 e 8 
¡Boas noticias, Leni! 

Helena é unha rapaza . da Terra 
Cha luguesa, de 17 anos, que estudia 
formación Profesl.onal. Chea de inqui
etUdes, un día dálle por escribirlle a 
un tal Xoán, que non é outro có 
discípulo amado, o apóstolo ó que se 
lle atribÓe o cuarto evanxeo. 

Cunha Iillguaxe vital e nidiamente 
popular formula toda a mensaxe de. 
Xesús de N azaré act,uaFzada ós 
grandes problemas do noso tempo 
acadando unha síntese non habitual 
nestes temas. Velaquí unha excelente 

. introducción á lectura evanxélica. 

Escrito dende o Movemento de 
Mocid'ade Rural Cristián, os tres 
autores -Emilia Gonzá¡ez Avión, 
Tereixa Led9 Regal ,' Rubén Rivas 
Vidal-, f an un traballo moi pensado, 
moi elaborado: un pequeno gran libro, 
moi ma~urecido, de doada lectura 
pero de contido moi rico, con índices 
que axudan ó lector a volver a 
transitar polas paraxes deste escrito 
realmente orixinal e atractivo. 

Camiño 
verde: 
Eco1oxía e Creación 
Xose Chao Rego 

Camiño verde: 
Ecoloxía e Creación 

Tom¡mdo pé dp lema da Romaxe 
deste ano, Pepe Chao fai unha 
descrición entre cultural e teolóxica do 
desafío que para un cristián, 
confesante da súa condición de 
criatura e de dependencia do Creador, 
establece a actual crise eco~óxica e os 
diversos discursos sobre o tema. 

A mensaxe é esta: a N atureza é 
coma unha N ai ferida por culpa dun 
Pai agresor -industria actual-, e as 
cone'cuencias desta agresión do 
patriarcalismo é a crise ecolóxica ac
tual. O cristián sábese criatura e 
responde ó desafío ecolóxico 
esperando activamente unha nova 
creación, da que falan os textos 
bíblicos, que o autor analiza dende a 
óptica do eco-feminismo. 

A atención á voz do Materno 
Espírito hanos si'tuar nesa dimensión 
que viviron cristiáns comaFracisco de 
Asís, con xustiza proclamado 
padroeiro de ecoloxismo . 

. / --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Nese ano mítico do próximo 
século celebrase un concilio 
ecuménico en México convocado 
polo papa Xoán Paulo ID, que 
dimite antes de c~lebrarse e 
péchase nun mosteiro baixo o 
humilde nome, de fr~i Pedro,' sen 

Confidencias do . ano 2.010 
dúbida facendo alusión ó 
apóstolo. Alí acode un xomalista 
que lle vai sacando, día a día, 
tÓdolos seus s~gredo,s . 

O libro títulase Papeles 
confidenciales de Su Santidad 
Juan Pablo II; e, publicado na 
editorial Stglo XXI (220 p~xinas, 
1.400 pesetas), escrito por Fran
cisco de Juanes, pseudónimo no 
que i;e agacha un segrar autor 
do~tros libros, entre eles un con 
Tierno Galván: Diálogos desde 
la oira orilla con 'el viejo profesor. 
En realidáde o autor é o 

, catedrático uníversitario de 
Litera~ra, Florencia Bao, cun bo 
coñecemento da vida da Igrexa 
e das esixencias de cambio que_ 
se veñen experimentando dende . 
a base.O mesmo autor é membro 
dunha comunidade cristiá de base. 

Tan rico é o libro que 
dificilmente podemos dar aquí 
unha síntese, pero ahonde con 

fixarse no subtítulo: Hacia una 
pedagogía -inofensiva de! poder. 
A · estratexia .narrativa é eficaz 
porque fai falar a un papa morto 
-que marre voluntariamente ó 
poder e vive arredado coma 
monxe-, e o discurso apela á 
m~moria dun concilio, o Vaticano 
II, e dun papa: Xoán XXID. 

As confidencias de frei Pedro 
recollen as · ansias actuais de 
millóns de cristiáns e o libro non 
é simple teoloxía-ficeióri, senón 
da discusión ' actual tanto 
intraeclesial coma de diálogo coa 
sociedade. 

A clave de lectura dánola o 
feito de que acaso a palabra que 
máis aparece no libro sexa 
Espíri~o (Santo). D.ende esa clave, 
o autor fai unha repaso exhaustivo 

- dos problemas actuais da Igrexa, 
que el coñece magnificament_e. 

S'e a xerarquía funciona dende 
o cume, este relato adopta un 

discurso a partir da base popl,llar. 
Non cabe dúbida de que o autor 

_ é simpatizante da Teoloxía da 
Liberación. 

Este libro foi escollido, entre 
unha <lucia dos analizados, coma 
texto básico para a Pasantía 
teolóxica, polo grupo momenta
'neameÍlte responsable mentres os 
seus membros non sexan elixidos 
dende a base. Víronse varios 
libriños, algúns moi sistemáticos, 
e optouse por e~te relato riquísimo 

' literaria e teoloxicamente, porque 
hoxe ándase reclamando unha 
teoloxía narrativa. 

Na primeiraDiáspora, boletín 
interno da Pasantía, faremos un 
cumprido resumo •e unhas pautas 
para a lectura e mailo diálogo no 
grupo. Pero iso xa responde a 
unha decisión que se ha tomar, 
dende o. noso intento demótico 
-máis ca democrático-, o día 28 
de sete:rnbro, que é a data da 
inauguración da Pasantía. 
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FALANDO CON XEITO 
Xesús Ferro Ruibal 

D_itOs do lume 23 
Saca-las castañas do lome 

Aproveitarse do esforzo alleo para 
as propias comenencias ou para resol ve
los propios problemas t~mén se expre
sa con ditos do lume. ¿Como? Creando 
unha metáfora: o mariñeiro dirá Saca-. 
las sardiñas do lume coa man allea 
e o labrego, en cambió, dirá Sacar as 
castañas do lume con man allea. 
Castañas ou sardiñas son aquí metáfora 
de labrego ou de mariñeiro, pero foi · 
en Monfero onde o sacerdote C. Pazos 
recolleu Tira-la sardiña do lume coa 
man do michiño, que é <lito requintado · 
e quen proba que xa hai tempo _que a 
Monfero chegaban as sardiñas. Por 
certo que tamén se di Tira-las casta
ñas/sardiñas do fogo coas mans 
doutro, onde tamén aparece o verbo 
tirar co valor de «quitar, extraer», que 
ten tamén no francés, e que se usaba 
aínda na miña infancia en Moraña polo 
meno para pedir que nos botasen o 
caldo na cunea: Tírame o caldo é o 
me mo que din agora algúns calcado 

do castelán e máis señorito: Sírveme 
o caldo. 

Querer . afrontar unha situ~ción 
perigosa manipulando ós outros para 
que fagaÍl .o ttaballo difícif, como todos · 
sabedes, é Querer que 11~ saquen a 
un as castañas do lume. 

Hai un evidente abuso nisto de 
aproveitarse dos outros para os traballos 
difíciles ou para solucionarmos · un 
problema que non queremos solµcio
nar persoalmente. Non é, como vedes, 
unha actitude moi cristiá. Pero esta. 
vémola en Sacarlle a alguén as cas
tañas do lume 1 que é «resolver lle a 
outro un problema» e que é <lito común 
a toda Galicia; pero tamén se di Tirar1'-e 
a outro as castañas do Iume ·«axudar, 
socorrer», que me dixo Esther 

·Rodríguez, de Sanguiñeda, no Porriño. 
Algo parecido é Defender a un a fogo 
e sangue, é dicir, «defendelo con tesón 
e vigor, esgotando ata o derradeiro 
esforzo». 

Co seu· aire paternal 
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Clinton vence, Clinton vmga 
¡que tenrura natural! 
¡que mirada tan profunfa ! 
¡que somso electoral! 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. Para abraio de españois 
xa hai alguén que é millor 
ca Rodrigo de Vivar 
chamado Cid Campeador. 

2. :este cabaleiro fixo . 
unha fazaña: o asunto 
foi gañar unha batalla 

· cando xa estaba defunto. 

3. Máis morto ca vivo gaña 
eleccións un señor ruso 
a base de vodka e trampas 
para seguir co abuso. 

4. o máis indignante évos 
que o defunto é amortallado 
polo presidente Clinton 
que ó morto ten maquillado. 

5. O que máis cabrea évos 
que nese imperio do Oso 
había outro candidato 
que _era moito máis xeitoso. 

6. A Europa capitalista 
apoia con gran cinismo 
a Borís Ieltsin, pois· o outro 
representa o comunismo. 

7. Xa se sabe: hai sete anos 
caeu o muro en Berlín: 
a morte do . comunismo 
produciuse xa,, por fin. 

8. Neo-liberal euforia 
trae democrática febre, 
pero ós inxeuos do Leste 
déronlles gato por lebre. 

9 .. A xente anticomunista. 
seica agora se consola 
pois disque eles xa son libres 

. pra consumir coca-cola. · 

10. Libres tamén pra roubar: 
desque cae o soc;ialismo 
xa non teñen dictadura, 
agora hai gansterismo. 

11. Algúns países do Leste 
fartos de vivireri ceg~s 
volven a, ser socialistas 
mal que lles pese ós cregos. 

12 Tal sucede en Polonia 
onde o , cler<~ anda absorto: 

· " os católicos polacos 
piden divoréio . e aborto. 

13. ¡Señores ,euro-caciques! 
Eu digo, pedindo a venia: 
¿poden defender a Ieltsin 
o verdugo de Chechenia? 

14. Fronte á agora Rusia Branca 
non defendemos á "Roxa"; 
pero esta democracia 
anda cega, xorda e coxa. 




