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EDITORIAL 

<<Servos servorum Dei>> 
Cando Paulo VI non podía baixar ós xardíns do Vaticano 

por culpa do seu mal de ósos, construíronlle unha especie 
de xardín volante que conectase directamente coas súas 
habitacións. Cando o actual Papa chegou ó que chegou, como 
andaba malo das costas, mandaron construír unha piscina. 
E agora, que anda con doenzas nunca clarexadas -»os papas 
morren, pero non enferman», di o argot vaticano-, corenta 
persoas se mobilizaron para a súa operación, o séquito 
pontificio ocupou unha planta do hospital. 

Que unha persoa que remite a súa vida ó carpinteiro 
de Nazaré e que, ademais, asine os documentos titulándosy 
Servo dos servos de Deus, se preste a esta imax.e pública 
de poder é unha incoherencia difícil de explicar. Pero aquí 
queremos salvar intepcións persoais;e o noso escándalo non 
se di rixe a este ou aqueloutro papa, senón á estructura 
pontificia que dá esa imaxe de poder profano, equiparable 
ó dos reis das nacións, que Xesús puxo coma ex·emplo 
precisamente a non seguir. 

O Papa é un xefe de Estado, xustificarán algúns. 
Exactamente iso é o inxustificable, e xa non é responsabilidade 
de Montini ou de Wojtyla, senó11 dun sistema. Pero hai unha 
c usa máis sutil: e e poder vaticano -temporal, político-, 
adquirido a través da historia non de moi boa maneira, 
trasládase 1 go ó terreo espiritual e ós cristiáns chégalles 
sta m1s1va: Papa é un superbispo, un hipercristián, unha 

representa ó me 'mo Cristo, do que é Vicario, 
-acaba d di i-1 cardeal Ratzinger-, ten o Espírito Santo, 

como se r s ngaiolable. 

Vicarios d Cri 'to, na época patrística. e mesmo medie
val , eran o ' pobres. Pero no século XI, o papa .Gregorió VII . 
lcvou a cabo a chamada Reforma gregoriana, tan discutida 
p lo historiadores. O básico da reforma era a controversia 

ntre o poder imperial e o pontificio, a loita polas investiduras, 
é dicir, polo poder de nomear ou investir -poñerlle o vestido 
de mando-, ó bispos e clerecía en xeral. Unha loita polo 
control da sociedade feudal, da que saíu victoriosa Roma. 

Que falernos nestes termos constituirá escándalo para 
non poucos cristiáns, totalmente descabezados porque se Hes 
dixo que a Cabeza da Igrexa era o Papa. Tal labor capital 
correspóndelle unicamente a Cristo. Loruce de teren pudor 
perante tantas evid~ncias de poder absoluto de Roma, única 
monarquía absoluta que persiste no mundo occidental, 
ecle iá ticos e xente pía queren culpabilizar ós que denun
cian o poder romano con esta acusación: «sodes 
antixerárquicos». ¡ Pois claro! 

Que. algúns quixesen converter en reliquia o apéndice 
extirpado de Karol Wojtyla, e que outros introducisen a bala 
que o turco lle dirixiu ó ventre mm ostensorio, son puras 
anécdota , o verdadeiramente grave é que o poder pontificio 
iga adiante vice-divinizando un mortal, contra a prohibición 
xpre a evanxélica de converter a ninguén en Pai, Xefe ou 

Señ r. Tódala X.u tificacións hi tóricas non son quen a dar 
raz "n da imaxe imperial e triunfali~ta que este comportamento 
leva e n igo. 
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O TRASNO 

En heterodoxa co01unidade . 

Cando Mario, experto en cau
sas perdidas, rematou a lectura do 
Éxodo con aquel se se queixa ante 
min, escoitareino, porque teñó, 
compaixón, Concha, que anda de 
cabeza coas oposicións pero de 
corqzón na realidade, botou un 
· suspiriño de alegría, dicindo que~ 
qué ben e qué oportuno. E á volta 
dun pouco, estabámo-los quince 
presentes naquela celebración na 
casa de Celsa e Anuncio, en Eirís, 
liados comentando vida e palabra, 

. e as <lúas manifestacións inminen
tes: a prol do reciclad<:> do lixo e a 
prol de vivendas~ dignas para os· 
do Portiño. 

Teresa lamentouse do sentir 
da xente do seu barrio, xente 
obreira, moita inmigrada, que se 
revira contra que eses xitanos dQ 
Portiño anden agora a pedir unha 
casa 'digna, así, pala cara, co que 
custou aforrar para piso, toda a 
vida a traballar coma .'escravos, 
como para que agora regalen pi
sos ós que ... 

Vimos que cadraba ben aquel 
evanxeo recente dos viña~eiros . 

contratados á última hora, de as
pecto lamentable seguramente, 
que, sen tiaballaren nin a décima 
parte cós contratapos coa primeira 
luz, foron pagos coél. mesma 
·cantidade. E cómo tampouco os 
inarxinados das nosas cidades, 
non fan merecemento ningún para 
seren axudados, pois na condición 
de marxinado, vai incluído o de 
non estar en condicións de m.ere
cer. E cómo coa mellbr e . máis 
xusta lóxica do mundo, do tanto 

, 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA 

Paniel I:ópez Muñoz 

por tanto, os que van acumulan
do miseria de xeración en 
xeración, nunca sairán da merda. 
E cómo só rompendo coa xustiza 
aritmética e cambiándoa pola do 
corazón, da com-pai~ón, era po
sible superar esa maldición his
tórica que pesa sobre os pobres 
e que se fai cultura da exclusión. 

E Xan sacou coma sempre o 
mellor do seu saber -para iso é o 
intelectual da comunidade-, e 
alertounos· sobre o perigo de ir 
admitindo como natural que 
existan <lúas humanidades. E 
Paco, que como traballador no 
s.eu día reconvertido fal.a sobra-

. do de realismo, apuntou quemáis 
que cousa racial, é cuestión de 
cactos, e que se algún día se for
mulase o tema de .repartí-lo 
traballo que cada un ten, daquela 
veriamos quen é quen. 

E así seguímo-la celebra
ción, conAlfonso lembrándonos · 
que aíndá que estamos da parte 
de acó, e que a verdaeira mesa 
compartida hai que construíla 
desde a parte de ~ló, desde os 
pobres do mundo, o noso parti
lo pan era un berro solidario e 
esperanzado. 

Por certo, que con tamaña 
realidade <liante, houbo quen se 
estrañou do silencio dos bispos, 
que contrasta co afán demostra"
do en analiza-la moralidade da 
voda de Cascos. Seica as histo
rias de cama teñen na ortodoxia 
desta hora máis ensulla 
teolóxica . ¿Que non? ¿Que 
opustamos? 
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BOA NOVA 

Ca~eza, corazón e peto 

Marcelo (home): ¿_Líche-lo escrito 
aquel de Leonardo Boff que apareceu 
no número 99 da revista Encrucillada? 

Avelina (muller): Lin, anque ben sa
bes que ler non nie gusta m9ito: Pero 
iso que me dis funo lendo ós poucos. 

Marcelo: Eu aíilda npn o lin, pero 
dixéronme que erá moi ·bonito; trata 
-disque- de como está indo o inundo 
nestes momentos, e do que o cristia- · 
nismo e os ~ristiáns poderiamos apor-

. tar para ·que fose collendci outra cara. 
¿A ti gustouche? 

Avelina: Gustou, gtistoume moito. Xa 
che dixen que o f ora len do qs poucos, 
e funlle sacando moito gusto e provdto. 
Quedáronme ganas de o vol ver ler. 

Marcelo: Ai, pois logo teño que o ler 
eu' tamén. 

Av~Iina: Pois leo, xa me tarda que o 
fagas, así poderémol9 comentar entre . 
os dous; ad~mais fala de cqusas que 
teñen que . ver coa nosa vida · de cada 
día e cos proxectos que para ela nos 
facemos. · 

Marcelo: Así que logo non son pala- · 
bras baleiras as que di ese home; iso 
gústame, porque moitas veces un· le e 
le -non é que eu lea moito-, acábase 
un enchendo de palabras e de ideas, 
pero nada máis. 

Avelina: Xa sábe-lo que eu che teño 
dito moitas veces sobre deses que es
criben e falan das cousas de relixión: 
hainos qu~, lelos e escóitalos, e non te 
moven nada, máis ben abúrrente; 

· hainos que che removen as ideas para · 
pensares µiellor as cousas, <lestes aírida 
hai algúns; hainos que che removen o 
corazón, para amares e servires mellor, 
<lestes hai menos; e hainos que che 
removen ata o peto, p_ara que o amor 
que sentes no corazón e as ideas que 
tes na cabeza se convirtan nunha axuda 
solidaria ós qué menos poden e saben. 
Destes hai poucos. 

Ma~celo: Xa che teño oído mil veces 
ese discurso, e despoi~ quéixaste tamép 

· dos que discurse~m ; ¡non, ti ... ! Pero, 
¿que queres dicir, que Leonardo Boff 
niso que escribiu é dos que removen 
os petos da xente? 

Avelina: Algo así, algo as~. 

Marcelo: ¡ Ui ! , daquela non sei se o lea, 
non vaia_ ser que ... 

Avelina: Non vaia ser ¿que?, ¿ou é que 
lle tes niedo a facerte máis irmán ·dos 
máis necesitados? 

· Marcelo: Era unha broma, muller; non 
só hei ler _ese escrito, senón o libro 
enteiro que escribiu sobre esas cousas. 

Avelina: Ai, mira, eu ó libro enteiro xa 
non me comprometo. 

Manolo Regal Ledo 

Parvos ou sen-
satos 
Domingo 32 do tempo ordinario 

· Mt 26, 1-13- -- 1 O de novembro 
Cada cousa ten o seu tempo, e cada 
tempo ten a súa cousa. O Evanxeo 

. lémbranos hoxe eses tempos de 
n_ecesaria intensidade, nos que a 
vida pasa por <liante de nós 
'Ofrecéndonos unha chea de posi
bilidades; podemos estar en vela 
facéndoos fructificar, ou podemos 
estar adurmiñados. E as oportuni
dades pasan e vanse, e de nada 
vale despois chorar e laiarse ou 
quere buscar cabo doutros o que a 
vida nos deu e non . quixemos 
aproveitar. 

* * * 

• Illll Nin medo 
• ·p.regu1za 

. 

. 

Domingo 33 do tempo ordinario 
Mt 25, 14-30 -- 17 de novembro · 
Todos valemos para algo, todos 
témo-los nosos dons, todos -polo 
simple feito de ser home ou 
muller-, témo-lo .compromiso de . 
aporta-lo n.oso para que a familia, 
a comunidade, a parroquia medren 
en irmandade. !riamos ben, s_e 
empezasemos por recoñece-lo va
lor do que ternos; iríanos ben 
tamén, e seriamos máis felices , se 
ti vesémo-la ousadía de poñer ó 
.serv1c10 da familia, da 
comunidade, do pobo, todo aquilo 
do que somos capaces por graci<;i 
ou pqr esforzo propio. 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torracjq 

O 111 ENCONTRO DO A PACIFICA-
VOLUNTARIADO vai ter CIÓN DE 
lugar en Lugo os días trece e ANGOLA segue · 
catorce de Nadal cun tema- lenta, dous anos 
chave: «Aportacións desde despois (o día 
as ONG's na axuda ó vintecatro) dos 
desenvolvemento» cunha Acordos 'de 
participación activa da Coor- Lusaka, xa que . 
dinadora Galega de ONG'_s. hai que recoller tódalas armas que teñen os civís, e reinsertar . 
Para apuntarse e máis infor- amáis de cen mil excombatentes da guerra en proxectos de 

mación: Centro Unesco de Galicia (981-845858), quen 'tamén desenvolveinento rural en amplas z~nas destruídas por este 
organiza nestes días cursos de «Programación Museológica», conflicto. Esta tensión está provocada en parte, porque a 
«Promoción da cultura e actividades musicais»,' «Planifica- comunidade internacional non manda os cartas prometidos 
ción e xestións de proxectos culturais», etc. · . para esta acción integradora. ; 

«CREACIÓN E XES.
TIÓN DE INFRAES
TRUCTURAS DE EDU
CACIÓN AMBIENTAL» é 
un curso para achegar ó.s 
asistentes os recursos 
didácticos que, en materia de 
Educación.Ambiental, poden 
aporta-las g,ranxas-escola, 
aula de· natureza e outros 
ámbito . Taffién se abordarán 

NOVAS FEIRAS coma a primeira Feira da 
Formación e o Emprego que te~ lugar en 
Santiago do vinteún ó vintetrés con 
conferencias _paralelas . sobre os 
xacementos de erriprego no noso 
país .. Os días dezaseis e dezasete 
Allariz celebra a Feira do 
Outono, qu_e non quere ser 
unha m~is · gastronómica; , 
ten intención comercial 
para dar saída ós produc

a ·pcclos e nómic -l gai sobre a úa creación e xestión. 
Yai ter lugar en Oleiro do dezaoito ó vintedous de novembro 
organizado por Ceida. 

tos colleitos polos agri-
. cultores da comarca. 

< -E -w -
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O gozo , do monte 
(30 de novembro) · 

Decidiuse o sábado 27 de setembrp. Ese 
día, fronte ó Monte do Gozo e na chamada 
Cancela das Penas -sede do Instituto Galego 
de Información-, reunímonos 42 persoas 
para botar a anda-la Pas.~tía teolóxica. Poi 
unha sesión fecunda, gozosa. 

Alí mesmo se decidiu reunírmonos o sá
bado, 30 de novembro, para revisar pasos 
que se andaron neste camiño da Pasantía, que 
todos percibiron coma moi prometedor. Esta 
nova xuntanza está, coma sempre, aberta a 
tódolos que queiran participar; trátase de lle 
darmos un impulso á criaturiña. 

Decidiuse, por razóns pragmáticas, que 
esta vez fose no Centro Europeo de 

Pergrinacións, que é · unha casa que o 
Arcebispado ten, axeitada para estes labo
res: Quen decida ir, que se encamiñe ó.Monte 
do Gozo e alí trate de dar coa casa, 

1 

que non 
é cousa difícil. Que leve <? seu xantar, pois a 
reunión será dende as 11 da mañá ata media 
tarde. 

Xa van public'ados tres boletíns Diáspo
ra -do número O ó 2-, que pode adquirir quen 
se interese. Estamos á espera de que man
den de Madrid novos exempláres do libro 
para o diálo.go: Francisco de Juanes, Pape
les confidenciales de su Santidad Juan Pa
blo Ill. Envíase, contra reembolso, a quen o 
solicite. 

. 



A 11 XOR
NADA DE 
PASTORAL 
OBREIRA 
ten lugar no 
Ferrol o día 

dezaseis cun tema puntual', «Ü~ equipos parroquiais»; cun 
ponente: Felipe García, do Apostolado Óbreiro. Máis 
adiante talarán sobre a Doutrina Social (un de ~arz;o) e 

·sobre os Movimentos Apostólicos Obreiros (26 de abril). 
Par.a má.is información: 329878-314747. Cúmprense os 
cincuenta anos da fundación dos primeiros grupos da Hoac . · 
nesta ci~ade, como. lembrará Camilo Ces, un vello militante 

· daquel tempo. Outros como Xoán Silva, Anzo Leiras, 
Alfonso Gil, Jesús Martín, Pepe Couce Rey, Pilai}:Jarcía ... , 
mantiveron ac·esa e viva a enerxía deste movemento obre.iro 
en tempos ben rexos para a fe e o país. 

o «PESCAN OVA 
CHAPELA», .que xoga na 
Liga Asobal de balonmán, 
está a facer vibrar ·a toda 
Redondela con cada 
xomada de competición, 
que mesmo obriga ó 
.concello a amplia-lo foro 
de cab~da para os milleiros 
·de afeccionados que queren 
arroupa-lo seu equipo. 
Outro equipo da · Liga 
Asobal, o Teucro de 
Pontevedrá, tamén está a 
mellora-la súa situación na 

.....__ ........ _________ ___,· competición. 

GRUPOS ECOLOXISTAS or
ganizan nestas semanas visitas 
con guías para· escolares, así Etva 
no Porriño para estudialas 
ripei_ras do Río Louro: hidroloxía, 
flora, fauna, etc. -A Asociación 
Naturalista Baixo Miño axuda ós 
colexios a visita-los observato
rios omitolóxicos do estuario do 
Miño. Na fotografía o ornitólogo 
. Femández de la Cigoña amosa un 
«Pico de Coral», paxaro pequen o 

orixinario de África, que agora acampa tamén en zonas 
humidas máis acá dó Miño; semellante ó «Pico de Coral co
mún» que xa vivía entre nosoutros. Ban<)adas deles poden 
observarse tanto nas ribeiras do Louro coma do Miño. 

OS LABREGOS van manifestarse tódolos xoves fronte 
ó Consello da Xunta para denuncia-la súa situación crítica, 
mentres _preparan unha tractorada para o catro de N adal. 
A incertidume vaise1 apoderando do sector e nun mes xa 
babwu a producción de leite un dez por cento. 

«A COCIÑA ·no 
·OUTONO» é un dos 
volumes do ·gastrónomo da 
Mariña de Lugo, Pepe Igle
sias; que publicou Xerais e 
que nestes días acompaña a 
moitos e moitas cociñeiras, 
xa que os pratos desta esta
c1.ón de Oµtono son dos máis 
suculentos,--gracias a produc..: 
tos que ternos preto de nós: 
cogumelos, ca'stañas, a · ma
tanza, a .caza, os postres de 
mazás ou de uv.as. Só as 
imaxes. que ofrece o libro xa 
convidan a comer po~os olios. 

O CUMIO DAALIMENTA
CIÓN que ten lugar en Roma · 
nestes' ·dfa's organizado pola 
FAO, debe incidir no dereito 
que ten todo ser a súa alimen
taéión, nestes tempos en que 
Estados Unidos castiga ós 
máis pobres de Cuba, Irán, etc, 
a pasar fame e necesidade, 

- coma se fose o amo das súas vidas. Sen esquece-la morte 
diaria de trinta e cinco mil nenos por causa da pobreza, cada 
vez máis grande, pois se en 1960 a media de ingresos dos 
países máis ricos era trinta veces máis ca dos vinte roáis 
pobres, trinta anos despois xa é unhas sesenta veces máis. 
Na fotografía Fidel Castro que é o máis esperado neste 
cumio, mesmo pola posible conversa con Xoán Paulo II. 
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GALERIAS DE ARTE 
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 1 58 18 88 
Fax: 981 - 58 18 88 

* Provenza, 274 
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 00 50 
Fax: 986 - 22 04 74 

* Albareda, 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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POLITICA 

Estaba de parranda 
O chamado mundiño dos medios de comu

nicación -en realidade un club resttinxido de 
tribos urbanas de privilexiados en loita conti
nua por prebendas v~as- viuse conmovido o 
martes 29 de outubro. Martín Prieto, un vete
rano da prensa madrileña, curtido en mil 

Por Tintxu 

batallas, marchara da súa casa ó mediodía do ~mis e non volvera 
nin d~ra explicacións na mañá do citado martes, cando se deu a voz 
de · alarma. ' 

A todo isto cómpre sinalar que o personaxe, duro polemista onde 
os haxa, criado na escudería de «El País», anda agora máis ben 
enrolado na outra banda, no que o citado xomal chama o «sindicato 
do crim:e», onde ofician os xerifaltes de «El Mundo», da COPE e 
algún.s outros. Os amigos do. desaparecido pensaron, de contado, en 
que ETA secuestrara a MP (como din eles), dado que o teñen 
ameazado e que el nunca se privou de r~spostar duramente ás súas 
provocacións. 

Ata aquí estamos no ámbito do habitual. Pero os... amigos (de MP) 
tomaron o asunto dun xeito un tanto especial, a exclusiva do día. 

1 E velaí que entre Luis del Olffio e Pedro Jota (lfamírez) lanzan o 
conto ás ondas, teciben logo os reforzos dós Herrero~ da COPE e 
mesmo o ministro do Interior e os ·xuíces de moda (léCJ.se Garzón, 
etc) comparecen de contado na casa do citado. Nin sequera as · 
chamadas telefónicas de MP (a Onda Cero e El Mundo) serviron 
para desmonta-la farsa. 

O mércores a prensa daba conta do desenlace, á súa maneira; 
claro. Os da corda tiñan que recoñecer qu.e o asunto non había por 
onde collelo, pero disimulaban dicindo que MP actuara así porque 
estaba nunha investigación de alto segredo,. engadindo que o CESID. 
lle estaba seguindo os pasos ~ por iso actuaba· dun xeito un tanto 
raro. Un diario galego, que recol~a unha concisa nota sobre b asunto, 
titulaba gráficamente «Estaba de parranda». 

· ·Este lamentable suceso podería valemos para relativizar~ se aínda 
é preciso, o cret~ que estamos tentados en conéederlles a rotundas 
e sonoras voces que , lemos ou escoitamos cada día en importantes 
órgaJ?.OS de opinión. Non é ouro todo o que reloce e se os feítos 
son sagrados hai que esixir de cada medio ullha rigorosa exposición 
dos mesmos; e ver logo cales S<?n os argumentos nos que fundamentan 
esas mesmas «autoridades» as opinións que 'tan xenerosamente 
imparten cada día (e que tantos dividendos lles producen, en q1~os 
e outras influencias). 

Esta cura de humildade dalgúns pode servirnos, pola contra, para 
recoñece-lo esforzo diario de miles doutros· traballadores dos medios 
de comunicación; mesmo para recoñecérmo-los méritos propios de 
publicacións coma esta nc;t súa humilde tarefa de tentar escapar dos 
camiños trillados . de poderosos cabaleiros. 



HORIZONTE 

A Igrexa católica ten .tal estructura 
piramidal que existe unha monarquía 
pbsoluta vaticana. Giancarlo Zizala 
afirma que a cuestión non é que.estea o 
Papa enfermo, sénón que ternos nunha 
institución patolóxica. «Gústano-lo 
cantor (o Papa) pero non a canción». 

·O poder da Curia ' 

Choven as acusacións _sqbre a 
Curia romana, e a última_ foi a do 

, · cardeal brasileiro Evaristo Arns, da 
que se fixo eco con . valentía 
profética Manuel EspiÍía en La_ Voz 
de Galicia (18X.96), acusando .ós 
curiais romanos de seren Os 
enganadores do Papa, quizais . 
esq1:1ecendo que quen os n~mea é 6 
ilustre Enganado. 

Roma f ai política 

gran talla, ti vo un olfato moi fino para 
captar por onde tiña que i-lo poder e, de 
feito, baixo o patrocinio de PaulC? VI e 
do cardeal \ Benelli? foi un · elector de 
bi~pos durante o franquismo e persoa 
da máxima influencia en Roma. 

Coa morte do papá Montini, sendo 

Juro y prometo, además, no tomar 
parte en ningún acuerdo ni asistir a nin
guna reunion que pueda perjudicar al 
Estado Español y al orden público, y 
haré observar a mi Clero igual condw;
ta.· Preocupándome' del bien e interés 
del Estado Español procuraré evitar 
todo mal que pueda amenazarle. 

· Don Maximino rematou humil
demente os seus días senda direc
tor espiritual do Seminario romano 
dos Kiko.s, movemento neocat~cu-

. menal conservador, así denomina
do por se-lo seu fundador o 
cantautor Kiko Argüello. Era un 
home de ben a quen a paixón polí
tica por favorece-lo futuro da Igrexa 
o pillou nas súas redes. Que Deus o 
descanse. · 

N esta sección fixf monos eco Don Maximino Romero de Lema, na súa parroquia de Baio. E nisto chegou Fide~ ... 
das declaracións do expresidente 
dos bispos ianquis, monseñor Quinn: 
denunciaba-a ·práctica centralista da 
Cutj.a romana, ·que se interpuña entre o 
Papa e os bispos ·impedindo o gobemo 
colexial · ou sinodal. 

Xa o cardeal austríaco Franz Konig 
pedía en 1978 alixeira-las responsabili-

- dades do papa con óutro tipo de 
gobemo. Pero a reforma da Curia que 
fixo Paulo VI foi unha intemalización· 
que reforzou o aparato burocrático e o 
número de funcionarios. 

O mesmo papa Wojtyla recóñeceu, 
na recente encícliCa de ambición 
ecuménica -» Ut unum sunt>>-, . a 
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necesidade -dunha nova forma de 
exercicio do primado pontificio de 
acordo co modelo practicado nos 
primeiros dez séculas da Igrexa. 

Don Maxini.inQ 

Viña en avión, o día 29 de outubro, 
para á súa casa de Baio, pero o arcebispo 
Romero de Lema finou no mesmo 
avión. Este galego é unhá mostra da 
ambivalencia do poder curial. Home de 

arceb~spo na Curia foi marxinado e non 
ascendéu a cardeal, castigado pola súa 
política de apertura, na liña da chama
da Santa Casa -Asociación Católica 
Nacional de Propag~ndistas-, de Ma
drid, que postulaba a política demócra
ta -cristiá fronte ó franquismo. A · 
chegada do papa Wojtyla marxinou a 
hon¡es coma o nuncio Dadaglio, que en 
España promovera bispos máis abertos, 
~fíris á Santa c;asa; Roma volveu ós 

,homes íntegros e integristas. Romero de 
Lema, non hai que esquecelo, f~>i 

inimigo do Opus Dei e gran el~ctor de 
bispos. ' 

Cómpre lembraJ que Franco presen
taba unha tema de candidatds· de bispos 
a R'oma, que escollia, habitualmente, o 
primeiró da lista, que tiña que facer este 
irtcrible xuramento ante Franco: 

Ante Dios y los Santos Evangelios, 
juro y promet@, como corresponde a un 
Obispo; fidelidad al Estado Español. 

• 
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Juro y prometo respetar y hacer que 
mi Clero respete al Jefe del Estado Es
pañol y al Gobierno estdblecido según 
las leyes españolas. 

A revolución castrista bateu cun ca-
tolicismo. cubano· conservador, que non 
amosou entusiasmo ningún pala nova 
situación. Soamente o Nuncio soubo 
dialogar. 

·Varios clérigos achegáronse a Cuba, 
dende o ourensán Celso Montero ata o 
brasileiro frei Betto, pasando polo 
nicaraguano Ernesto ·Cardenal, e 

, dei~áronnos escritos moi interesantes 
sobre a ~xperiencia relixiosa cubana, 
valorada positivamente dende os 
parámetros da Teoloxía da Liberación. 

. Roma sempre se mantivo disrante, 
a pesar de que varios bispos estadouni
denses forori comisionados pola Con
ferencia episcopal de~e país para esta
~lece-lo diálogo con Cuba.Agora Roma 
distánciase do gobemo de EEUU e con
dena o bloqueo á Illa; monseñor J ean 

. Louis Tauran, secretario do Vaticano 
para as relaCións cos Estados viaxa a 
Cuba portando axuda económica e mo
ral, e preparando un)la pró~ima visita 
de Xoán Paulo II a este país, única 
excluída ata o de agora nas viaxes 
pontificias. 

Mario Cambeiro 

IUtlA -7 
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Teño nas miñas mans o disco compacto e no meu_ 

adentro o eco da última creación da Quenlla: Un poemario, 
palabra e melodía, por momentos corpo con alma, nun 
aquel amorosamente unido. Este traballo, A casa. que 
nunca tivemos, é o primeiro dunha triloxía, unha sorte de 
Cantata dramatizable en tres acto~ á Galicia que a Quenlla -

sente, que é a que sente Irimia. Coa aportación · especial 
de Marica Campo estamos ante unha gran invitaci<?n ó 
esf orw e á esperanza, unha esperanza que preña a obra 
desde os mesmos lamentos de partida. De todo isto e algo 
máis Jalamos con Baldomero Iglesias, peza fundamental 
do grupo desde a súa fundación. 

Irimia: Facedes unha aposta pola 
poesía, unha aposta contracorrente 
quizais ... 

Mero: A xente que fai poesía nesta 
terra ten devezo por sentir musicar esa 
creación. Moita xente que ·escribía 
sentiu poemas nasos, poemas de amor, 
por exemplo, e ternos máis de cen poe
mas que nos teñen maridado , aí, 
agardando. Por iso na nosa presentación 
no disco, nunha carta á Matria, 
comezamo por dicir: Quixera poñerlle 
música, hoxe mesmo, a tantos versos, 
que zumegan amor, perfume impreso, 
¡Pero sinto pena de min, que sei tan 
pouco! e tamén por ti, por agardar de 
min unha voz rexa, e eu son salouco ... 
Así n s · nti m a í fac.emo 
h m na a t da a v ce . Facemo 
unha x nufl xi n <liante da poesía, 
a mbrado de como nun país tan mi-
erabl m nte tratado na súa cultura 

e mo Galicia, se <lea creado tanta-poe-
ía, tanta palabra que, despois non ten 

dereito á expresión, á divulgación ... nós 
contestamos musicando a obra dunha 
muller, a obra de Marica, que fala <lesa 
casa que nunca ti vemos, unha casa aínda 
por rematar, que non sabemos ata onde 
chega, que moitos ternos o empeño de 
que e faga, que se constrúa, que 
saibamos quen somos, en definitiva, 
pero a moitos. outros, seica a moitos 
mái , impórtalles pouco todo isto. 

A idea da triloxía ¿como nace? 

-Pois nace despois dun día que 
cadramos vendo a zarzuela de Non 
chore Sabeliña de Trapero Pardo e o 
pre entador que alí estaba, Xulio Xiz, 
di o que era pena que en Galioia 
habendo mú ico habendo poetas, non 
e fixe algo ... un pouco comprome

teuno publicamente e aceptámo-lo reto, 
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non como zarzuela, que é un xénero que 
seique non ten moito de galega, pero si 
un musical, aínda que sexa algo que leva 
moito tempo e tr-aballo preparar ... 

Trátase logo dun producto 
dramatizable ... 

-Si, si, ademais con libreto. 0 'libre
to do primeiro acto xa está listo. 

é puta senón á forza, que a historia non 
axudou, que foi pura necesidade, que 
foi forzada, pero que iso no:g impide que 
coñeza a tódolos seus fillos e que. com
prenda que somos quen somos, e que a 
partir de aí ... 

Ternos logos un primeiro momen
to de lamentación 

r--~~~~~--~~~-:--:--~~~~~ 
-Si, e de autocrítica. E logo vén unha 

E está prevista a representación ... 
-Si, está previsto e mesmo se probou 

cun grupo de teatro, o deTereixa, a irmá 
·ae Marica, ... con diálogos e a música · 
<leste disco dándolle fondo musical. .. 
Aínda que neste disco hái. ~ . eli que sei 
cantas pezas hai aquí... Vinte e pico, 
unha hora de músic;a en total. Pola 
primeira cara vai unica:mente 
monográfico con temas dese musical, 
pero na segunda cara hai ademais .mú
sica do grupo da de sempre, música de 
autor e música tradicional. 

Cal é a estructura da triloxía, hai 
tres tempos ... 

-Si o primeiro é digamos o máis tris
te, é máis ca nada unha autocrítica, an
tes ca unha crítica a fóra. Un galega 
acusa a Galicia, representada, por unha 
muller, de que non se preocupou dos 
seus fillos, acúsaa duramente, chá.Inalle 
puta, porque se vendeu a todos. Ela con
testa, sempre poeticamente, con dozura, 
sen meterse con ninguén, que ninguén 

· segunda parte que vai ser como unha 
festa tradicional na que se faga unha 
homenaxe ós tolos, ou mellar, ós que 
sen seren tolos foron considerados coma 
tales por dicir grandes verdades ... 

Unha homenaxe ós soñadores 

-Si, e unha homenaxe festiva. E na: 
terceira, este home que acusaba e insul
taba a Galici~, cae da burra .e namóré:lse 
perdidamente dela, da súa Terra~ empeza 
a valora-lo . que ten, e recupérase para 
poder contribuír na creación des a casa ... 

V~laí quizais ó galego que se 
autodespreza~.. ~ 

-Efectivamente, ese autoodio. está 
presente nos tres acto~ , en tres momen
tos distintos,.e ó remate comprende que 
o que ten é o que hai, que non hai máis, 
nada que inventar, pero qu~ é ben dig
no de ser amado, de ser querido. · 

Volvendo ó do comezo, chama a 
atención aquel lamento dos · poetas 
que vos mandaron creacións súas por
que non houbera quen as musicase ... 
¿Como vos sentides vós con respecto 
ó-que é o momento, o panorama mu
sical galego? ¿Que representades? 

-Non somos moi Iiegativistas, non 
o vemos todo negro. Ademais sacamos 
forzas de onde podemos. Pero o aspee-

,• 
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medio obrada -----------------~¡----------------~--
to .<:;ultural éstá moi mal en Galicia: hoxe 
.trabállase, máis ca nunca, o amiguismo, 
o venderse, e. nós vémolo por grupos . 
que están a par nosa, ... os que sorrín, os, 
que deixan de dicir, os_ que deixa~ de 
utiliza-la palabra, de conta-la verdade, 
poden chegar a algo, os que non ... é moi 
difícil. 

Mal momento para a poesía con 
carga crítica 

-E nós porque estamos vácinados, 
senón xa teriamos suq1mbido hai un 
moito ~empo ... 

E en canto . á ,calidade poética do 
que se canta ... 

-Hai un matei;ial excepcional,_ está- · 
·filos nun momento creativo moi bo ... 

na poesía que se escribe hai calidade. E 
este producto noso de agora, máis ca un 
producto da Quenlla é un producto poé
tico, tanto popular como de poetas coma 
a éopa dun pino, que aínda non se 
souberon valorar, ... valoraranse co'mo 
se fixo sempre, ·despoi_s de mortos, pero 
que é onha pepa que teñamos que 
agardar a ese momento. Cóntoche unba 
anécdota. A técnica de gravacíón é unha 
profesora de piáno de Madrid, entendí-

Regresade,_ que é un dos poemas 
máis suxerentes de Marica neste 
traballo ... 

-Si, <leste queríache dicir algo. É 
unha can~ión para todos nós. Cando o 
home que acusa a Galicia lle chama 
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escura flor de noite, contesta _ela e di: 
regresade coa primavera nova nas ás 
das bol~oretás, '. .. regresade co soño 
pocf:eroso dos que fixeron patria, ... 
deixaivos de caralladas_. Regresade 
tamén os queimados na loita -qu~ abun
dan tanto en Galiéia-~ coa saiva 
verdecida. Porque o que está pedindo 
Galicia ne se momento é que · sexas do 
partido que sexas, esteas queimado ou 
aturdido, dlante está a casa sen rematar 

' e precísase o brazo de todos. E non .vale 
dicir que eu estou nesta b~da, que ti 
est~s na outra, ... ·non, non, aquí hai qu~ 

'-------.....:....-.....:.... _____ ..;,;.;...=.;..__J remata-la casa entre todos. 
Si. pero, polo que dis, hai calidade _-

no que se escribe, pero non no que da en música e coñecedora de todo este 
se canta e chega á xente... ' niundo, , e houbo un momento en que 

-Porque non se transmite. A pala- non aguañtou, non entendía o que esta
bra está perdendo moita _ vixencia. ba pasando, .pediunos por favor que lle 
Estanos invadindo a im~e. E é falso . traduciramos, dixo é que aquí hai algo 

· que a i:i;naxe valla máis que mil-pala- máis que non entendo, teño que c;aptalo, 
bras. Porque a palabra é unha elabo- e dixo, a partir de agora non vos perdoo 
ración propia de cadaquén. Na imaxe nin unha, isto é unha cou~a seria, e non 
intervén a tecnoloxía, pero non ten o chapotismo que veño gravando des
fondo, nin pouso popular, a non ser . de hai mese~. Pasan anos aquí e non . 
que se lle impnma. Ti sabes de rapaces gravo nada disto, ·vén rock, vénflamen
que chupan moita televisión pero de ca, ... pero is to non se está facendo, agás 
coñecementos despois de pasar tantas .. r--------~""""!":"----""'"l""'-...,..~ ........... 
horas non teñen nada, ningún pouso 
cultural. Ese é o xbgo da sociedade de 
hoxe, a pasi vidade, o non moverse, o 
pasotismo, e moito dese estress que 
nos provoca a vida vén do · menosprezo 

. do vehíclllo comunicativo máis impor
tante, a palabra. 

Si, eu dicíacho, porque desde o 
público, un observa que hai moi 
pouca poesía nas letras do que se levti, 
incluso nos que tratan de engancha
.lo galego cos novos ritmos, ou o 
esforzo que s,e fai con enganchar cos 

·.nenos ... 

-Pouca, poesía e pouca;mensaxe. Si, 
no que se canta hai pouca poesía, pero 

certos cantaautores e xa hai tempo que 
non veñen. E .ata quixo ela mesma tocar 
un. anaco de piano nunha cand.ón, no 
poema re gresade, ... velo, aquí está o seu 

. nome na carátula: Eva Laspiur. 

Vós que, vides colaborando na 
Romaxe, ¿Como ve-lo movemento 
que xera Irimia, as Romaxes, a re-
vista ... ? · · 

. -Eu vexo que vai parello ó no so 
propio esforzo. Vouche dicir algo que 
nunca vos comentei. Nós defendemos· 
a calquera que bote para arriba esta 
casa d~ que estamos a falar, a Galicia. 
Nos prime iros tempos de Fuxán 
téñennos aéusado ·de que había un ~ura 
metido polo medio, e que non sei que, 
e que vós coa Igrexa e que tumba que 
dálle, e aínda nolo din hoxe, da Quenlla, 
pero nós sempre contestámo-lo mesmo: 
ti tira por Ga(icia e nós tiraremos con
tigo tamén, o.u que pensas, que somos 
aquí catro da parceliña de aquí/e catro 
da parceliña de acolá, ... Nós seguimos 
coa idea que para facer todo isto que 
se pretende é que non somos nós nin 
vós sós, senón que somos moitos máis 
e na idea que vós estades estamos nós. 
Ademais cunha colaboración totalmente 
desinteresada, iso xa o sabedes, pero 
ademais é que asumimo-la ideoloxía 
dos que pretenden construír isto e que 
sexa moito máis xusto. 

D.L.M. 

RlttlA -9 



OPINIÓN 

P l. ~ d ~t· ? ¿ o 1c1a em·ocra 1ca ... . ¡Xa! 

«Vera resalta que la policía 
británica mata a gente de l IRA y 
no pasa nada». 

(Titular de La Voz de Galicia, 
24110196). 

A foto (LVG, . 24/10/96) é 
arrepiante. 

Pódese contar ata nove corpos 
humanos pasados ó churrasco. 

Des culpe 
quen sinta ferida 
a súa sensibi
lidade polo que 
seme11 a unha 
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raxada de humor 
negro. Pero, 
c rtam nte, non 
at p utra c m
para ión mái 
ax itada para o 
asasinato dese 
pre idiarios 
torrados vi vos 
por un grupo de 
policías nunha 
cela pec~ada dun cárcere vene
zolano. 

E é que non o imaxino doutra 
maneira. Case estou vendo ós 
axentes, bébedos de poder, cele
brando unha festa de exaltación 
da arbitrariedade. 

Tampouco dou con mellor 
explicación para a reportaxe fo
to gráfica de Sebastiao Salgado, 
comentada por José Saramago 
en «El País Semanal» do domin
go 20/10/96: cent o cincuenta 
policía militarizados dispara
ron ó chou contra unha concen-
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tración de campesiños no Esta
do brasileiro de Pará. O balan
ce: 19 pe:rsoas asasinadas e nin 
se sabe cantas feridas. 

Coñezo eu un avogado portu
gués, da cidade de Porto, que 
cóns.eguiu, er:i xuízo, a condena 
duns axentes policiafa procesa
dos por abuso de autoridade, no 
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que as · víctimas eran cidadáns 
portugueses · de etnia xitana. 
Agora, ameazado polos colegas 
dos condenados, ten que andar · 
variando o itinerario entre a casa 
e o traballo, e mudar outros há- , 
hitos da vida cotiá, para evita
las represalias da policía. 

E non estou a falar da Cuba 
castrista, nin de ningún inf erno 
totalitario dos qu~ no mundo 
son. 

Son cousas que ocorren en 
Estados democráticos , garan
tidos con tódalas bendicións dos 

medios 
bempensantes · 
e máis alto
f al antes: 

Por Mariano Guizán 

Venezuela, Brasil, Portugal. 
Tamén en Estados Unidos e 
noutros países de .f artura occi
dental. 

J 

E tamén por aquí. 

Á parte de 
gatanu_ras coma 
os GAL e o 

· Galindo, por non 
falar . daquel 
kafkiano e xa 
e s q u ~e' n _c i d. o 

-«caso Almería», . 
non. son raras as 
queixas P<?r falta 
de atención, can
do non por roa-
.las palabras. ou 
trato despótico, 
mesmo amea
zante, a persoas 
que por algún 

motivo se viron na necesidade 
de solicita-los servicios dunha 
comisaría ou cuartel policial. 

Recente está; na ·«nosa poli- ' 
cía autonómica», a creáción dun 
grupo fern!nino para atención ás , 
mulleres que leven quei;xas ás 
comisarías. Pode ser .. por 
mellora-lo servicio~ Pero, tamén 
poida que, d~.trás, estea 'O 

comportamento de .axentes mas
culiJ;10 s que habitualmente, 
poñamos por caso, pasen das 
denuncias de mulleres maltrata
das. 
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Foi rnágoa que, pola súa ex
tensión, a redacción de IRIMIA 
tivese que néga~la publicación 
dunha carta chegada- non hai 
rnoito ó «Buzón» da revista. O 
comunicante queixábase · do 
cornportarnento . da policía na. 
represión dunha manifestación 
independentista cando a última 
visita ·do . príncipe Felipe _a 
Compostela, 

Son ternas que precisan deba
te. 

Certo que a policía apeita cos 
labores máis porcos. O seu me
dio de traballo é, rnaiormente, 

. nos sumidoiros, da sociedade. 
· As , súas relacións profesionais 
son terroristas que asasinan 
friarnente, psicópatas violentos, 
chourizos, macarras.... delin-

. cuentes de. baixa cualificac'ión; 

DEAN.E AL~O 
PAf¿AO$ . 
KURDO'::> 

subproductos desta sociedade 
nosa. Cando · non, persoeuos 
ifnportanciosos e respectables, 
que tiran de talonario e subor
nan, ·e 9-ta a~eazan, e contan 
con asesoram.ento de ilustres 
letrados . '<<ignorantes>» de. onde 
procede o inmaculado diñeiro 
dos seus honorarios. 

Todo un mundo rnoi com
plexo, que produce varia.das 
deformacións profesionais. ·E. 
dexeneran en rnaneiras moi 
arredadas, mesmo fóra, dos usos 
democráticos. 

·certo que a policía, son 
persóas normais, xente corrente, 
c_on familia, -·rnuller ou horne . e 
fillos; con sa,arios ás veces 
conxelados de rnáis. Que, en 
rnoitos casos, chegaron a unha 
profesión inoi difícil empurrados 

pola falta doutra oportunidade 
laboral rnáis doada. Pero están 
·aí, e son así. 

Mais, alguén terá que poñelos 
no seu sitio, digo eu. 

E o seu sitio é nun servicio ' 
público, nunha sociedade de
mocrática con rnoitas goteiras 
onde han ser garantía dunha 
convivencia afirmada no estric
to respecto ós dereitos cánsti-

, tucionais, especialmente á 
dignidade de todas .e cada unha 
das 'persoas, calquera que sexan 
as súas circunstancias. 

E, ou son iso... ou non son 
nada. Peor aínda; son un perigo. ., 

De tódolos xeitos, polo visto, 
son un debate pendente; que 
non agarda. 
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ACTUALIDADE 

A HOAC compre cincuenta anos de vida: 1946-1996,-
Os que témo-la sorte de traballar na 

Irmandade Obreira de Acción Católica 
aproveitamos esta celebración para 
presentarlles ós lectores de Irimia en 
que medida e de que forma a HOAC 
está acadando a súa finalidade: ser 
Igrexa no Mundo Obreiro, e como es·e 
mundo traballador e popular se fai 
presente na Igrexa. 

· Guillermo Rovirosa, Tomás 
Malagón e outros homes e mulleres 
impulsores da HOAC así a concibiron 

No segundo punto que contempla a 
Transformaeión da Sociedade convén 
destaca-la preocupación e o compro
.miso de enriquece-la reflexión e o dis
cetnimento no ~urido obreiro, ~asocie
dade e na Igrexa a partir dos grandes 
problemas que afectan ó mundo de 
hoxe. E así abordáronse en cursos su
cesivos: a cultura da solidariedade, 
traballadores inmigrantes e.stranxeiros, 
a Europa social. Creo use un fondo de 
solidariedade internacional e unha ONG 

O obxectivo da Asemblea foise 
concretando nestes tres aspectos máis 
específicos: 

* Tomar conciencia· e compartí-los 
retos ·que a nova situación da sociedade 
e do mundo ·ob!eiro. propoñe'n hoxe á 
Igrexa e á HOAC, así como as posi
bilidades que, ofrecen . en or~e á 
evanxelización. · · 

* Revisar se a HOAC e os militan
tes estamos realmente vi vindo e ac
tuando con coherencia. 

ecremosqueeseseguesendoa ..----....----------------~--------------------- * Concretar como ternos que 
vivir e actuar no presente e de . 
cara ó futuro, para responder. 
ós novos r~tos e ás novas posi
bilidades desde a coherencia 
co noso .sere a nosa misión. 

proposta fundamental · ata hoxe. 
acemo aquí unha breve cró

nica das última Asembleas: 

Asemblea de Xixón. 1990 

É p núltima Asemblea. 
clcbr us baix o lema: 

«110/\ : Igrexa qu segue 
1wce11do 11tm mundo obreiro en 
Ir 11uj' rmo i611». 

N Ver e Xulgar preparato-
rios, fíxo e unha análise fonda da 
realidade da úas causas e consecuen
cia e tamén unha valoración esixente 
desde a Palabra de Deus. O debate 
asembleario partindo da reflexión e 
da conclusións previas centrouse no 
actuar que se concretou dentro <lestes 
cinco puntos: Orientacións e Tar'ef as 
en orde a: Formación de Militantes, 
Transformación da Sociedade, Trans
formación Evanxélica da Igrexa, 
Crecemento e Extensión da HOAC, 
Vida Comunitaria. 

No capítulo da Formación concré
tase a po ta ó día dos planos de 
formación e cur iños complementarios 
na etapa de iniciación, formación 
básica istemática e formación perma
nente. Contémpla e igualmente, a for
mación e promoción dos traballadores 
n xeral a travé de diverso in tru

m nto : centr d cultura popular e 
formación ocial algunha nova publi
aci ' n (TU) ad mai da exi tente , ... 
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e materializáronse outros compromi
sos . 

O terceiro punto, referente á trans
formación evanxélica da Igrexa ten 
como. eixe a profundización da dimen
sión social da conciencia cristiana. 
Froito dese empeño é a participación 
da HOAC na redacción do magnífico 
documento sobre Pastoral Obreira, no 
impulso que se está a dar á Acción 
Católica e a procura doutra serie de 
obxectivos. 

Asemblea de Madrid. 1995 

Esta última Asemblea tivo como 
lema: «Xesucristo, proposta de libera
ción para o mundo obreiro». 

A HOAC faise a pregunt~ clave de , 
sempre: nestes momentos e de cara ó · 
futuro, ¿calé o reto central que se nos 
suscita, en. relación coa .misión que a 
Igrexa nos confía de sermos testigos de 
Cristo e anunciadores do seu Evanxeo 
no mundo obreiro? 

Esas interpelacións, revi
sión, retos e . tarefas quedan 
recollidas nunha publicación de 
duascentas páxinas. 

E ¿que dicimos da HOAC 
galega? 

Desde a nosa presencia en Ferrol, 
Ourense e Vigo en primeiro lugru: 
queremos ser e vivir coa maior 

_ plenitude posible esa ~OAC que 
cumpre os seus primeiros cincuenta 
anos chea de dinamjsmo e esperanza. 
En segundo lugar queremos coniprp
metemos na tarefa común de potenciar 
unha Igrexa galega encarnada e 
inculturada na realidade .do noso pobo. 
Nada nos resulta alleo. Colaboramos e 
potenciám~-lo traballo da Asociación 
Irimia, as comunidades populares; e a 
través do traballo parroquia1 e · 
diocesano tratamos de que Xesucristo 
siga sendo si&no de liberación'. 

. Ó. mesmo tempo, non concibímo-lo 
noso traballo e· compromiso se non é 
desde e en solidariedade coas organiza
cións do pobo para lograrmos que sexa 

·. valorado e respectado e . teña un peso . 
específico na marcha . do conxunto 
dunha sociedade libre e solidaria. 

HOAC de Vigo 



EVANXEO IRIMEGO (2) 

· Agardando · polo Mesías 

1. En Belén nacera un neno 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

. 8. 

. no tempo en que Roma estaba 

dominando' o mundo enteiro 

e Palestina áldraxada: 

Éranvos moi semellantes 

os abusos dos romanos · 

ós que agora practican . 

rusos e americanos. 

A xente de Palestina 

agardaba con euforia 

que viñese un salvador 

que lles troux.ese a victoria. 

A sede de liberdade 

profa á nación enteira . 

teimando por botar fóra 

esa xente estranxeira. 

O gobernador romano 

1 coas contribucións a eito · 

abusaba dos xudeus 

negándolle-lo dereito. 

. Pra cobraron o imposto 

escollían os romanos 

, ós xudeus máis traidores 

que chamaban publicanos. 

E por se un caso o pobo 

contra eles se re.viraba 

o capitán centurión 

con soldados os calmaba. 

Nós, ~ galegos, ben sabemos, 

porque xa estamos afeitos, 

que vai xent,e prá cadea 

por reclamaren dereitos. 

1 

9 . . Tres provincias principais 

había naque! momento: 
l -

Galilea e mais Xudea 

e Samaría ho centro. 

¡ 

/ 
j / 

[)arri.asco 
Soon 

Tiro 
Hipes 
Ab<la 

Gacara 
Esc1toQChs , 

Pela 
Xerasa 

F1lacelfla · 
01on 

Rafana 
Kana '·~ 

. R XIONS· E DIVISION 
POLITICA DE PALESTINA NOS 

TEMPOS DO NOVO TESTAMENTO 

1 O. A Xudea está no sur: 

Xerusalén, cápital, 

era a 1 cidade do templo 

e a rexiórt máis principal. 

11. Os xudeus desprezaban· 

a xente de Samaría 
1 • 

porque dende había tempo 

caeran na herexía. 

12 .. Por iso, case pensaban 

· que non era ser humano . 

quen tivese a desgracia 

de nacer , samaritano. 

13 . . Pero tamén tiñan eles 

por cousa indigna e fea 

ser nacido nas montañas 

dunha pagá Galilea. 

· ,14. Quen nacese alí sería 

dende o mesmo nacemento 

sospeitoso, e ademais 

¡ notábaselle no acentü ! . 

15. ¿Que ía ser dese nen o 

que de Nazar~ un día 

xa mozo, saíu deixando 

ós seus país, Xosé e María. 

16. ¿Como non irnos lembrar 

-chegados a esta pasaxe-, 

a nosa nación galega 

chea de histórica aldraxe? 

17. O Evanxeo évos lección, 

-e aínda hai quen se despista

,·· · prá liberación dos P?b.os 

do imperio capitalista. 

18. Pois hai xente ben p~adosa 

que estas cousas non agarra 

porque anda pólas nubes 

ou non quer baixar da parra. 

19. Tal é, irimego, a historia 

, e para que ti a sigas 

heiche logo presentar 

do pobo as forzas vivas. 

20. Se coidas que estas coplas 

che farán caer no vicio 

non continúes,' non sexa 

que che causen estropicio. 
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ECOLOXÍA 

Limpeza e sucidade 

Introducción · 

O problema orixinado nos últi
mos tempos no vertedoiro 5fe Bens · 
(A Coruña), pódenos servir para ' 
tomar conciencia doutro problema 
grave de contaminación que está a 
orixinar a nosa sociedade: os 
refugallos sólidos 
urbanos (RSU). Ó 
longo dos 
seguintes artigos 
iremos meditando · 
sobre desemellan
tes aspectos rela
cionados cos refu
gal los; pero non só 
dende a óptica de 
que a culpa a teñen 
a.. ut ridade (o 
qu p r utra parte 

e rt ), sen n r -
fl exi nando bre 
canta culpa ternos 
no outros neste 

lavan, namentres os que non se 
lavan ~on sucios. ' É certo que os 
que non se lavan, os que· non se 
coidan nin coidan o seu contorno · 
son sucios; mais , ¿é certo a defini
ción de limpos?. Analicemos máis 
de vagar e~a crenza SOGÍal. 

problema e qué ¿A onde tevámo-to tixo? 

podemos facer 
para minimizalo. 

Entendérmo-lo concepto de 
limpeza e sucidade, coido que 
poderá axudarnos a avantar nun 
mellor desenvolvemento da nosa 
conciencia ecolóxica e a· compren
de-la nosa parte de culpa no tema 
da contaminación por RSU. 

O concepto de limpeza e 
sucidade son antagónicos; pero teño 
para min qué a sociedade emprega 
erroneamente ámbolos dous con
ceptos. 

Limpeza versus sucidade 

Socialmente admítese que 
limpo on aquele seres que se 
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¿Consideraríamos que son-
limpos aqueles que se manchan, 
que non se coidan, que viven des
aseados durante un tempo; pero 
que logo se lavan~ perfuman e saen 
fach.endosos a pasear? ¿Admi
tiríamos coma limpos os que andan 
aseados e perfumados pero titan as 
cabichas, os papeis, as bolsas das 
golosinas, etc. á rúa? ¿Son limpos 
os que, para manter a súa casa 
aseada e sen cheiros botan os 
refugallos ás rúas sabendo qÚe non 
se van recoller esas varreduras? 

Se contestamos negativamen~e 
iso quere dicir que de~emos com ... 
pleta-lo termo limpeza. Non é com
pletamente certo que os limpos son 

os que se lavan; pódese estar limpo 
e non ser limpo. Podemos estar 
limpos; pero sermos suc_ios. O im
portante, social e ecoloxicamente, 
é pois ser limpos . . 

· ·Que é ser _ (, 

limpos? 

Ser limpos é o 
contrario de ser 

. sucios :· Esta idea · 
non é de perogru
llo, é a auténtica . · 
definición. Ser 

- limpo implica, -en 
primeiro termo, 

' evita-la sucidade, 
evita-la contami
nación, evita-lo 
deterio~o do , con
torno e, en segun
do termo, limparse. 

Notémo-la im
portancia eco
lóxica µ-este novo 

concepto de limpeza. Lavarse é só 
a última etapa dun proceso vital, ·"
que cómpre realizar cando un -
evitou por tódolos medios a 
sucidade. 

) 

O primordial para ser limpo é 
evita-la-Sucidade, controla-lo dete
rioro do no~o contorno, non lu~a
las nosas vilas, non estraga-los 
nosos montes e ríos, etc. · 

En próximos artigos tentaremos 
ver se o noso pobo é un pobo limpo 
ou non; pero analizando como 
evitala sucidade: comü" controla os 
seus refu.gallos. 

Manolo R. Bermejo 



TELEVISIÓN 

Hai corenta anos, cumpríronse o 28 
de outubro, que se inaugurou a TVE: Un 
pequeno estudio no Paseo da _Habana de 
Madrid, unhas poucas cámaras e .pouco 
máis de 40 aparatos. Un humilde inicio, 
pero foi o empezo de algo ben 'importante 
por certo. Posiblemente o suceso de máis 
transcendencia a longo prazo dos últimos 
50 anos. Os medios ae comunícación 
chámanno-la atenció~ sobre este feito · 

40 anos de . TVE 
O perigo da manipulación . 

A tele en si nin é boa nin é mala, 
depende para . que se use. Pero a súa 
inmensa influencia non é inocente. Os 
poderes públicos, tanto políticos coma 
económicos, déronse conta en seguida e 
empezou o intento de co_ntrol. Quen 
posúa este poder -0$ cultos din os "mass 
media"-, podería manipula-las .masas ~ 

e enfatizan o c_amiño percorrido. Con r-i::::~~"""T':"'----::i~----,.~:"lr!'!'!"""'liw:.-.:~~~ 

razón. 

Unha nova dimensión do mundo: 

. . Ata entón a visión que calquera 
tiña do mundo -sobre todo nos 
ambientes rurais-, era a do seu pequeno 
ámbito xeográfico, e a que lle aportaba 

·a prensa, o cine e a radio. Pero o cine 
e a prensa eran moi minoritarios e 

. distantes -nas cidades e vilas e pouco 
máis-, e a radio era só palabras que 
había que encher coa imax~nación. 

Chega a· TVE, e con ela o cine · e a 
información non só chegan a todos senón . 
que mesmo entran no máis íntimo do 
'fogar, e as imaxes traen consigo todo o 
decorrer da vida dun mundo ata daqu~la 
descoñecido: novas terras, ambientes, 
persoas, ideas, vivencias, sentimentos, 
valores morais... Acabáronse as 
distancias e, c,omo . por un milagre, 
calquera pe~soa, se ten un televisor, pode 
ver e vivir, sen saír da casa, 'a explosión 
dun volcán nas illas Hawai, poño por 
caso, ou a inauguración da Olimpiada de 
Montreal, os cost1;1mes atávicos dunha 
tribo africana ou a reunión dos xefes das 
nacións rta ONU en Nova York. E pouco . 
a pouco avanza unha nova conciencia de 
"cidadáns do mundo". O mundo 
·convértese no ' que _algún sociólógo 
chamou a "aldea global", e-faise certo o 
dito popular de· que "o mundo é un pano 
d~ man". 

Ráchanse ' así os localismos terri
toriais, o empobrecedor monolitismo · 
ideolóxico, a illante uniformidade. 
lingüístka, as ríxidas normas morais .. . 
Hai outios mundos distintos do meu, 
outros xeitos de pensar, de vivir, de sentir. 
Unha nova .visión do mundo. 

seu capricho. ¡Ei-la eterna tentación! Nos 
países eón réximes dictatoriais hai unha 
soa TV, ,a do goberno, e están prohibidas 
as antenas parabólicas. Lamentable, pero 
lóxico. En España pasamos por tódolos 
estadios: desde unha única canle, 
fortemente controlada polo réxime de 
turno, ata a actual competencia salvaxe 
por conseguir audiencia e ~llóns das 
cinco canles de cobertura nacional e as 
correspondentes autonómicas, sen conta
las posibilidades das antenas parabólic_as 

. que permiten conectar con medio mundo .. 

Benvida esta diversificación de can
les. ¿Superouse así, coa multiplicación 
da oferta televisiva, o perigo do control 
e da manipulación? A lei española que 
regµla as televisións · privadas intenta 
evitar novos monopolios e controis. Pero 
detrás de cada cadea escóndese sempre o 
meco, sempre hai intereses creados. E · 
ben sabemos que segue a tentación e que 
ningunha é ·neutral. 

De tódolos xeitos, estes riscos 
qifumínanse -¿ou aumentaranse?-, 
dü,uite do futuro inmediato que se espera. 
Pronto nos chegará a todos a TV por 
c~ble, e· logo a dixital , ~oa que calquera 
poqerá, disque, -optar entre máis de 500 
posibilidades de elección. Non teremos 
que acepta-lo que ·nos boten, poderemos 

busca-lo que máis nos interese. É o que 
dan en chamar televisión "á carta"; coma 
no 'menú dun restaurante, ¡vamos! . 

A pasividade 

A acusación máis forte que se lle fai 
á televisión, 'en xeral, é . que ~omenta 
unha actitude ·pasiva."Non esixe nada do 

telespectador, dáche todo feito e ti 
déixaste levar, non motiva a 
creatividade, a dinámica persoal, a 
reflexión, a acción. Nin sequera invita . 
a falar, fain.os mudos. Mesiµo se lle 
acusa de cambia-lo ambiente do fogar, 
de apouca-la relación persoal das 
parellas, o diálogo . entre pais e fillos 
e non sei quemáis ... Din que antes no 
fogar falábase, comentábase, 
criticábase, rexoubábase. Agora todos 
caladiños, engaiolados co que nos 
botan pola "caixa tonta". Non sei se · 

será para tanto, pero, aínda así, ten a súa 
importancia. 

Fronte a todo isto, e para rematar, 
¿que actitude adoptar <liante da pequena . 
pantalla?: 

1) Hai que vela: Hoxe é un medio 
esencial para coñecer e entende-lo noso 
mundo. Pode ademais un aprender, 
instr:uírse, entreterse, etc.. E non 
fanatizarse cunha soa canle. A 
diversidade sálvanos. 

2) Hai que versó o que valla a pena: 
Segundo as preferencias e situacións de 
cadaquén, pero seleccionando. O "zap
ping" é un invento liberador. 

/ 3) Hai que vela con olio crítico: 
Detrás do todo hai intereses. Non porque 

· o diga a tele xa é verdade e ten razón. 
Pasalo polo noso caletre. 

4) Hai que comentar no fogar o que 
se ve e oe. Sería a forma de recupera
lo diálogo e o ambiente famili'.lf. Utiliza
los temas que saen para comentalos, 
discutilos, etc. 

5) Finalmente -e isto é importante e 
resolve moitos problemas_:_, hai que sa
ber apaga-lo invento cando nos está a 
da-la lata: 

Antón Miramontes 
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FALANDO CON XEITO 
Q Pilar Vilaboi 

Ditos de amores 111 e outros c·ontos 

Seguindo co tema que nos ocupa, o 
do amor, cambiaremos agora a 
perspectiva para falar dos namorados 
que nunca casan, ou o que é o mesmo, 
dos solteiros e solteiras de ouro que son 
aquelas persoas que tendo cartos non os 
queren compartir con ninguén. 

Aqueles que non queiran ou non 
poidan casar -por de trás dunha xesta ou 
polo legal-, no n indica en ningún 
momento que non estean ou non estiveran 
perdidamente namorados. Falo sempre 
de solteiros e solteiras, aínda que por 
razóns obvias de brevidade empregue só 
un dos termos. O primeiro que debemos 
analizar son os distintos ti pos de solteiría 
que hai. Ó meu ver son os seguintes: 

- Solteiros que non lles dá a gana de 
ca r, por principios ou comodidade. 
Segundo a concepción de miña avoa, 
este tip de xente non vale un can, máis 
ben é xentiña. Explfcome: ¿ Vostedes 
saben com , e defi ne a un flete? Aquel 
loa peza, s mpre de sexo ma culino, 
que anda a nas verb na' bailando e, 
e m di a cantiga, vai d roda en roda, 
vai de .f7or e11 f lor (p icando) con toda 
aqu la· muller que se deixaba camelar. 
Ademais de bailar, tamén facía fillo s de . 
solteira que nunca recoñecía como pro
pi . E fíxense vostedes nos paradoxos 
da vida, quen quedaba mal era a muller 
e o dito é de solteira, non de solteiro. 

Non hai petróleo en 
Terra Hutu 
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Por suposto naquela époC'.a era a 
muller a que quedaba en peor situación, 
cando non casaba. Por desgracia, .este 
estilo flete estendeuse á inodernidade das 
discotecas, -verbenas xa poucas quedan 
e non son coma antes~ e aínda lles hai 
moitos que se negan a vir ó rego (que 
formalicen, que se fagan serios cando 
lles chega o amor). Os fillos de solteira 
xa abundan menos., de todos modos aínda 
ai di tos do estilo ¡nunca fillo che cría!, 
para l.ndicar que hai homes que non van 
ser responsables nunca. e dos seus fillos 
menos. 

- Aqueles que hai tempo que lles 
.pasou o sol pola' porta, ou xa son 
solteiróns ou solteironas demasiado 
vellos para propoñerse cambios na súa 
vida: é dicir que xa non teñen quen lles 
poña a tapadeira, ou xa non teñen con. 
quen casar. ¿Va que vo~tedes tamén 
coñecep <lesas persoas un pouquichiño 
remilgadas · ou algo soberbias que de 
tanto escoller "pr~tendientes" .quedaron 
sen ningún? A miña comadre sempre 
dixo "Este non me gusta; este. no,n me 
vale, este dime arre, aquel dime xo" e ó 
final, de tanto . escoller todo quedou en 
auga de bacallao, ou o que é o mesmo, 
é todo palla ou non serve de nada. Non 
se vaian, que aínda hai máis castes, p~ro 
terán que esperar. .. 

Hai home~, mulleres e moitos nenas 
negros , pero non hai ouro negro. Foxen 
do terror dos exércitos: do exército de . 
Ruanda que - os persegue por seren 
hu tus, do exército. da dictadura zaireña 
que os di cía protexer. Non teñen acougo 
nin nos campos de :r:efuxiados da ONU; 
que foron atacados impunemente. 

Sorprende o silencio e falta de 
iniciativa dunha comuni-dade interna
cional que tan «axilmente» rea~cionou 
para restablecer a «legalidade» no caso 
de Irak:. 

As masacres sucédense e as inicia
tivas das Igrexas e organizacións hu
manitarias non abo.udan. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. A de don Álvarez Cascos 
évo-la voda do ano 
mal que lle pese ó. hispo 
don José Gea' Escolano. 

2. Este dixo que era nula 
pola lgrexa; abofé, 
e supoñq que o Cascos 
responden: «¿E., a min que?» 

3. O cardeal de Toledo 
di que o Vice-.presidente 
seica practica adulterio 

. público e perm3nente. 

4. Esperaban os bispiños 
gue ~on. houbese divorcio 

, nd católico PP 
co que teñe~ bo consorcio 

5 .. E monseñores, incautos, 
padecen a gran traxediá 
pois viven no ano Dous Mil 
pero están na ldade Media. 

¡ 

6. Ó bandullo do Goberno 
ben lle cadra este cólico: 
non se pode gobernar 
xogando a ser católico_. 

' 7. Ten dereito o seño:r; Cascos 
a facer· o que lle peta; 
pero que o Goberno deixe 
de facérno-lá puñeta. 

8. Porque o partido que manda 
' \ -

sempre foi confesional 
af eitos á augá bendita 
.e á obediencia clerical. 

9~ Se fan política a eito 
baixo a sotana dos curas 
que apanden e estean listos 
para as duras e as maduras. 

10. Monseñor Ronco Varela, 
pois 9s cánones son seos, 
di que o m~trimonio é 'santo 
porque é cousa de ~eus: 

11. Pero ata o 'século Once 
-, fo1 cousa del e mais dela, 

e a presencia don cura 
quixo a lgrexa impoñela. 

12. Antes diso, o rµatrimonio 
era válido, calculo, 
cando a familia dispuña 
¿Por que vai ser ora nulo? 

13. Ben seguro que alguén pensa, 
se cadra o monseñor Gea, 
que o sacramento inventouse 
en . Caná de Galilea. 

14. Non é que. con amolalos 
o Irimego moito goce, 
pero ese sacramento 
entrou no século Doce. 




