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EDITORIAL 

¿En que outonía estamos? , 
O outono é unha estación relativamente recente. Os . 

pobos antigos tiñan tres, e os nórdicos con climas extremos, 
soamente dúas: verán e inverno. Algo terá o outono para 
téreno que inventar. De momento, avisamos que é un tempo 
ambivalente. 

Por unha parte está a caída .da folla, mitificada ata tal 
punto que suxire a metáfora do outono da vida, cando un 
vai maduriño e vías dun inverno definitivo-. Leva consigo 
tamén a maldición da psiquiatría, pois seica é, coa prima
vera, tempo de crises depresivas por culpa do cambio de 
clima. 

A primav~ra tivo moita fortun~ literaria pero a Medi
cina non lle outorga tanto encanto coma os poetas, pois 
seica o estoupido da vida f~ina traizoeira para a saúde dos 
que n~n teñen moita. A literatura outoniza é decadente, 
romántica, non explosiva, máis pausada e pausada, acaso 
porque o outono vai ·máis polo fondo. 

Se é certo que as culturas primitivas situaban o Aninovo 
na primavera, · por mor da explosión da natureza vexetal e 
animal -a primavera o sangue . altera-,, tamén houbo 
civilizació,ns que principiaban o ano en outono. Algo terá, 
logo, de nacemento. 

Na nosa Galicia agraria, o outono é moitas causas po-
itivas: dende os magostos ó San Martiño, a outonía está tan 

sementada -entre outras moitas sementes ou~onizas-, pola 
lembranza deses seres que están metidos na terra -~nterra
d s-, e que rexorden co estatuto de ánimas: é a reunificación 
d s defuntos cos familiares e veciños. Como dixera Lisón 
Tolo ana, e~ Galicia a parroquia dos mortos é tan real coma 
a dos vivos. 

O antropólogo Manuel Mandianes Castro afirma que os 
galegas témo-la percepción do tempo en dúas metades, de 
acordo cos períodos anuais da cobra ou serpe: unha primeira 
metade vai de outubro a finais de abril, dominada polas 
referencias ó cocho, animal oculto debaixo do lar -tempo 
ctónico ou telúrico da serpe oculta-, ,gran'hora da sem~nteira 
e da medra dos froitos no seo da terra; a segunda metade, 
cando o réptil aparece na superficie, é xa época de colleitas 
e de traballo ó aire libre. 

Comprenda o irimego que a metáfora é tentadora. Moifa 
xente desencantada da sociedade e da relixión anda·outoniza, 
caéndolle a folla que termaba das súas esperanzas. O or~allo, 
chuvia mañanceira, convida a deixarse de lerias e m~terse 
na casa, non complica-la vida saíndo a misións disque seica 
infructuosas. 

. ) 

¿Por que non ollar cara á outra cara do outono? Poida 
que esa cara xa non sexa tal, senón cruz. Tanto mellor, 
porque se o gran de trigo non cae da terra e morre non 
produce froito. Se nosoutros non nos enterramos meténdonos 
na Terra galega di postos a morrer, daquela .. . tiroliro. 

¿ Quen dixo que é máis fértil a colleita cá sementeira? 
¿Non erán tan boa cavilacións outonizas coma arroutadas 
primaverais? . 
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O TRASNO 

.Manifesto ·, · 
Porque xa está ben, por 

que xa está Bens, declara
mos solemnemente .o 
dereito a unha política á 
medida da xente, do medio 

natural que en vol ve á JSente, 
do futuro que lle e.spera ós 
fillos e fillas da xente que 

~e reproduce con mvsura 
en tempos de mal agoiro. 

Porque 'xa , ester ben, 

porque xa está Bens, aínda 
que vaia en contra.da lóxica 

electoral:· esiximos rematar 

Daniel López Muñoz 

borracheira localista, da 
mentira de paree.e-lo que 
non somos, dese mete-la 
varredura no cuarto dos 
meniños, mentres chupan 

cámara no salón p~ncipal. 

Porque xa está ben, 
porque xa está Bens, -que
remos respecto ó pequeno, 
proteccion ó ferido, predi
lección polo excluído. Pe
dimos prioridade á saúde 
colectiva, 4 vivenda, ó con
torno humanó de cada ha-

cos gastos faraónicos, coa · rrio. Esiximos respecto es
chulería . engominada dos crupuloso a cada ser vivo, 
superheroes d_e paco-tilla, querencia,profunda a cada · 

cos delirios d~ grandeza 
que fan das cidades lugar~s 

segreg.ados, Coliseo por 
<liante, o Portiño por atrás, 
branco por acó, negro por 

alá, porque escura segue a 
se-=la color da pobreza. 

Porque xa está ben, 
porque xa está Bens, 

manifestámo-la urxencia de 
~ermos como somos, de 
rescatar do' pozo da vergoña 
o amor á terra e ó verbo 
propiq, innandados con 
tódolos que nos prec-e
deron. E abominamos -da 

EDITA: Empresa periodística A rRIMIA 

anaco do país, educación 
da cidadanía. E polo tanto 
demandarnos, vimos de-

1 

mandando, levamos anos 
demandando deses seño

res pr~sumidos e xordos a 
reducción de evoltorios, 
embalaxes e demais ms
trumentos de mentira; 

reutilización de botellas e 
plásticos; a recollida sepa
rada de vidro, papel, me
tal, e restos orgánicos, ... 
porque xa está Bens, e 
ahonda. 

' 1 
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BOA NOVA 

¿Relixión na escola? 
' : 

Avelina (muller): ¿Falou contigo o 
rapaz? 

Marcelo (home): Falou 

Avelina: ¿Que che quería? Vino algo 
pensativo. · 

. Marcelo: Pois mira, quería falar sobre 
as clases de relixión no coleXio. Non 
sabía se apuntarse 'ás clases de relixión 
ou non. Estivérao pensando e non vía 
as cousa~ claras. 

Avelina: E ti ¿que lle dixeches? 

Marcelo: .¿É que lle había dicir, 
muller?, eu tampouco non teño as 
cousas demasiado claras a ese respec
to, ben o sabes, que xa o ·temos talado 
máis dunha vez e máis de <lúas. 

convencementos nosos, porque 
pensabamos que era algo bo para eles, 
algo ·que os faría máis felices. 

Marcelo: Iso si, de acordo, pero aínda 
non chegaches ó nó da cuestión; sendo 
as cousas así, ¿aconsellámoslle ó Tucho 
que se apunte ás clases de relixión, si 
ou non? 

Avelin~: Eu xa che dixen outras veces 
o 9ue sentía: prefiro que sexa a familia 
e a comunidade cristiá as que inicien 
ós nenos na experiencia relixiosa. A 
escola debería ter outra función·, aínda 
que nela se impartise a clase de relixión: 
dar unha información respectuosa, 
ampla e variada sobre o feito relixioso. 
Pero,_ polo de agora, a Igrexa· prefire 
catequizar na escola, e eu non estou de 

Avelina: Pero, ¿que é, logo, o que non · acordo. · 
tes claro?, eu que xa sabías. o que facer. M arcelo: D'1:quela eu penso que hai 
Marcelo: Saber seino, penso eu, pero que ver en,, ~ada caso concreto quen .. é 

· o malo é cando tes que · aplicar aquelo a persoa que dá a clase de relixión, qué 
que sabes' ó caso dun fillo teu; daquela estilo ten, · qué fai cos rapaces, como 
parece que che campanean as . ideas. vive el o que transmite, e, segundo o 

talamos viamos claras algunhas cousas. que _vexamos, face-la escolla, porque 

Primeiro di ciamos que nós eramos se non.·· 
crentes, que sentiamos admiración por Avelina: Pois parece que a muller que 
Xesús e polo seu Evan4eo, que 0 dá a clase de relixión é ben xeitosa; é 
queriamos vivir en comunidade, ¿non 

1
• unh.a muller casada, preparada niso, 

era iso? E tamén viamos · que moi falangueira, a min éncheme o olio. 

considerabamos un debÚ nosó Marcelo: Ben, pois volverei a falar 
transmitirlles ós nosos tillos estes con Tucho de todo isto. 

Manolo Regal Ledo 

Con traxe de 
festa 
Domingo 28 do tempo ordinario 
Mt 22, 1-14 -- 13 de outubro 
As cousas de Deus para a xente 
son fe,rmosas,· como fermosa é 
unha voda; producen unión, enten
demento,- tenrura, festa, ilusión. 
Iso ensinaba e vivía Xesús; é a 
festa da irmandade. Para poder 
disfrutar de todo isto, que é coma 
un regalo de Deus para os máis 
marxinados, cómpre ir a esa voda 
con traxe de festa, con traxe de 
irmandade. Non se pode querer 
disfrutar da irmandade e facer 
feitos de desprezo cara ós pobres, 
pequen os e pecadores. 

* * * . ( 

A foto de Xesús 
. Domingo 29 do tempo ~rdinario 
Mt 22, 15-21 -- 20 de outubro 
Este pedaciño de Evanxeo pon na 
boca dos contrarios de Xesús 
unhas palabras mara5illosas para 
defini-la súa maneira de desen
volverse entre a xente: é sincero, 
ensina o verdadeiro camiño de 
Deus e non anda con miramentos 

' 
porque non se deixa levar polos 
respectos humanos. Esta era como 
a Joto que de Xesús circulaba 
naqueles tempos. Nesta foto que
remos vemos tamén retratados os 
cristiáns, de hoxe. 

latlA-3 



A PENEIRA 

~RIC-b.., , 
b~ ~, 

ll~j 
G.AJVOTA 

A ASOCIACIÓN GAIVOTA de 
San Xoán de Filgueira en Ferrolterra 
acolleunos con agarimo ·na celebra
ción do compromiso coa Asociación 
do Prado dos irimegos Manuel Pérez 
Vences, Xosé Antón Miguélez e 
Victorino Pérez. Este afán por com
partir non se improvisa nunha tarde 

de celebración, por iso na nasa memoria agradecida foi 
resoando con emoción o labor de tantos ·anos neste barrio 
de mulleres e homes anónimos, e outros máis coñecidos 
comoAnxo Ferreiro Currás. Descubrimos no local parroquial 
un espacio de unión e de comunidade con moitas activida-
des que dan vida a moitá xente. -

NICARAGUA celebra a primeira volta das 
súas elección o vinte de outubro para suce
der a Violeta Chámorro que se retirará. en· 
xaneiro, aínda que a posibilidade do regreso 
de Daniel Ortega só se despexará na segun
da volta. O país, un dos máis pobre_s, cun 
desemprego dun sesenta '? seis por cento, ten 

que afrontar cambios estructurais como o da propiedade que 
xa escomezaran os. sandinistas coa súa Reforma Agraria e 
que a dereita, se gaña as elección, quere botar por terra. Na 
fotografía o naso amigo Xosé Antón Iglesias que está a 
trabaJlar no Sur de Nicaragua no asentamento de refuxiados 
que vefien doutras rexións para ocupar terras do estado e 
na organización comunitaria destes labregos. 

Alfonso Blanco Torrado 

FRANCISCO CARBALLO que nestes 
días visita a Terra Santa cunha viaxe coa · 
que foi agasallado polos séus 
compañeir9s de «A Nasa Terra», a~aba 
d~ reivindica-la obra do Padre Feijóo 
npnha fermosa conferen~ia en Ourense, 
o berce . daquel, quen a pesar de ser 
~casado palas censuras da sua·. arde, da 
igrexa e do poder político, foi xa no 
século XVIII, un afervoado defensor da 

·separación de lgrexa e Estado, e un loitador contra á igno
rancia e o ·desprezo que moitos paisanos e eclesiásticos 
profesaban polo naso idioma, así berrou con coraxe: «O. 
galega non é ningún dialecto nin corrupción do castelán». 

NOS VINTECINCO ANOS 
DA PRELACÍA DE SÁO 
FELIX DE ARAGUAIO, no · 
Mato Grosso brasileño,- quere
mos felicitar ó seu Bispo Pere 
Casaldáliga que celebra 6 día 
vintetrés as vodas de ·plata 
coma hispo. Segue a ser un . 
sinal cheo de luz para moitas 
.persoas de tódolós credos e 
pobos·, por iso o seu nome 
volve a soar coma candidc:tto 
para N ob~l da Paz. 

"'· 

XI Foro de Encrucillada 

< -E - · w· 
-

RlltlA -4 

Venres, 8 
19,00 h.: 
19,30 h.: 

20,00 h.: 

Chegada e acollida 
Presentación -
Alfonso Zulueta de Haz 
Conferencia 

8-9 de novelil.bro 
Progr,ama . 

A resposta da lgrexa 
Xosé Antón Miguélez Díaz 

13,45 h.:~ Celebración: Eucaristía: 20 anos de 

A lgrexa galega no posconcilio 
Engracia Vidal Estévez 

15,00 h.: 
16,30 h.: 

Encrucillada 
Miguel Anxo Araújo 
Xantar 
Mesa redonda: 

22,00 h.: 

Sábado, 9 
09,00 h.: 
10,00 h.: 

Diálogo 
Cea 

Almorzo 
Conferencia 
Os desafíos da realidade 
Bernardo García Cendán 
Diálogó· 

11,30 h.: Descanso 
12,00 h.: Conferencia 

Qué lle pedimos á lgrexa galega 
Manuel Guerra Campos, médico . 
Fernando Martínez RarJ,dulfe, avogado 
Jaboralista 
Manolo Rivas, escritor 
Lidia Senra, militante sindical 
Dialogan con Xosé Antón Miguéle~ e 
con todos nós 

18,00 h.: Clausura: Recital do cantautor Xacobe 
Louzán 

19,00 h.: Adeuses .. . 

' 



AS COOPERATIVAS de 
gandeiros ~stán a ter o seu 
peso ne~ta loita contra as 
multas poia supertaxa, 

'"""'·· .. ,.._,,,F. . sensibilizañdo ós produc
, tores de leite e educándoos. 
.en novas técnicas que 
r{diuzan o coste de pro-

,__ _____ __._........_ _ _._._.___...__....:..;..i ducción dun litro deleite 

cmp.o un cammo para saír das trabas comunitarias. Na 
actualidade máis da meta~e das explo*acións leiteiras con 
máis de dez vacas están integradas nalgunha cooperativa: · 
máis de dezasei.s mil. A importancia do servic~o cié xestión 

· técnico-~conómica que facilita · unha cooperativa é funda
mental no futuro. Nestes días en moitas comarcas está ·a 
haber Xomadas de Promoción e Forma,ciónde Cooperati
vas, por exemplo, en Betanzbs os días dezasete e dezaoito. 

XAESTAMOS 
ENVOLTOS 
NESTA. EX
·PLOSIÓN DE .,.,.~~i<:..:."w;.;..¡,~ 
CORES QUE 
É ·ooUTONO: 
cores amart?lás, 
pardas, ocres ... ; 
tempo de co- _ 
lleita de froitas secas, de cogumelos, das aves que viaxan 
a outros lares espín~ose para cubrirse con. novo pulo. Po
demos disfrutar da luz desta imaxe que nos agasalla Xurxo 
de Vivero, un dos estudiosos máis senlleiros da nosa natureza 
co seu libro «Un ano nos Aneares» e que dentro dunhas 
semanas publicará «Un ano no Courel», ofrecéndonos 
tódolos rexistros de cada unha das estacións, como a 
derradeira viaxe dun oso no outono dos Aneares. 

•«PILGRINAGE TO SAN- . ~ ASOCIACIÓNS DE 
TIA GO» é o novo disco dos 

, -Chieftains de Irlanda que 
estrean na Coruña e 
·Compostela os días vinte e 
yinteún. Teñen .escollido e$
pacios tan nosos para as súas 
gravacións como o Pub Dublín 
de Vigo ou o Mosteiro de San 
Pato de Antealtares de Santia
go onde gr~varon coas 
.monxas himnos medievais. 
N este disco podemos saborear 

·a partiGipac:lón da · Xove 
Orquestra e de Carlos Núñez. 

. Na foto o líder µo grupo. 

O CENTRO DE RECUPERA
. CIÓN DE FAUNA SALVAXE 
· de Oleiros cobra máis ·vida nas 
tempadas dé.-caza xa que-sempre 
hai máis · ingresos .de animais 
feridos, p.éro os traumatis'lJlOS son 
múltiples debido a choques cos 
tendidos ou cercos, atropelos, fa
lla de alimentos, inxestións de 
productos contaminantes nos . 
nosos agros e costas, as trampas 
tendidas . polos chamados huma
nos, etc., polo que·. este centro está 

. a cumprir un servicio moi.importante ó longo de todo o ano. 
Hai outros tantos centros nas outras provincias dependentes 
do servicio de Medio Ambiente. 

VECIÑOS de Vigo convocan 
a unha «Semana Solidaria» con
tra o racismo nas nosas cidades, 
porque é nestes espacios onde 
máis sofren as discriminacións 
os -estranxeiros. O día vinte 
construirán un muro envolto en 
mensaxes a prol da conviven-

' cia e o respecto na construc-
ción da «Cidade Solidaria~> que 
desfarán sete días despois, xa 
que son os· barrios de Vigo, A 
Coruña,-Lugo ... , ortde máis tra
,bas se poñen ós que teñen outra 
-orixe distinta . á nos a. 

AS XUNTAS 
GALEGAS fOLA 
AMNISTÍA están a 
desenvolver -unha 
campaña de sensibi
lización contra a po
lítica de dispersión 
da~ persoas presas, 
enviando denuncias de solidariedade dos cid~dáns ó Vale
dor do Pobo, ó Tribunal Superior de Xustiza, etc. Esta 
situación vulnera á -Constitución e as recomendacións do 
Parlamento Europeo que están en contra do arredamento 
<lestes cidadáns dos seus lugares de orixe e residencia. As 
«Juntas» chaman a atención sobre a privación <leste dereito , 
a persoas independentístas que sofren cadea en Xixón, 
Madrid, Á vila, etc. 



• 
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GALl;RIAS DE ~RTE 
LIBROS 
CERAMICA 

* 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 • 55 78 41 
Fax:, 982 • 55 78 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 I 58 18 88 
Fax: 981 • 58 18 as· · , 

f: Provenza,, 27 4 
08008 BARCELONA 

· Teléf.: 93 • 215 01 79 
Fax.:· 93 - 215 01 79 

* Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.:' 91 • 310 48 30 
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 oo ~o 
Fax: 986 • 22 04 74 

\ ' * Albared~, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 • 421 67 08 
Fax.: 95 • 421 67 08 

* Vía A. Volta, 20 
MILANO, 20121 
Teléf.: 02.657 58 99 
Fax.: 02.657 58 99 
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OPINIÓN 

Don Luís de Góngrira 
xa lle chamab~ tirano. 
«0 ser humano degrádase ó se quita-la vida; 

per~, se perde a liberdade destrúese totalmente» Por Mariano Guizan 
J.J. Rousseau. 

~oída que tívese razón o filósofo s~ízo. 

Algo ten a liberdade que te fai dono de ti. Faite sentir como señor 
do .mundo, . como , protagonista da creación. · 

Algo ten que ter se de tal .xeito é desacougo de déspotas. 
• \ 1 

De certo que ten -que ter algo, cando por ela tanto sangue se leva 
ciscado encol da terra erma. 

_ Algo ha ter, se, dende a filosofía á pintura 01.i da poesía ó dereito, 
tódalas manifestacións máis sublimes da intelixen~ia humana fixeron 
dela un tema preferente. 

Algo ten, ce,rtamente, pois cando ch~ quitan quedas só; cun afogo 
así na ánima. Nun abraio no · que non te recoñeces. Coma se ·deixas~s 

de ser ti. -Coma se as palabras_ se che arrefriasen nos beizos. E sentes 
medo. E .calas. 

Mais, hai quen di que, aínda así, sempre queda algo. Que pode 
queda-la dignidade: 

«Na miña Jame mando eu» 

~ «qUre se Joda · o c_apitán, _qy,e eu non como o rancho». 

, E disque, que detrás da dignidade, agochada, quédache afuda a 
liberdade para pensar: 

«Pero móvese ... » Seica -dixo Galileo coa boca pequena despois de 
ter que arrenegar das sµas convincións diarite do tribmial do Santo 
Oficfo. 

« Sabede que aínda que· dominedes ós ho11Jes no qu,e respecta ás 
súas posesións, nunca os dominare des · no feudo da súa mente». Din · 
que opinaba Ardashir 1, rei Sasánida Qa Persia do Sécu~o 111. 

«Tendo a honra de ter nacido no·voso reino, o me.u corpo é obediente 
a Vosa Excelencia, mais a miña alma xamais non o ha ser». Parece 
que lle dixo un filósofo, Nic;hirén ·Sen ji Sho, ó Empei;ador do ~apón, \ 
aló polos anos do 1.200. 

«Podes facer calar a. miña palabrr;¡,, -pero non poderás nunca calar 
o meu pensamento». En traducióñ moi libre, foi o que escribira Spinoza 
no século XVII. · . - · · / 

Pero ¿experi'.mentastes p9ñer a proba a dureza do amor posesivo? 
¿Fixésteslle cara a ese .dereito de propiedad~ exclusiv~ que cadaquén 
levamos chantado moi no fondo sobre as persoas ás que queremos? 

Porque xa non é de agora o <lito, pero si vos é certo qúe hai' amores 
que matan, e mesmo, que destrúen . 

,· 



INTERNACIONAL 

Os vintecinco anos de Greenpeace 

En· m9itas partes do mundo están 
a suceder innumerables conflictos 

. ' 
milleiros de mortes, fa.me, miseria ... 

. Resulta paradoxal que por outra banda 
as tecnolo:XÍas avanzan sen cesar e a 
nosa sensibilidade .cara ós problemas 
que sofren 'outras persoas de distinfos 
continentes parece diminuír. Pm;ico pa
rece afectarnos o que sucede preto de 
nós e case que nada o qu'e acaece lonxe 
das nosas moradas. A natureza 
deteriórase ante a nosa pasividade e 
moi pouco pensamos nas. graves con
secuencias que· diso derivan, non .só 
para a nosa xeració:p, senón mesmo 
para o futuro da-humanidade. O egoís
mo, o individualismo e o consumismo 
parecen ' invadirnos cáda ,vez máis. 
Dentro deste contexto é moi meritoria 
a loita dunha organización ecopacifista 
internacional como «Greenpeace>>. 

As orixes de Greenpe~ce 

· Un 1 de .setembro de 1971 xurdiu 
' ' 

. un movemento espontáneo, alimenta
do por hippys e pacifistas, que alugan 
un vello barco de pesca, ó que cha,maron 
Greenpeace, poñéndose en...camiño para 
Alasca coa finalidade de dete-las pro:.' 
has ~ucléares _que Estados Unidos rea
lizaba alí no outono de 197 L P9uco 
lograron, pero iso supuxo o comenzo 
de novas empresas. . Así, no ano 
seguinte, loifaron contra as bombas 
nucleares francesas no atol de Mururoa . ' 
onde un financeiro canadense chamado 
Da~id Mctaggart, alma deste 
movemento ecoloxista, foi ferido de 
g.ravida4e por parte de comandos fran
ceses, que asaltaron o barco. Este feito 
sensibilizou a moitas persoas que desde 
entón veñen loitando ·contra os danos 
ecolóxicos. Progresivamente conta con 

· mqitos socios. En 1982 xa ma:q.exan un 
presupos~o de 1.500 millóns de pese
tas, o que lle permite comprar novos 

, barcos, ter. máis influencia nos medios 
de comunicación mundiais. Existen 

campañas para salva-las baleas e a súa 
acción céntrase en .impedi-las probas 
nudeares. Francia segue a reaccionar 
vilentamente contra os barcos desta 
organización e a morte dun fotógrafo 
holandés en xullo de 1982 o goberno 
francés foi condenado a indemnizar 
con 1.700 millóns de pesetas polos 
danos ocasionados nos barcos de 
Greenpeace. 

Cara a unha ·nova sensibilidade 
ecolóxica 

A partir de 1982 o número de 
socios medrou incesantemente ata 
chegar a máis de cin.co millóns na 
actualidqde, o que ~ai que b presuposto 
alcance os 18.000 rp.illóns de pesetas. 
Teñen abertas unhas 30 oficinas 
distribuídas en varios países. Thilo 
Bode, un economista alemán, que rexe 
os destinos desta orgapización, intenta 
imprimir un novo esti~o a Greenpeace, 
baseado na negociación, na diplomacia 
e só nun último extremo n.a confron
tación. 

Ultimamente as · súas distintas ofi
cinas traballan coordinadas por un 
departamento de desenvolvemento in-

temacional, que produce anuncios para 
os medios de comunicación e organiza 
seminarios informativos e didácticos 
nos distintos países. Desde os centros 
re Alemaña, EEUU e Holanda 
planifícanse as actuacións e danse as 
ordes a varios equipos e os cinco 
ha.reos distribuídos polas zonas de risco 
ecolóxico. 

Ademais das accións espectacula
res dos seus barcos tamén é preciso 
sinalar que coa colaboración · de · 
Greenp'eace existen fábricas de 
frigoríficos que producen as súas uni
dades s~n CFC ( clorofluorocarbonos) 
contaminantes chamadas «neveiras 
ecolóxicas». Outra iniciativa moi loa
?le é a irivestigación para fabricar un 
· automóbil que consuma pouco e que 
non contamine. A súa incidencia en 
medidas po~itivas desde o punto de vista 
ecolóxico están medrando; Dende aquí 
saudamos estas iniciativas e animamos 
a todos a loitar a favor do respecto á 
natureza e a todo o que nos rodea, dentro 
do contexto dunha conciencia 
ecopacifista e por tanto solidaria. 

Moisés Lozano Paz 
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ECOLOXÍA Ecoloxía 
25 consellos para protexe-

Sempre é oportuna a limpeza e o 

coidado do medio no que vivimos 

e nos dá vida. Á oporíunidade 

destes 25 consellos únese agora 

a urxencia do momento. O impac

to do derrube do vertedoiro de 

Be ns serve para f ac~r- medra-la 
conciencia sobre_,,, algo ·elemental · 

que vén proclamando con escaso 

éxito o movemento · ecoloxista: 

·Todo· vai a ·algures. 

Na Co~iña 

15 .. - · Desconxela , 
rrarás · moita 

16.- Na mesa;' pe 
e os vasos e 
latas tanto d 

Na Compra 

1. - Acude á compr~ cunha cesta, cantas menos· 
bolsas, menos lixo.-

2. - Rexeita os «sprais» e neveiras con CFC, 
destrúen a capa do ozono. 

3. - Non merques productos alimenticios en 
bandexas brancas (poliest~eno) ·son moi ' 
contaminantes nin botellas de plástico .PV C 
(ip.ellor botellas de vidro ). 

4.- Mellor mercar· panos de tea que de. papel. 

5. - Adquire productos con envase retomable: · 
menos enerxía, menos contaminación e 
menos lixo. 

6.- Os recipientes canto máis grandes máis 
ecolóxicos (unha botella de . dous ,. litros 
mellor que oito botellas de i/4 de litro):_ 

7. - Non merques productos de usar e tirar, elixe 
sempre os de longa duración. 

8. - Merca productos da túa comarca e da 
tempada (son máis ecolóxicos, frescos, 
saúdables, baratos e axudan á economía 
comarcal). 
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.Na Limpez~ 

17.- Cando cociñ 
ferver,, con 

9. - Abrillanta os metais con zume de limón e os 
- . 

mobles mesturando zume dun limón co. dobre . . 
do volume · de aceite. 

(. 

1 O. - O mellor desodorante é o limón, e para limpar 
o retrete bañeira e favabo, o mellor é o vinagre 
ou productos ecolóxicos. · 

Lixivia non (Remata no río e mata'.. 081 peixes). 
'. 

11.- Nunca tires polo retrete ou lavabo pinturas, 
vermces, aceites ou o lixo máis tóxico. · 



no , fogar , _____________ _ 
·la natureza dende o .f ogar 

o frigorífico ca!!do non che faga falla, . afo
enerxía. 

mos e manteis de tea mellor que de papel 
de vidro mellor que de plástico, rexeita as 
ie comida coma de bebidas. 

. " 

íes~ coa pota tapada e dende que empece a 
pouco lume, aforrarás .enerxía e ·perderá_. 

menos nutrientes. 

18.- N~n empregues potas de aluminio, podes inxerir cada 
· vez un pouco metal e ollo co barro, algúns .vernices levan 
chumbo. 

l9.~ Os restos de comida e o propio aceite non deben ir parar 
á auga. Gárdallos para un agricultor, f ará con el un abono 
natural. 

Na Casa 

20.- · Aproveita ó n;iáximo a luz solar. 

21.- · Utiliza bombillas de baixo consumo. 

22._- Non 'abuses da calefacción e aproveÍta 
ben a calor da casa. 

23.- Fuxe das pilas e nunca as tires ó lixo. 

/ 

24.- Non despilfárre-la auga. 

25 . ..: Pon en marcha os tres «erres» da ecoloxía: 

1.- Reducir 

2.- Reutilizar 

12.- Utiliza a lavadora con carga completa, lava en 
frío ou coa auga _moma, aforrarás. enerxía. 

3. - Reciclar 

13.- Busca. os deterxentes sen fostatos e· reduce a 
cantidade que recomenda o fabricante . . Conta 

. minarás moito menos. 

14.- O xabrón tipo «lagarto» é o máis natural. 

Asociación de mulleres 
«Eloísa Ribadulla» 

Xevale Ecoloxía 

Concello de Chantada 
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HORIZONTE 

O enigma da saba santa en Turín 

«Reliquia ou non reliquia, 
o espectáculo continúa», 
afirma o boletín de • infor
mación italiano AD/STA. «A 
Santa Sé, propietaria da 
Síndone [Saba] de Turín 

terio, pois ofrecía o negativo 
dun rostro humano antes de 
se inventa-la fotografia, polo 
que non podía ser unha falsi -
ficación. · · 

aprobou o programa de ex- A proba do Carbono 14 
posición deste icono da 
paixón de Cristo». Será unha Tamén chamado radiocar
exposición en dúas etapas: a bono, este metaloide . prodú
primeira en 1998 (do 18 de cese na atmosfera . No 
abril ó 14 de xuño ), para anhídrido carbónico do aire 

existe, ademais do carbono lembra-lo centenario da fo-
- . ordinario de masa 12, taméh tografía que revelou que a 

e ma1s abundante, o Sindone era o negativo dun 
radiocarbono. Ambos son rostro humano, e tamén o · 
absorbidos 'polos seres vívos. 

quinto centenario da cons-
trucción da igrexa turinesa Despois da morte do or
na que está custodiada a ganismo, o carbono .14 
Sf ndone·; a segunda etapa, destrúese lentamente coma 
no 2. 000, no ámbito do consecuencia da súa radioac
Xubileo. tividade a unha velocidade 

Historia dunha ¿reli
quia? 

Velaquí o que nos infor
maba en 1970 o biblista esta
do uní dense, Raymond 
Brown: «A historia do lenz.o 
de Turín pode seguirse ata o 
ano 1353, relacionándoo coa 
igrexa de Lirey en Troyes, 
Francia, pero un século antes 
ternos noticias sobre outra 
saba semellante en Constan
tinopla». Teriamos que 
engadir que tamén Oviedo 
reclama a autenticidade da 
súa Saba Santa. 

«A Saba Santa de Turín 
aparece documentada histori
camente por primeira vez 
nm;1ha época na que os cruza
dos estaban inundando Euro
pa con falsas reliquias traí
d~s de Oriente, polo que re- · 
ulta a priori sospeitosa». 

Con todo, a apoloxética 
católica veu in i tindo en que 
ne ta Saba había algo de mis-

--RlttlA -1 o 

coñecida. · Así, o ·contido en 
carbono 14 dos restos de se-

. res viventes (por exemplo, a 
madeira) permite sinala-la 
d~ta aproximada da súa exis
tencia. Isto deu orixe ó méto
do de fixación aproximada 
da data dun organismo; con
siste en medí-la porcentaxe 
de c 14 que ~ontén unha 
~atería orgánica. . 

Ninguén sdlicitou nin 
dispu~o, ata o de agora, apli
car este método científico, 
por exemplo, ós ósos huma
nos que se atoparon debaixo 
da catedral de . Compostela, 
@nde din que está o sepulcro 
oo Ap6stolo, pero en Turín 
houbo quen tivo tal valentía . . 

Ano 1988 

Poi o cardeal-arcebispo 
Anastasio Ballestrero, un 
cristián e pastor extraor
dinario quen, coa serenidade 
do que procura a verdade, 
ordenou no 1988 que se in
vestigase, e realizaron a pro-

' 

ba do carbono os tres máis 
famosos institutos do mun
do: os de Zurich, Londres e 
Alabania. . 

O resultado foi contun
dente: o informe científico 
afirmaba que «O .liño do que 
estaba_ composto a tea da saba 
estaba aínqa unido ás súas 
raíces da terra e ondeaba ó 
sol nos primeirós decenios 
do 1.300 despois de Cristo», 
polo tanto, no século XIV. O 
tecido sería fabricado, entre 
o ano 1.260 e o 1.390. Polo 
tanto, non podía trat~.rse da 
saba, mortalla ou sudario de 
Xesús do que fala o evanxeo 
de Xoán (Xn 19,40). 

Sereno, o cardeal Balles
trero recoñeceu que a imaxe 

do. lenzo, atribuída ó rostro 
de Xesús, non era unha. reli
quia, pero Ihantiña o seu 
valor de icono coma calquera 
outra imaxe. 

Malestar dos sindo
riólogos 

As reaccións cóntr'a o 
éardeal non tardaron en 
chegar por parte daqueles . 
apoloxetas que non renuncia
ban a ter tal tesouro, e o 
mesmo xornalista Vittorio 
Messori, entrevistador do 
carde,al Ratzingér e do 

. mesmo papa Karol Wojtyla, 
amosou publicamente a súa 
discrepancia coa honra~a 
xestión do arcebispado -de 
Turín. O . 



Argúel). os sindonólogos 
afectos a tal pía causa que a 
proba do c 14 non é fiable e 
porfían en que os restos do 
DNA (ácido qesoxirribonu
cleico ), que conteñen a clave . 
xenética, dan ·o · resultado 
dunha natureza huma.na moi 

- antiga, por suposto masculi
na Tal é o resúlfadO' dunha 
análise dun resto de sangue 
dun fragmento da Saba, rea
liz.ada-pola Universidade de 
Texas. 

O profesor ·da Univer
sidade de Pavía, Adalberto 
Piazolli, escribiu o pasado 
23 de febreiro no xornal co
munista «L' U nitá» que 
«endexamai_s se oíu que · o 
estado do DNA puidese ser 
un método válido de 
datación»; · é dicir, que se 
poida chegar á idade, mesmo 
aproximada, do DNA. 

Un camelo collido polos 
pelos 

Cario Papini, protestante 
e director da editorial 
Claudiana, escribe no sema
nario luterano «Riforma». O 
26 de abril <leste ano comba
te a investigación dun mexi
cano, Leoncio García Valdés, 
que no seu labor~torio de 
microbioloxía de Santo An
tonio de Texas descobre «so
bre unha mostra procedente 
da zona occipital [da imaxe], 
o fragmento d'1nha atadura 
para os cabelos compostos 
de -pelos de camelo». 

na (n. 20 do 13 de marzo)». 
Recoñecendo o Sir que as 

-actuais pes~udas non son 
oficiais, sen embargo 'U"gúe 
sobre o feito de que as pro
.has da autenticidade da reli
quia medran. 

Dous son os motivos que 
deixan perpláo a Cario 
Papini: 1) a incrible resis- _ 

· tencia da crina do camelo, 
que aturou alomenos 800 
anos de auga fervendo, lume, 
fume de cera e de fachos, 
manipul~cións, viaxes; 2) o 
xeito de atopar e~a orla do 
leJ].zo analizada, que roubou 
o profesor Giovanni Riggi en 
1988 aproveitando un 
des coi do do carde al 
Ballestrero. Pero se o tal 
Riggi se ~propiou dunha bor
da ou beira· do sagrado lenzo, 
se~ embargo o profesor 
Valdés traballa sobre a área 

. occipital da imaxe, detrá~ da 
,. cabeza. ¿Como foi posible 

que tan preciosa reliquia fose 
mutilada no centro, onde apa
rece a imax'e da cabeza 
supostamente de Cristo, sen 
que ninguén se decatase ata o 
de agora? - ' 

Novas hipóteses favo
rables 

· O químico ruso Dimitri 
Kouznetsov estaría contra os 
resultados da proba do Car
bono 14 e def~ndenco a 
antigüidade da Saba en. base 
a este argumento: no século 
XIII, ano 1260, un incep.dio 
afectoulle á Saba Santa 
«rexuvenecendo» o lenzo. Iso 
explicaría que o Carbono 14 
dese unha data tan pouco 
antiga para a imaxe coma o 

· século XIV. Pero dous físi
cos -Harry Gove, de 
Rochester e Tiínothy Jull, de 
Arizona, están contra o ruso. 

Eles razoan <leste xeito: 
«0 método do c 14 prevé 
precisamente queima-lo 
obxecto que se quere datar 
para medi-la radioac
tividade». Polo tanto, «se o 
químico rus_o tivese r~zón, 

esta queimadura alteraría 
tódolos r~sultados de 
datación en calquera caso, 
tamén nos que se efectuaron 
para o control do lenzo, e 
is to non sucede u nunca». 

Ultimamente aparece 
unha novidade da 
que -dá conia «L~ 
Voz de Galicia» o 
martes 3 de setem
bro des te ano: 
«Unha moeda so
bre a pálpebra 
esquerda do rostro 
da Saba Santa de 
Turín serviu de 
base a unha nova 
teoría que ase
gura que a tea 
recubriu o cadá
ver dÚn home de 
entre os anos 29 e 
30 da nosa era». 
Tal sería o achado 
do médico forense 
Baima Bollone e 
do profesor de in
formática N ello 

Cario Papini _ retruca: 
«Queda un sen alento» pois 
q~e «Xesús tivese o costume 
de fixa-la súa longa cabeleira 
cunha fita composta de pelos 
de camelo non procede de 
ningunh~ fonte por nós -
,coñecida>;. Ademais, ·«esta 
noticia non foi dada por uh 
xornal sensacionalista ... 
senón precisamente polo 
serísimo «Servicio de infor
mación relixiosa» (Sir) da 
Conferencia episcopal italia-

Pablo Martín Sanguiao é un crego español qu_e Balossino, que 
mercou unha .imaxe da Virxe na antiga Jugos/avía. analizaron a moe
A imaxe deu·en verter bágoas de sangue na cidade 
de Civittavechia, Italia. Ve/aquí outro enigma que da e daría como 
dá para a discusión. resultado que era 

do tempo do emperador Ti
berio. 

A discusión continúa 

Os que están a favor da 
autenticidade da Saba coma 
reliquia, máis aló de ser unha 
.simple imaxe digna de vene
ración, afirman que as 
análises feítas a partir do c 
14 foron efectuadas sobre 
unha mostra da parte exterior 
da tea, sometida a cop.tami
nación de axentes externos. 

Sobre o asunto investigou 
Vittorio Pesce Delfino, que 
mantén esta teoría: a imaxe 
da Saba foi producida artifi
cialmente por habelenciosos 
artesáns bizantinos chamus
cando con calor o tecido de 
liño colocado sobre o releve 
de· bronce quente. 

Opinión á que se opón o 
biblicista católico Giuseppe 
Ghiberti, que subliña «a ra
dical diferencia que existe 
entre o lenzo da Síndone coa 
súa imaxe e as teas coas 
imaxes producidas polo 
procedemento do profesor 
Delfino Pesce». 

O enigma fotográfico . 

Queda por explicar algo 
que parecía imposible: ¿como 
é que a Síndone ou Saba San-

. ta reflicte o negativo dun ros
tro humano antes de inven
tarse a fotografía? Pero Cario 
Papini porfía en que este en
foque é totalmente falso. 
Explícao: 

«Como é sabido, a imaxe 
sindónica foi producida 
pousando por · algúns minu
tos a longa tea de liño sobre 
unha estatua de bronce 
quente en baixorrelevo. As 
partes salientes (nariz, 
cigomas [pómulos], queixo 
[mentón], etc.), deixaron así 
a propia marca, que polo tan
to está en positivo (como se 
ve tamén hoxe sobre a 
Síndone). O 
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«Fotografándoa e facén
dolle un negativo fotográfi
co, a imaxe aparece moito 
máis 'viva' e rica en detalles 
do que o olio humano pode 
captar no positivo porque se 
trata de lixeiras esfumacións 
da cor escura que se confun
den coa cor de fondo da tea». 

templa-la Santa Síndone debe 
ser proposta coma i~strumen
to suxestiv~ para a . 'nova 
evanxelización' e como com
prometido reclamo para a 
conversión no camiño que 
prepara o Grande Xubileo·do 
2.000!'. 

«En resumo: non é que a_ 
Síndone sexa, en por si, un 

1 

negativo, Pero fotografándoa 

Algo máis matizado 
dixera o cardeal Anastasia 
Ballestrero, salientando o 
valor iconográfico da imaxe 
coma calquera outra estatua. 
Como nos lembra o biblista 
Brown: «Ü papa (ou 
antipapa) Clemente . VII 
permitiu que fose exposta ó 
público en 1389 a condición 
de que se deixase perfec
tamente en claro que non se 
trataba do sudario auténtico 
de Cristo». Engade que a 
Crítica bíblica · e~tá contra a 
aut~nticidade dest.a reliquia. 

e virándoa ó negativo vese 
moito mellar e acada moita 
máis figura. Isto foi vendido 
coma un indicio de 
autenticidade, pero idéntico 
fenómeno se verifica nunha 
saba reproducida no \abora
tori o do profesor ' Pesce 
Delfina de Bari: «Tamén o 
negativo da foto é moito máis 
'lexible' có positivo (que é 
como aparece no tecido) pola 
razón intuitiva que dixen: a 
máquina fotográficaj en ne
gativo, 've' moitos máis de
talle có ollo humano. Este é 
un feito ben coñecido polos 
fotógrafos que non ten abso
lutamente nada de «milagro-

O», coma toda a Síndone». 
1 

A cuestión relixiosa 

O actual arcebispo de 
Turín, cardeal Giovanni 
Saldarini, convoca a algo que 
ADISTA titula con pouca 
propiedade: « Verdadeira ou 
falsa, cómpre adorala». No 
interior da noticia, o boletín 
matiza: «Ü cardeal non 

Se o católico Giuseppe 
Ghiberti apoia o valor afecti
vo da Saba porque «lembra 
iµiperiosamente o misterio do 
sufrimento redentor», o lute
rano Cario Papini afirma que 
non 'pode ser usado coma ico
no da paix:ón: «Van senda 
horas de· que a Igrexa retomé 

· a unha prá9tica ma1s 
evanxélica e comece a des
confiar do uso corruptor do 
sagrado». E o pastor valdense 
de Turín, Eugenio Bemardini, · 
expresa o temor de «que as 
exposi-Cións poidan estar 
vence-Hadas a unha campaña 
artellada para demostra-la 
autenticidade da Síndone e 

ocultou toda a incerteza· so- desacredita-los círculos cien
bre a autenticidade do 'sa- tíficos e laicos»'. 
grado lenzo', pero así mesmo 
di que non importa». 
Afirmou: «É necesario amar 
esta saba sabendo o que ;e 
ama. Non sabemos se 
envolveu o carpo de Xesús, 
pero certamente axudou a 
moito crentes.no eu camiño 
cara á santidade»; polo tanto, 
«a peregrinación para con-
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A Compostela, uns veñen 
a venera-los ósos do Após
tolo, e outros a render tributo 
a unha tradición e facer un 
camiño que eles saben que os 
leva a ningures, máis que ó 
encontro consigo mesmos. 
¿Que opina o lector? 

Mario Cambeiro 



O EVANXEO DO IRIMEGO 

1. Oe falar o reí Herodes 
das cous~s que Xoán dicía; 
mandouno prender axiña: 
nunca máis viu luz do día. 

2. Cando Xesús se informou 
colleu forzas e alento: 

· -pra facer un mundo novo 
¡era chegado o mom~nto ! 

3. Cavilou o que xogaba: 
¿Cal sería a súa sorte? 
·Se facía O· que pensaba 
era o camiño da morte. 

4. Era cuestión de apeitar 
coa lección tari ben sabida 
que lle escoita'.ra ó Pai: 
«Nunca m<?rre quen .dá vida». 

Xoán o Baptista 

5. 

6. 

7. 

8. 

A parece u daquela no deserto 
un home rexo e duro: era Xoán, 
que bautizaba ó pé do río Xordán 
berrando que xa o Reino estaba perto. 

Chegado era ese momento tan incerto 
de séculos de espera con afán; 
esta mensaxé proclamaba Xoán: 
«0 corazón ha ser camiño aberto». 

«Detrás de min chegando está o Señor 
que con Espírito vos ha de . bautizar 
con bautismo que é moito mellor». 

Logo o mesmo Deos rompe a falar 
de Xesús, non momento de esplendor: 
«Este que se bautiza é o meo amor, 
o meo Filio ó que habedes escoitar». 

Esta asunto principiou 9. No Pedregal de Irimia 
na rexión· de Galilea nunhá fermosa paraxe 
que era provincia romana principiou ·a renacer 
que tiñan por medio atea. a nosa fe, na Romaxe. 

(Vai de chiste): non se sabe 10. Alí fomos bautizados 
nunca onde salta a lebre: nas augas do río Miño, 
Xesús naéeu galileo . e xantamos Pan de Vida 
e outros din .. que nun presebe. apagando a sede o Viño. 

Esta historia é importante 11. Dende entón p·ara que medre 
e eu, Irimego, ben creo a fe e a galeguidade 

. que cóinpre facer galego recitamos este Credo 
ó que ónte -foi galileo. que, irimegos, ¡ escoitade ! 

Os devanceiros manteñen 12. Coa forza do noso pobo 
coa fe o facho aceso: hoxe proclamo o meu credo 
do Cristo-G testemuñas quero ser humano novo 
habemos de ser reflexo. porque eu renazo galego. 

Dous mil anos pasaron dende entón 
e a xente de Xesús por todo o mundo 
créou un movemento moi fecundo 
coa Bo·a Nova, anuncio de algo bon. 

Hoxe en Galicia, ·que é a nosa nación, 
seguimos de Xesús camiño e credo: 
ser renacido cal crente-galego 
confesamos con forza e ilusión. 

- O .noso río Miño é un Xordán 
pra renacer na fe e galeguidade, 
para que medre o espírito c~istián. 

Se profes amos xuntos a irmandade 
lrimia e os irimegos xa darán 
'proba do seo amor e l~aldade. 
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POEMARIO 

lPor que a guerra? 

Ó meu home, e a tódolos que tiveron 

a desgracia de irá guerra e a _sorte 

de tornar dela. 

Tomaches por abril coa primaveira 
a testa córoada de loureiros, 
ó vento despregada a túa ban~eira · 
cobizoso da folga do guerreiro. 

Baixache do autobús morral ó lombo 
botache a camiñar polo carreiro, 
cruzache polo ponte o Río Louro 

• 1 

E na primeira liña sangue e fogo 
entraches en combate á mañá cedo, 
ó berro de «~<liante que son nosos» 
loitacHes cara a cara, peito a peito. 

Perdiche a xuventude e a ignorancia, , 

a tenru.ra¡ a ilusión, a fe, o medo ... 
arrincaron o amor da túa ialma, 
fi~eron de ti un home antes de tempo. 

Retomaches á volta de oito anos 
Chegácheste ó coruto do outeiro 
alí de pé, a monteira n_a man, nos ollos bágoas 
vendo prá santa imaxe do crucerro 
berrácheslle «i~or que?, ¿Por que?, · 
¿Porque a guerra ... ? 

Ninguén che respondeu. Só o silencio. 
\ . . 

María Magdalena 

(Poesía que a autora leu na Romaxe). 

saudades e lembranzas doutros 
tempos .. , 

Teu camiñar tristeiro paseniño 
saloucos afog~dos no teu peito, 
lembrándoche aquel día que meniño 
arricánronte a forza d0 teu eido. · 

Deixache túa terra garimosa 
leváronte á Castela do chan ermo, _ 
onde non hai camelias nin mimosas, 
nin fontes, nin carballos nin piñeiros. 



O NOSO TABOLEIRO 

A mocidade irimega acampou 
¡Ola benquerid<?s compañeiros/ 

as, colegas todos irimegos ! . 

Non sei se sabedes que, a xa fa
mosa Acampada da Mocidade, que 
congrega a xente de toda Galicia, co . 
gallo da Roma:xe, estivo a piques de 
desaparec~t. 

Así que o yerán anterior, decidí- . 
mos xuntarnos en Aguiño un grupo 
de vellos amigos, xa veteranos nisto 
das acampadas, co fin de non deixar 
morrer este espacio, que constitúe 
unha oportunidade única de compar-

. tir e viví-la galeguidade, a fe, e 
¡como non, a diversión!; con outros 

rapaces/zas con inquedanzas 
semellantes. 

· Parecíannos demasiado ricos en 
experiencias e momentos de ledicia 
eses catro días - de setembro, 
inesquecibles para moitos de nós, 
como para pen?itir que non. se 
repetisen. 

De xeito que nos ·puxemos á 
tarefa, xuntándonos un par de veces 

. ó ano, para artylla-la Qrganización. 

Por fin, con algunhas eivas e pro
blemas de última hora, saíu adiante 
e houbo acampa~a en Palas ·de Rei, 
¡nos Chacótes ! . 

Debe andar pola XIV, tivemos 
obradoiros, unha marcha ó castelo de 
Pambre e incluso ¡Olimpiada!. Non 
faltaron risas, xogos e guitarras de 
Arzúa .. 

Chegamos a ser uns trinta e tan
tos, arredor da fogueira; e o día da 
Romaxe, podíasenos ver cunhas ca
misetas tinguidas de vivas cores, bai
lando na Eucaristía; como xa vén 
sendo habitual. . 

Quería que compartisedes 
connosco a satisfación de facer 
rexurdi-la Acampada da Mocidade, 
contamos coa vosa colaboración, 
vémonos .na ptóximá. Saúdos: 

Beatriz Estévez Lorenzo. 

· Xa está a ·Pasantía en marcha 
Era o 20 de setembro e, fropte ó teolóxica-, podía encher un baleiro e Mentres tanto, as reunións da Pa-

Monte do Gozo, na chamada Canee- _ corresponder a unha necesidade de santía por grupos e comarcas xa 
la das Penas, o Instituto Galego de moitos. En consecuenci~, o grupo principiou a andar e o boletín núme
Información proporciortábanos ...-----------------------.-.· ro 1 xa debeu de chegar a mans 
lugar para o encontro inaugural dos interesados. Os que 
da Pasantí~ teolóxica, que hai quixeren incorporarse háselles 

. meses vimos anunciando, coma envía-lo boletín nº O, que se 
proxecto. repartiu na xuntanza, e tamén os 

Eramos 40 persoas. E posto sucesivos. Para todos estivo 
que a Pasantía se autopro-cla- mC?i claro que o Boletín ha ser 

interactivo e nel ha reflecti-la maba demótica, non se respec- , 
· · vida -ou morte, se non tiver tarop. nin horanos nm progra-

mas prefixados: ·fíxose o que n :rpantenza-, da Pasantía. 
grupo foi decidindo. Para máis noticias, dirixirse a: 

De ~al xeito que o que o pro
grama consideraba coma un Este é o caseto que "mercou" lrimia por unha miseria económi
aperiti vo -a autopresentación . ca. Está en Bastavales agardando a rehabilitación. Mentres tan-

1 to, mesmo a carón, gozamos dunha casa. O sábado, 19 deste 

Sagrario Fachal V~iga, 
teléfono (981) 26.84.74 
Médico Durán, 2-4, 4º E. 
15005. A Coruña. dos asistentes-, converteuse outubro, volveremos a facer alí os Sábados Bíblicos, de 11a2. 

nun gran banquete de 
sinceridade ata a fartura. As nosas 
entrañas quedaron agradecidas dunha 
linguaxe directa, crítica e utópiGa ó 
tempo, en todo caso esperanzadora. 

Chegouse á convincción de que 
este espacio de' reflexión -a Pasantía 

asistente comprometeuse a ser mo
tor da idea e, para iso, tomouse a de
cisión de reunirse de novo -o 30 de 
novembro, para irlle tomando o pul
só á organización. Xuntanza aberta a 
quen quixer participar. 

Quen quixer o libro sobre o 
que se traballa -"Papeles 
confidenciales de su Santi
dad Juan ;I>ablo III"-, de 
l. 700 pesetas, pódeselle en
viar contra reembolso. 
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FALANDO CON XEITO 
Pilar Vilaboi 

Ditos de amores (1) 
Hai pouco houbo en Santiago un Con

greso Internacional que empezou ben e 
que acabou daquela maneira. Lembro 
que gracias a el fixen boa fe ira, porque 
unha persoa moi especial para min 
propúxome escribir sobre Frascoloxía 
para esta revista. Eu sonlles unha muller 
de armas tomar, esta expresión significa 
que son decidida e algo perigosa, por
que pouca cousa me fai falta para aca
barme co xenio, é dicir, son impaciente 
e un chisco susceptible. Pero, ¡bendito 
xenio!, que ~e decidiu acolle-lo touro 
polos comos, ou o que é o mesmo, a 
enfrontarme directamente coa diatriba 
que tiña coinigo mesma e aquí lle.s estou · 
a ve-lo que· sae. 

A elección do tema, cqma tódolos 
temas, non é fortuíta, senón que intento 
explicar, por medio de expresións fixas, 
como os galegos c0ncibímo-lo amor de 
distintos xeitos. Dáme o corpo que non 
Hes vou descubrir nada novo, porque ... 
e ta palabriña vai unida para cada un 
con acepcións moi diferentes; normal
mente son boas pero tamén lles hai 
acepcións sobre o amor moi laidas ou 

raras. Vou ser moito máis simplista, e 
seleccionar <lúas das posibilidades que 
ten a xente cando o amor peta na ~úa 
porta: pode casar ou quedar . solteiro. 
Nin que dicir ten que hai moitísimas 
outras opcións 'no amor que eu de~carto 
desde agora, aínda que xa sei que non 
tódolos galegos namorados fan isto, pero · 

. do mesmo xeito que se di das meigas 
que habelas hainas, tamén eu lles digo 
que hai galegos que casan por .amor e 
galegos namorados que nunca casán. ' -

A idea veume cando lle oín a algµén 
falar de que Xaquín e Anxela , estaban 
moi achuchados e que xa non saían pola 
noite coma antes. Eu só coñecía a ex
presión de que a vida estaba moi achu
chada, -cando alguén ten problemas eco
. nómicos ou doutro tipo-. Pero esta persoa 
aclaroume que non era iso, que os mo:
zos cartos tiñan abondos, senón que es
taban moi namorados. Este <lito 
escoiteino no Norte de Lugo, concreta
mente en Ferreiravella (Riotorto ), e te~an 
en conta que nesta zona Chuc;}u! é o 
mesmo ca bico ou beixo noutras ·partes 
de Gali~ia , 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. Os "Científicos fixeron 
experimen~os con ratas: 
amoréana~ no espacio 
e s~ non tes ~itio, matas. 

2. Pale~tina é territorio 
máis pequeno có galego: 
alí viven coma ratas 
nerviosas polo ataf ego. 

3. Seis mil quilómetros menos 
ca Galicia, e habitantes 

' . 
máis do dobre; polo mesmos 
dáse o conflicto constante. 

4. Polo deniai~, no país, 
está 'vivo un gran volcán; 
non bota lume, é un río 
moi es.caso: o Xordán. 

5 • Hai séculos expulsados 
nos xudeus hai ferida 
e unha ansia de volver 
para a Terra Prometida. 

6. Pero os palestinos levan 
séculos nos eidos seos, 
e ora seica vai entrar 
un millón máis de xudeus. 

7. Todos teñen. a razón 
pero pólas nosas datas 
non caben todos e así 
mátanse coma as ratas. 

8. Agora seica hai un túnel · 
que vai baixo a mezquita 
lugar onde os musulmáns 
co Deus-Allah se dan cita. 

9. Para un . cristián o asunto 
. resulta algo moi serio: 
os palestinos son pobres, 
os xudeus, un imp~rio. 

10. Para .todos Palestina 
e unha Terra Promeitda -
mais tamén un mouro túnel 
ó que non se ve saída. 




