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EDITORIAL 

Ozanam in excelsis 
«Un loquito del hospicio/ me dijo en cierta ocasión: / 

no son todos los que están/ ni están todos los que son». Isto, 
que se aplica ós manicomios, tamén podemos estendelo, por 
analoxía, ó asunto ese das canonizacións. Non tódolos santos 
están no calendario oficial nin tódolos que están ... Tralo 
Concilio houbo que eliminar a algún, pero tamén hai poucos 
anos un famoso clérigo ascendeu a beato coma «de cuchara». 

Hai dí<J.s, na patética e triunfal viaxe do papa Wojtyla 
a París, foi canonizado Federico Ozanam (1813-1853) con 
máis de 140 anos de atraso. Historiador e apoloxista 'francés, 
laico, non tivo unha orde relixiosa que o promovese, pero 
acaso o seu pecado foi outro: promover tin catolicismo social 
antes da conta romana. Logo viría León XIII coa súa endclica 
social (15 de maio de 1891). Isto sucedeu 50 anos despois 
do Manifesto comunista de ·Marx e Engels, pero Ozanam xa 
finara había case que 40 anos. 

Os «fillos das tebras», como din, adiantáronse unha vez 
máis ós autodenominados «fillos da luz». 

Federico Ozanam seguramente é moi . coñecido coma 
fundador das Conferencias de San Vicente de Paúl en 1833, 
é dicir, cando tiña 20 anos e superara unha fonda crise 
relixiosa. Formaba parte. dun grupo que promovía un xornal 
pr gre ista, «L' Avenir» (o Futuro). Ozanam· é o máximo 
expoñente de e conxunto de segrares que, malia a oposición 
do bispos e a pasividade xerárquica e a ignorancia preguiceira 
do clero en xeral, levou adiante un catolicismo comprome
tido, non reaccionario, aberto ás novas correntes de liberdade, 
en diálogo coa Modernidade. Un verdadeiro modelo para ser 
canonizado a tempo. 

O seu berro de combate era: «lmo~ ós pobres», prac
ticando a visita a domicilio nos barrios miserentos de París. 
Pero que ninguén pense ·que era· un pietista esmoleiro dos 
pobres, alienado, senón un auténtico promotor da xustiza 
social. Velaquí o xuízo dun historiador actual, G. de Bertier 
de Sauviny: «Frédéric Ozanatn, defensor da Igrexa dende a 
súa cátedra da Sorbona, comprometido a fondo na acción 
caritativa, critica vigorosamente o liberalismó económico, 'a 
ignominiosa doutrina' que reduce toda a vida. ós cálculos de 
interese». Velaquí as palabras do novo beato: .«A cuestión 
que axita hoxe o mundo ... é a loita dos que non teñen nada 
e dos que teñen demasiado ... Para restablece-la orde, a 
caridade non ahonda, porque ela cura as chagas, pero ela 
non evita os golpes que as producen ... ». 

En definitiva, unha actitude ben actual, hoxe que volve 
a imperar ese vello liberalismo económico, na forma salvaxe 
e idólatra do denominado Neoliberalismo ó servicio do deus 

. Mercurio ou Mercado,. cio que se antes se dixo que o pe~e 
grande engole ó pequeno, hoxe fálase de raposo libre en 
galiñeiro libre. 

Agradecémoslle a Xoán Paulo II esta serodia beatifica
ción e clamamos un «hosanna in excelsis» polo ascenso <leste 
exemplar humano e cristián ó que dende aquí saudamos: 
Ozanam na alturas. 
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O TRASNO 
Daniel López Muñoz 

Poderío absoluto 
· ¿Que caletre témo-los vo

tantes galegos e galegas para 
sostermos no poder abso
hitísimo (oposición cero) a 
alcaldes tipo Prado Villapol, 
o do Vicedo, tan fino el que 
á acusación de destinar cartos 
públicos para a caseta do ~eu 
can, contesta que eran para o 
can da casa do médico, cando 
o médico é el? 

¿Por que aceptamos ·coma 
absolutamente natural que de 
maneira anónima e xenerosa, 

· (¿seica por empresarios agra
decidos?, ¿con fondos públi
cos?), se edite e difunda un 
folleto -Galicia en Feítos-, de 
propaganda pre-electoral do 
PP, que a prezo de mercado 
pode ronda-los 100 millóns 
de pesetas? 

¿Por que non se creba nin 
milímetro a impoñente imaxe 
do líder popular a pesar desa 
dobre moral que usa (os tráns
fugas que se van son 
desprezables felóns, os que 
veñen, son ilumillados con
versos; os encausados por 
currupción do bando contra
rio son presuntazos ladróns, e 
os encausados da miña banda 
son presuntiños inocentes víc
timas de persecutores contu·
berniados)? 

¿Por que observamos con 
compracencia a tolemia 
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inauguradora do que se poña 
por <liante, que chegou ó 
paroxismo en Cambre, onde 
un. parque de aspecto paté
tico e dimensión ridículas 
(quizais 8x10 m) foi inaugu
rado por ¡ dous ministros! 
-Romay e Loyola-, expertos 
na Obra, .que non en obras · 
e todo porque era promovi
do pola Asociación amiga 
esta das Mulleres Rurais ?. 

¿Que pasa pola cabeza e 
polo corazón das tribos 
galegas para que, sondaxes 
dixit, nos dispoñamos a dar 
outravolta maioría .absoluta 
a quen tamañas as fai? ¿Que · 

. meigallo nos pon no corpo 
semellante estilazo? . 

Haberá explicacións di
versas. Unha é. desacou
gante: ¿el non será quemáis 
que a pesar de todo iso, de 
ter tanta cara, é precisamen
te por iso, polo que triunfan? 
¿Será como o asunto aquel 
de Tejero que tanta simpatía 
popular espertou porque ese 
si que os tiña ben postos? 
¿Será que o de menos é .o 
que se faga, con tal de que 
se faga con descaro, chule~ 
ría, autoritarismo, poderío? 
¿será que o famoso autoodio 
nos ten convencidos e·resig
nados a non merecermos 
nada mellor? ¿E aí? 
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BOA NOVA Manolo Rega/ Ledo 

¡Aquí estamos outra vez! . 
Pasados os días das vacacións para IRIMIA, de novo nos poñemos en _contacto cos leetore_s. Facémolo nesta ocasión 

con dúas pequenas aportacións: unha vénnos da man do Movemento Rural de Adultos que nestes días finais de agosto 
celebrou o seu cursiño de verán; apórtannos unha pregaria de fidelidade rural que facilmente a podemos converter en 
pregaria de fidelidade· en calquera realidade que nos toque estar vivindo e retomando ó comezo de curso. Outra é un 
regalo que nos fai Claudia Rodríguez co seu poema titulado en castelán «Alto Jornal», e que aquí presentamos traducido 
por nós ·ó galega; unha estupenda referencia" para o traballo que diariamente enche as nosas xomadas. 

Pregaria de Fidelidade Rural 
Señor Xesús, 
irmán labrego de . tódolos labregos, 
irmán pequeno e pobre de tódolos pequenos e pobres 
de Galicia e do mundo . 

. ' 
Ti, coma nós, andaches polos camiños rurais, 

. naciches e medraches en contacto coa . terra, ·
traballáchela con suor, 

· sacaches dela vida e mantenza, 
descubríchela como lugar de comu_nidade veciñal, 

. que te achegaba á comuñón con Deus. 

Ti fuches discípulo aproveitado na escala da terra: 
as herbas, as flores 2 os froitos, 
os · animais, as persoas do campo 
foron os teus· mestres diarios. 

O teu ·corazón cheo de Deus e de ben 
adi viñaba nas crn.isas máis insignificantes 
unha sabedoría de vida qu'e te fixo irmán, 
que te fixo gratuíto e solidario, 
que te fixo . achegado ós máis débiles, 
que te fixo, por iso mesmo, libre e liberador . 
de medos e de complexos, 
de angustias e de aprehesións . . 

Sentímonos atraídos por ti, 
énchenos o teu estilo de vida. 
Por iso queremos (acer como ti facías, . 
falar como ti talabas, 
·arrimamos a Deus e . ós débiles 
como ti tamén te arrimabas. 

N esta mañá de agosto, 
dispostos xa a empeza-lo novo curso no Movemento Rural, 
renovámo-la nosa fidelidade a ti e ó campo galega; 
e facémolo sen chulerías nin soberbias, 
pois ben sabemos que sen ti 
nada somos nin podemos; 
e nada somos nin podemos tampouco 
sen · a ringleira innumerable de irmáns 
que nos acoínpañ~ noite e .día 
na aventúra humilde e sublime a un tempo 
de ser con orgullo e sinxeleza xente do campo. 

Alto Xornal 
Ditoso o home que un bo día sae humilde 
e vaise pola rúa, coma tantos 
días máis da súa vida, e non o espera 

· e, de pronto, ¿que é isto?, olla -ó alto 
_e ve, pon o oído ó mundo e o~, 
anda, e sente que soben entre os pasos 
o amor da terra amiga, e segue, e abre 
o seu taller diario, e nas súas mans 
brilla limpo o seu oficio e nolo e.ntrega 
de corazón porque ama, e no traballo 
tremela coma un neno que comunga 
mais sen caber no seu pelello, e ·cando 
se dá de conta por fin do sinxeliño 
que lle foi todo, xa o xomal gañado, 
volve prá casa ledo e sente a alguén 
chamar co petador, e é pra algo. 
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A PENEIRA 

«EL PERIÓDIC» vai 
ser unha nova 
cabeceira nos xornais 
cataláns antes de que 
remate este ano; vén a 
competir, día a día, 
con outros medios · to
talmente en catalán L---------=;;:;:....:;;=;;_ _ ____. 

coma Avui, El Diari de Girona, El 9 Nou, El Punt, Regió 
7 ... N aquel país segue a teima de que as empresas privadas 
teñen que utilizar moito máis o seu idioma en todo o proceso 
de producción, comercialización, etc. dos seus productos, 
así coma nas relacións laborais, tamén na publicidade que 
sostén economicamente estes xornais. 

«EDUCAR PARA A. 
SOLIDARIEDADE» é 

. unha proposta para levar 
a cabo nos centros de 
ensino secundario, me
diante técnicas de unida
des didácticas, ó longo 
do curso que está a 
comezar, da man de 

Intermón. Son moitas as ofertas: charlas coloquios, experien
cia de voluntar~ado, encontros de xoves solidarios, taller: 
«Xuízo a Nike», apoio nun proxecto de cooperación no Sur, 
etc. Para máis información: R/Salvador de Madariaga, 45, 
15008 A Coruña. Tel. 135444 e 902330331. 

Alfonso Blanco Torrado 

UN OBREIRO MORTO CADA 
TRES DÍAS neste país é unha voz ~::.aiimi:a. 
de alarma, para todos. nosoutros, que 
abriga a urxir medidas de seguridade 
pala parte das empresas e da admi
nistraCión, o mesmo que unha sensi
bilización de todos, comenzando polos obreiros ... Máis da 
metade <lestes accidentes teñen coma víctimas a emp~egados 
con contratos precarios ós que nin sequera Hes dan tempo 
para coñece-lo alcance destas medidas. Seguen senda os 
traballadores os grandes · prexudicados . da febleza do mer
cado laboral. Nos cinco primeiros meses <leste ano morreron 
máis de cincuenta traballadores e houbo ·337 accidentes 
graves e 12.423 con baixa laboral. 

As Universidades da Coruña e Braga organizan o 111 CON
GRESO GALEGO/PORTUGUÉS DE PSICOPEDA
GOXÍA os días 22-26 ·de ~etembro na Facultade de Ciencias 
da Educación cun abano de cursos e actividades sobre a 
neuropsicoloXía da linguaxe, técnicas de titoría na educación 
primaria e secundaria, intervención socioeducativa e educa
ción multicultural, educación física, etc. Para máis informa
ción: Universidade da Coruña (teléfono 167153). 

·Morrer de ·velocidade 
Que unha rapaza de menos 

de 20 anos se namore dun prín
cipe azul, aínda que sexa · 
orelludo, é do máis normal, non 
só porque sempre o foi, senón 
porque estamos nun século no 
que facer carreira entra dentro 
do esquema básico desta socie

dade tensa e frenética: a competitividade. 

Que esta rapaza, convertida na esposa do príncipe 
Orellas e vice-raíña dunha monarquía de soño, teña 
que andar escapando para que non a pille a prensa, iso 
xa é outro cantar, neste caso lamentablemente fúne
bre; víctima de si mesma e da súa circunstancia. 

Porque certa prensa mata. Asasinan a intimidade 
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uns profesionais da velocidade en facerse famosos e 
ricos a conta das miserias humanas -e se son miserias 
aristocráticas, tanto mellor, que sempre ten máis mor-

. bo destruír ós de enriba-, sen ningún sentido ético: 
paparazzi completamente amorais. 

Que ela descanse en paz e que des deixen descan
sar tranquila á xente.· E que a sociedade vaia freando e 
adquira un ritmo humario para non marearse da vertixe 
destes tempos. Hai que facer carreira sen andar ás 
carrerras. 

¿Non habería .que dicir algo sobre a complicidade 
deses lectores prosmerros que pagan e len esas revis
tas do corazón, que sitúan esta víscera bastantes 
centimetros má1.s abaixo. 



«ANDA E .PEDALEA» . 
é unha invitación aberta a 
tódolos . do Concello de 
N arón para o o u tono que 
vén, co obxectivo de sa
borea-lo camiño de 
Teixido en varias etapas: 
20 e 27 de setembro e 4 
de outubro. Polos «terri
torios celtas», o 18, e xa 
en novembro, o_ día 9, un 
itinerario sorpresa. Apor
tamos .esta iniciativa 
sinxela coma unha · 
testemuña máis de como o deporte· po~e chegar ó pobo 
sen o gasto escandaloso ·dos millóns do futbol. 

A PALABRA PROFÉTICA dun misioneiro, 
} ... . '· ~ Antonio Barco, descolocou a algún dos seus 
! )·, i ''; 'l-
~ · ¡. -1 superio~es que o expulsaron de Bolivia. ·O 
\ ~1l_ .. I que escandalizaba á xerarquía era ben asimi _ 
\~ ¡ lado polos pobres, presos, marxinados e 

)r- 1.~ / cristiáns que viven a súa fe coma instancia 
i( f'j crítica, nun dos países máis pobres do mundo. 
({ <)". Capelán da cadea, con tódalas lacras que 
:i ' teñen, columnista na prensa diaria, crego nos 

barrios da cidade, a súa indumeritaria non tragaba a 
:inXustiza ~ a·falla de compromiso de moitos cristiáns, como 
ben denuncia un animador pastoral daquela diócese, cando 

· se pregunta: «¿En que cousa se sobrepasou este padre? Se 
o queren calar é porque as súas críticas danlles medo. O 
seu poder, a vida que levan, as súas ·riquezas, están máis 
lonxe do Evanxeo cós escritos do Padre Antmtio». 

A FEIRA MUNDIAL DA PESCA, que 
vai ter lugar en Vigo, obriga a buscar 
solucións e remedios a este sector moi afec
tado polas trabas doutros países, sobre todo 
no acceso a augas intemacionais que aínda · 
acobillan moitas especies sen descubrir. 
Máis de seiscentos empresarios de máis de 
60 países amosan en. Vigo, capital mundial 
da pesca, as novas tecnoloxías. Vigo, o máis 
grande porto pesqueiro de Europa, foi 
pioneiro en moitas frontes: no conserveiro, _ 
a comezos de século, aqu~ tamén se inven
taron e fixeron os primeiros buques 
conxeladores e a tecnoloxía máis innovadora 
na pesca. O organizador desta feira, Alfon
so Paz Andrade, situou a Pescanova en 

AS ESCALADAS ós 
cumes máis · altos da 
terra están 'a producir 
moitas desgracias, de 
aipinistas que morren 

. no intento. A ascen
sión ó Mont Blanc xa 
custou a vida a máis 
de trinta persoas des
de que comezou este 
verán. Son centos os 
que inician cada amencer esta aventura de coroa-lo cumio 
máis alto de Europa, pero hai outros que se empeñan en 
·chegar ó máis alto de tódalas montañas, como os irmáns 
Martinez ·Noval do ~orriño, que nestes días acometen a 
aventura de escala-los catorce picos máis altos nun só ano. 

NO CABODANO DO 
PASAMENTO DE . XOSÉ 
F.ILGUEIRA VALVERDE, 
que vai ser lembrado con moitas 
actividades polo Museo de 
Pontevedra, queremos· 1e-lo seu 
poema ( 1941) adicado á Virxe 
da Barca que se celebra polas 
mesmas datas: «Nosa Señora da 

Barca/ eu ben a vin no sol posto;/ ten unha rosa na man,/ 
outra na inazá do rostro./ Nosa Señora da Barca/ eu ben 
a vin no sol novo;/ ten unha estrela no mar,/ outra durmida 
no colo./ Ten unha rosa na man,/ outra na mazá do rostro. 
Nosa Señora da Barca,/ vinde vela no sol posto!/ Ten unha 
estrela no mar,/ outra durmida no cok>,/ Nosa Señora da 
Barca,/ vinde vela no sol novo! ». 

tódolos caladoiros do inundo a través de sociedades mixtas que lle permiten facer extraccións en tódolos mares. 
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GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

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

fe O CASlRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Teléfs.: 981 • 62 09 37 I 62 02 00 
Fax: 981 • 62 38 04 

fe Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO D~ COMPOSTELA 
Teléf.: 981 • 58 19 05 I 58 18 88 
Fax: 981 • 58 18 88 

fe Provenza, 274 
08008 BARCELONA 

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

fe Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 • 31 O 48 30 
Fax.: 91 • 310 48 30 

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

fe Dolores, 55 
. 15402 FERROL 

Teléf.: 981 • 35 37 14 
· Fax: 981 • 35 37 16 

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

fe Dr. Cadav.al, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 • 22 00 50 
Fax: 986 • 22 04 74 

fe Albareda, 17 
41001 SEVILLA 

·Teléf.: 95 • 421 67 08 
Fax.: 95 • 421 67 08 

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

RlltlA -6 

POLÍTICA 

Adeus a Luís Pita 
· Con absoluta discreción, aló na ponte do me

di9 agosto, fóisenos Luís Pita. Descanse en paz 
un home de .gran coraxe, periodista da vella 
escola·pola súa paixón e vida extrovertida, pero Por Tintxu 
dunha nova xeira pola seriedade do seo traballo. Home incómodo para 
o poder de antes e de agora (do. franquismo, da transición e da 
yariopinta democraci~). Antigos compañeiros seos do Correo, da Voz, 
do Ideal e mesmo de Radio.Nacional tiveron carreiras máis brillantes, 
pero poneos poden presentar unha traxectoria de co-herencia 
semellante á súa. 

Curiosamente, algún dos que nos últimos tempos do franquismo com
partían mesa de traballo con Luís Pita e establecían auténticas marcas olím
picas d_e servi<;:ios ó poder (ata seis ministros entrevistados nun díá de agosto, 
cando Franco pasaba os seus últimos veráns en Mel.rás ), mi tiñan mesa 
posta nun céntrico restaurante onde pagaba" a comida quen desexaba ser 
entrevist~do é agora can Cérbero do señor local da Coruña e virréi .socia
lista. Algún outro que tomaba da infiltración galeguista no mesmo medio, 
pasou logo a ocupar c~go importante na Televisión de Galicia. A «carreira» 
de Luís Pita culminou nuri cargo directivo secundario de Radio Nacional 
de España na Coruña, onde o colleu a traidora enfermidade. 

Por todo iso queren ser estas liñas du~a publicación humilde e que 
pretende manterse libre fronte ós diversos poderes unha homenaxe a un 
home e periodista fundamentalmente libre. Curiosamente o cura que oficiou 
o seu funeral, logo de precisar que non coñecía ó defunto, soubo subliñar 
unha faciana destacada da s_úa personalidade: os moitos bos momentos 
que fixo pasar ós seus próximos; a súa familia, en primeiro lugar, pero 

-tamén ós seus moi numerosos amigos. Algún Gompañeiro que tivo ocasióJ?
de compartit con el unhas horas das súas derradeíras semanas de vida con
taba e non paraba sobre o bo humor dun home que se sabía condenado a 
unha . morte moi próxima. O seu arrµgo Manolo Rivas (compañeiro de 
traballo nos tempos heroicos do «ldeal», cando q agora famoso escritor 
era un tímido est:udiante que facía colaboracións esporádicas, sert soldo) · 
fixo unha boa semblanza de Luís Pita no «País». 

Desde o punto de vist~ de quen isto escribe, cómpre leiiibrar estas 
realidades. E non só coma homenaxe a unha persoa·á que de pouco lle vai 
servir, s~nón coma unha chamada de atención p~a os profesion~s dos 
medios inforinativos, para os xa establecidos e para os que empezan. Vivi
mos tempos nos que tódolos xonialistas son ( ou polo menos se conside
ran) especialistas nesta ou naquela faceta á que se dedican. Pero moi poucos 

· son os que conservan uns gramos de espí!ito crítico, de curiosidade e de 
independencia para explorar camiños novos; a non ser que sexa levados 
por ambicións de·poder ou de diñeiro, de serviciO de intereses ideolóxicos 
ou empresariais. 

A dinámica empresarial dos diferentes medios informativos ten todo 
isto moi presente. Por iso son algo excepcional persoas do talante de Luís 
Pita en postos dirixentes. Pero felizmente aínda queda unha ampla mino
ría que.non comunga con rodas de muíño. A'pesar da baixa sufrida o 17 de 
agosto. 
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ECOLOXÍA 

Ergueuse cedo aquela mañá o 
río, entre as pedras un fío de ·auga 
ocurdía. Máis ben era un día frío 
e a néboa enchoupaba unha vez 
máis aquela montaña do pedregal. 

Co seu son e o cheiro profundo 
de vida, o río aprestouse a partir 
na longa viaxe que o levaría a 
morrer no mar. 

Río de lixo 

asolagado ó pasar por Portomarín, 
· por · enriba do Castr9 Candaz 

despois . e topouse ó ehegar ás 
terras de Chantada coa súa 
liberdade encorada." En Belesar un 
catamarán asustouno e ó pouco 
unha lancha fóra..:borda fíxolle un 
corte coma o dunha navalla trai
dora. 

Chegaron a Ourense, onde 
tampouco foron ben tratados. Por 
terras de Ribadavia os traballos 
das autovías cegaban con diques 
a súa xa engaiolada liberdade. 

Cando bañou as terras de Por
tugal escoitou con ledicia os fados, 
mais achegándose a Mon9ao a 

·carón da · Salvaterra, 

No primeiro dos 
seus ollares, mesmo 
no seu nacemento 

© ~t;J;-UlliQ [!fil@ ~ tfWE _,,.,,... estes tomáronse dra
~~~~~!:~~!:;;~_:_=::_:_:_~~~~=~~===~9~ máticos entre o ruídp 

atopou estraños com-
pañeiros ou veciños, 
viu como unha lata 
de refresco, unha bol
sa de plástico e máis 
un tetrabrik empor
callabaii, acompaña
dos doutros innume-
rables tipos de lixo, 
aquel seu primeiro 
fogar. 

L ....:=-.."""""...--]r; 

das canteiras. 

Canso, entre Gali
cia e Portugal, morreu 
o Río nas augas at
lánticas e na súa 
morte vomitou carra
xe, coma se dun ani
mal torturado · por 

.u..,e.,.,,,..,.,.,.,r¡ aqueles ós que lles 
tentou dar vida se tra
tase, berrou dor, 
inxustiza infinda do 

Mais o río espe- ser humano. Mais na 
ranzado partiu agar- ¡ ·agonía ollou un neno 
dando que aquela que mollando os pés 
desagradable sorpre- no río recollía anacos 
sa formase froito · do lixo que ferira o 

L-~__::==--====--====:_~---~~~~~~~~~~~~~~--

d u nh a illada casuali- río, e o Miño entre-
dade, un erro de raciocinio dun Entre as terras de Carballedo e gouse esperanzado _á nóva vida no 
humano que esquencera o amor Saviñao sentiu ríos de purín que 
por el do río. mataban a pouca vida que lle 

Na súa viaxe, ó seu paso polas 
terras de Rábade e Lugo, xa recibiu, 
coma se dun duro golpe baixo se 
tratase, os vertidos de industrias 
con fachadas limpas. 

Sentiu a tristura do pobo 

quedaba e lembrou sobreiras, 
aciñeiras, érbedos, · asasinados por 
motoserras e incendios. 

Visitou a illa do «cabo do. 
mundo» e recjbiu, ó chegar os 
Peares, folgos novos do seu novo 
compañeiro, o amigo Sil. 

mar. 

(Lembrando unha visita o Pe
dregal de Irimia con Alba, Brais 
e Mariña). 

Anxo Moure 

Garabelos-Mariz 

Xevale Ecoloxía 
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REPORTAXE 

Benqueridos irimegos: Xa vai sendo tempo de 
mandarvos unha nova crónica do acontecer deste pobo 
maia co que levo convivindo un pouquiño máis de pri
mavera e media (Guatemala é o país da «eterna pri
mavera»); o tempo pasa rapidamente. Da vosa vida e 
inquietudes e das de Galida estou informado ahondo 
por Irimia, que recibo puntualmente. Graciñas. 
Celebrei a chegada da revista ó número cincocentos. 
Aínda que non puiden manda-la miña carta, xa sabede~ 
por outras cal é a miña opinión sobr~ «lrimia»; e den
de aquí aínda me gusta máis. · Entón vou pasar a 
contarvos algo que se me ocorre titular ... 

Camiñando polos camiños 
da paz 

Crónica ·de 

Como sabedes, no medio do N adal, 
o día 29 de decembro, por fin firmouse 
a tan desexada paz: En Cahabón, onde 
resido, o acto foi sinxelo: un concerto 
de marimba, a izada da bandeira da 
paz, o canto do himno nacional e 
algúns discursos políticos. Nas HO 
aldeas onde viven os maias «q' etchís» 
a xente esperando ver qué vai trae-la 
firma da paz con certo escepticismo. 
A paz non ahonda Gon firma1a; haberá 
que facela con moita suor ata que 
Guatemala sexa unha comunidade 
multiétnica e pluricultural, e unha 
comunidade reconciliada onde se res
pecten os dereitos humanos secular
mente asoballados. 

tiña o nome de Tuhilá, 
á que eles rebautizaron 
co nome de «El Pro
greso. Tuhilá». Na cró
nica eu manifestaba un 
certo ?Ptimismo sobre 
o seu asentamento e 
organización, dada a 
súa longa historia de 
camiñantes. A verdade 
é que non está a ser 
tan fácil o seu asenta
mento. A experiencia · 
do N adal foi ben dife- ~I:.:Z:::::~~~~Í!lr;¡~i.l'.li.D~ •c-.:ic....;:.:.. 

Un Nadal diferente 

O ano pasado contábavos algo do_ 
primeiro Nadal pasado cos «q'etchís». · 
Este ano tiven o desexo de convivir 
algún tempo tamén con outras etnias 
que habitan na zona e que forman ·O 

grupo que chamamos «os retómados», 
e que neste intre son os máis pequeno~ 
de entre os máis pequenos. Na Crónic~ 
de Guatemala aparecida no «Irimia» 
núm. 486 (8-21 de Xullo) contábavos 
algo da chegada desta xentiña. Das 
cento e pico aldeas que ten a parro
quia, eles pasaron a integrar unha que 
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rente da tida cos 
Unha piñata cos nenos serviu, entre outras cousas, de consolo no me
dio do desánimo do primeiro ano de asentamento. 

· «q' etchís». Atopeime 
cunha comunidade sumida no desáni
mo e tratando de supera,.. los seus pro-

.- cento corenta familias (máis da 
metade dos que chegaron), precisa
mente o · grupo . máis preparado 
( «Kaibil»; xa tiña ese nome antes de 
marchar a México), de etnia «mam», 
tras conversas co Gobemo lograron o 
traslado a outro lugar da Verapaz que 
lles parecera mellor. 

. blemas polo abuso do alcohol. Daba 
moita pena ver tanto «bolo» (así 
chaman aquí ós bébedos). Tivemos 
algún encontro e algunha celebración 
(sobre todo con mulleres e nenos; as 
mulleres non beben aquí, normalmen
te), algunha comid'1; xu11;tos e «piñata» · 
cos nenos ... pero . alí faltaba algo. - os que quedaron aquí sentíronse 

desanxelados con esta marcha, e foi A explicación do seu desánimo é. 
. parte do seu desánimo; facil de entender... Despois de oito 

meses de retomo: 

- aínda non tiñan vivendas; esta
ban a malvivir en galeras ou barracas; 

. - o lugar de asentamento é de 
clima moi húmido e con vivendas tan 
precarias daba pé a abundantes 
enfermidades; 

- ademais estes son de seis etnias 
diferentes (kanjobal, Chuj, Jacaltecos, 

· Akatekos, Q'etchís e Quichés) e ·de 
difícil integración; e aínda que forma
ron unha cooperativa coa axuda de 
FONAPAZ (Fondo Naciónal para a 
Paz) e a CEE para explota-10' café e 
o cardamomo nas fincas que lles 



Guatemala 
mercou o Gobemo, a cooperativa non 
a fan os estatutos; 

- séntense perdidos nesta terra; non 
coñecen este tipo de cultivos, e están 
deshabituados ó traballo despois de 
vivir tanto tempo nos campamentos de 
refuxiados de. México. 

Pero chegaron os Reis 
Pero para algo serviu a festa de 

N adal pese ó seu desánimo porque na 
visita que tiven ocasión de facerlles no 
mes de xaneiro atopeinos máis anima
dos·. Tiyemos encontro e celebración, 
pero xa había outro ambiente; 
apalpábase outro ánimo. Chepe, Mateo, 
Pascual e Pedro (os catequistas) 
volveron a te-las · celebracións 
dominicais; e.staban a preparar un 
conxunto musical para as celebracións. 

. Comprerideron que a Palabra de Deus 
celebrada na comunidade era ánimo 
para o camiño. Comenzaran ·tainén as 
clases dos nenos nas galeras habilita
das coma escolas; non tiñan mestres 
oficiais aínda, pero sempre había algún 
acompañante do ONGs disposto a da
la clase, ou alguén deles que sabía máis 
e podía facelo. E o máis importante: 

· pasado ·o N adal repartíronlle-las parce
las para edificaren as. súas casiñas ... 
Pero, ¿e os erutos? Invitamos a esta 
visita a Silvia, a representante en Gua
temala de Cáritas de Suíza. E despois 
de estudia-la situación tan inhumana 
que estaban a vivir presentouse un 
proxecto para. a construcción de 
vivendas e centro comunal que está a 
piques · de aprobarse. Como o 
presuposto é moi elevado, será finan
ciado por Cáritas de. Suíza, de Alemaña 
e de Holanda. Así que, . despois de 
N adal~ e case coa chegada do cometa 
(que por certo aquí se observa moi 
ben) chegaron os Reis . Magos. Por 
certo, o día da visita unha nena caeu 
a un regato que viña crecido polas 
chuvias; ía co millo ó muíño (nixtamal), 
pasou unha ponte que era un. simple 

madeirÓ, e esvarou. Marta -que así se 
camaba ··a nena-, sen saber nadar, 
apareceu trescentos metros máis abaixo 
agarrada milagrosamente a uns arbus
tos da ribeira. Eu non cría moito nos 
anxos, pero «haber, hainos».· Con esto 
decatarédesvos da precaria situación 
desta xente. Pero un ano despois da súa 
chegada segue a haber motivos para a 
esperanza. Xa vos contarei. 

As «Médicas» do Mundo 
Dende a chegada dos retomados a 

Cahabon son. acompañados por varias 
mulleres pertencentes a Médicos do 
·Mundo: Ana e Lo la -que son españo
las-, e Gabriela e Anabela -que son 
guatemaltecas-. Con elas tamén traballa 
un loxista guatemalteco: Pedro. Mon

do poeta no ocas0 da súa vida). Todos 
eles captaron moi ben a mística da 
muller feita para a loita, xunto co 
home, que se desprende da Belli. E 
tamén teñen captado ese espírito de 
camiñantes que se desprende de Borges: · 
«correr máis riscos, facer máis viaxes, 
contemplar máis solpores ... subir máis 
montañas, nadar máis ríos, ir a lugares 
onde endexamais fun. Todo eso xunto 
coa maxia do pobo maia . e o aliciente 
de loita pola súa superación son unha 
preciosa mestura.' Cando eu padezo 
algo d,e «morriña» sempre atopo nelas 
un estímulo para seguir adiante. 

Os «q'etchís» e os retornados 
A aldea «El Progreso. Tuhilá» é 

unha das cento e pico que ten a 

taron unha sinxela clí
nica para a atención 
primaria dos retom·a
dos e da xente da zona. 
Pero tamén comezaron 
con programas de for
mación d~ promotores 
de saúde e comadroas. 
Ademais fixeron pre
sencia nos diversos co
mités para a mellora 
da poboación. Ana, 
Gabriela, LÓla, Anabe- . 
la e Pedro sen ·«anxos» 
que acompañan a esta 
xentiña con miras ver
dadeiramei:ite · altruís
tas. Se un quere ve-lo 
espírito que anima este 
grupo non ten máis 
que mira-los sinxelos 
carteis que adornan as 
paredes do seu ranchi
to: «Regras do xogo 
para os homes que 
queiran amar» (de 
Gioconda Belli, unha 
poetisa nicaraguana 
que militou na Fronte 
Sandinista) e «Borges ~ 

o mestre» (reflexións 
O cardamomo e mailo café son os cultivos ós que se dedican os 
retornados na cooperativa ccE/ Triunfo». 
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XCirOOL IXIM («Corazón do mi
llo»)-, teñen un efecto negativo na 
relixiosidade popular, ·que mestura o 

Chepe, Mateo, Pascual e Pedro erguen semana a semana o ánimo dos retornados dende a Palabra 
de Deus. · 

· maia e o cristián, moi semellante ó 
das sectas protestantes. Parten de q~e 
hai que recupera-lo rriaia puro e para 
iso hai que arrasar todo vestix1.o 
cristián. Pero eso non sería o peor; 
dado que fose posible facelo despois 
9.e 500 ano"s. O peor é a mentalidade 
dos líderes <leste movemento, 
buscadores de medra persoal a custa 
do pobo maia con cartas do 
estranxeiro. Na nosa parroquia xa 
ternos problemas c0n . este 
movemento; pero nalgunhas parro
quias da diócese da Verapaz os pro
blemas son moi graves. Tristemente 
un observa en XCH' OOL IXIM a 
presencia que existe nel de xente que 
. militou antes · na Igrexa e deixou, e 

Parroquia de Cahabon na que . me 
atopo con . outros tres compañeiros 
dominicos e catro compañeiras domi
nica (tres son maias). Por eso 
comprenderedes que, aínda que un 
valore os retornados como os máis 
pequenos de entre os máis pequenos, 
hai que acompañar tamén as demais 
comunidades e un non pode 
dedicarlles todo o tempo que querería. 
Na visita durante o ano ás comuni
dades tivemos que facer moito labor 
de creacion de actitudes positivas 
cara ós retornados . Os «q' etchís» 
foron aleccionados moi negativamen
te contra eles por destacamentos mi
litares que percorreron a parroquia 
antes da súa vinda. Ó principio os 
retornados levaban a culpa de tódolos 

·males da zona (roubos, asaltos, 
violacións ... ) ata que · se demostrou 
que non eran eles, que eran boa xente 
e que incluso os «q' etchís» podían 
inte~a.rse con eles na cooperativa. 

Subvencionado por: 

RlttlA -10 

Outras cooperativas xur~iron en 
Cahabon · á" sombra dos retornados e 
tamén mellaras en comunicacióris e 
outras infraestructuras.. . Ben, pois 
todo isto . é o que nosoutros empeza
mos a apalpar conia o carhiño da paz 
en Guatemala. 

A irrupción das organi
zacións maias 

Pero hai · tamén outro aspecto im
portante .dos camiñós da paz en Gua
temala: a irrupción das organizacións 
maias. Importante a nivel naciona~ e 
a nivel local; ten as súas luces e tamén 
as súas sombras. Dende hai uns anos, 
e máis agora coa firma da paz, veñen 
aparecendo organizacións maias. En 
x eral teñen un aspecto moi positivo; 
co~o é a toma de conciencia do pobo 
maia fronte ó seu desenvolvemento e 
o rescate da súa identidade. Pero 
algunhas delas -como e ... o caso de 

canaliza por aí actitudes agresivas. 
Todo isto é un desafío para a pastoral 
que debe de tratar de integrar máis 
que nunca fe e cultura autóctona 
coma realidades que veñen do mesmo 
Deus (Corazón d9 Ceo e da Terra, 
para os · maias). Por alí van os 
obxectivos que nos ma¡camos na Se
mana de · Pastoral da · Diócese, hai 
unhas semanas. 

Despídome ata outra crónica na 
que vos contarei máis do camiñar da 
paz. Que sigades preparando con ilu
sión a Xuntanza de Verán, a Festa do 
Vento e a Romaxe . . Unha aperta do 
voso armgo 

Manolo Sordo 

UNTA 
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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E 
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

u Dirección Xeral de Política Lingüística 



DENDE MADRID 

De 
Estase a quedar Madrid baleiro. 

Os primeiros en se marchar son os 
rapaces que, xa Hes fose ben ou Hes 
fose mal, retornan á familia tras un 
longo curso cheo de novas 
coñecementos. 

A tranquilidade convida á re
flexión, que axiña se volve incómoda. 
Vi:nte ·arquivadores máis con novas 
leccións, centos . e centos de folios 
escritos polas dúas caras ¿para 
aprender Hes que? 

. Día si día non lemos que un rapaz 
cravou a outro porque o fitou uns 
minutos. Pola montaña, ao ". ar libre, 
poucos xoves se atopan. Observando 
unha obra de arquitectura quizais aínda 
menos, e se .se trata de reivindicacións 
-SOCialS ... 

Un de poneos 
Son poucos certamente os 

personaxes anónimos que se apagan 
aos noventa anos despois de. entregar- · 
se ao ensino de valores sociais. O 
mestte D. dregorio, que escribiu as 
súas Memorias · co título Uno de tan
tos, de Edicións O Castro, non foi 
senón «un de poucos». Cunha fe fé
rrea na educación. do home como for
ma de desenvolvemento persoal. 
Arroupado pola sinxeleza e a 
humildade ·que o investiron desa 
autoridade que emana da xente de 
ben. Don Gregorio, aínda na cadea 
seguiu loitando pola educación, a 
corresponsabilidade . e a fraternidade 
xenerosa sen límites. N aquel es · días 
fora condenado por educar aos nenos 
na libertade. 

¡Bérralle, bérralle tí tamén! 
O noso gran narrador, Manolo 

Rivas, Que me queres, Amor, recolle 
no conto <~A lingua da bolboreta» a 
historia de ese D. Gregorio, mestre 
republicano que conseguiu que o neno 

Anxo e Rosa 

• ens1nanzas e valores 

non mollase o pan
talón polo medo de 
ir á escola. Que os 
seus alumnos ama
sen e respec-tasen 
a natureza, que os 
nenos sen ti sen 
de·sexos de saber 
para formar parte 
activa e respon-sa
ble da socie-dade. 
Foran tempos de 
encontro cos veci
ños, de agasallos e 
.agradecementos. 
Pero · as toupas do 
demo fixeron cam
bia,.las tornas, e o 
mestre, o que ensinaba o ben e a 
xustiza, foi levado preso nun calJlión 
con outros moitos. Entón, os amigos, 
para non se ver contaxiados da 
amizade do profesor, berrábanlle: 
«cab .. ,_ fillo p .. » Un dos que máis se 
esforl'.aba era o xastre, o mesmo que 
lle regalara o único traxe que vestía o 
mestre. 

A perfecta esquizofrenia 
Ante o século XXI centos .de 

dúbidas se amosan no camiño aos 
docentes. Non debemos ensinar aos 

; 

rapaces a ser competitivos, mais a 
sociedade vailles esixir dende o 
primeiro día que compitan. Non Hes 
debemos estimula-las ansias de se-los 
mellores, pero no currículo ten que 
aparentar que é o· máis idóneo _para ese 
posto. de traballo; enchémolos de 
ilusións e esixencias nas aulas e, cando. 

· saen a buscar traballo, o que encontran 
é pouco . e malo. _Estamos a punto de 
chegar á perfecta esquizofrenia entre 
o que se ensina· e o que demanda a 
sociedade. O · conto de «fac~r p~ácti- . 
cas». 

Non hai dtlbida que se está 
impondo unha nova forma de explotar 

aos que acaban os estudios, chámase 
«te dejo hacer práctkas». 

Bonita cantarela se non fose que 
tras dela se esconde unha forma 
sibilina de non contratar. aos suplentes 
dos que van de vacacións. É .dicir, de 
non pagar un céntimo aos que fan o 
traballo en múltiples empresas no ve
rán. 

· As empresas son de tódalas cla
ses: alimentación, administración, 
ensino, periodismo, etc. etc. Os nosos 
fillos sométense a un novo exame e 
entrevista, comprométense a traballar 
de 8 a 14, ou de 16 a 22 horas, non 
cobran un céntimo, e á segunda sema
na fan case o mesmo có que vai de 
vacacións, e, por riba, témoslles que 
pagar o bono-bus para os 
desprazamentos. 

Os rapaces van felices porque, no 
mellor dos casos, traballan no que Hes 
gusta, e no fondo, no fondo, agardan 
un contratiño que llos gratifique por 
tódolos sacrificios padecidos. Alguén 
debía esixir ás empresas que non se 
aproveiten do traballo dos máis novos, 
e que ·non xoguen coas ilusións e as 
esperanzas. 

Rosa e Anxo 
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CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS 

A xente fórase recollendo ós 
poucos, primeiro os veciños de lonxe, 
logo os parentes que viñeran por 
compromiso, despois os veciños de 
máis perto, e ó último, quedara na 
cociña a familia máis achega~a. 

Nas primeiras horas aparecera a 
bulla que se dá en tantos velorios de 
aldea e máis se a morte non é tráxica 
nin dramática, como non era a deste 
vello que pasaba dos rioventa e non 
desfacía vida ningunha coa súa mar
cha; pero o rebumbio aquel fora dan
do en conversa sosegada tecendo de 
vagariño lembranzas ·do vello 
Venancio que . no cuarto de arriba 
descansaba da súa longa andaina vi
tal agardando polo enterro de mañá. 

As falas debullábanse serenas e 
lenta naquel máxico clima de confi
dencias que fora creando a noite, e o 
lume hipnotizan.te que charetaba 
señardoso, e o encontro familiar tan 
inusual, e o misterio da vida e ·da 
morte que a to~os envolvía ·con es pe~ 
cial sensibilidade naquela hora. O 
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A vella f erida 

engado · fóranos levando a ir 
compondo entre todos a película da 
vida do Venancio, tan complexa e . 
movida, cadaquén aportando a se
cuencia que compartira con el e que 
os outros non viviran tan de perto, ou 
polo menos non desde o seu orixinal 
punto de mira ... 

A escoita era atentísima, pois en 
todos alentaba a esperanza de poder . 
completar cos cachelos da memoria 
dos outros a súa propia imaxe do 
Venancio que cada un sabía parcial e 
inacabada. Cada conto era acollido 
coma unha reliquia, coma unha chave 
para entrar un pouco máis adiante no . 
segred.o de quen fora pai, ou. sogro, 
ou tío, ou avó, como a peciñ~ do 
puzle que había permitir recompoñer 
o debuxo todo. 

Os máis novos, e especialmente 
os netos, que por viviren sempre 
lonxe a penas o trataran·, non 
deixaban esmorecer a memoria co
lectiva facendo preguntas coma quen 
bota achas ó lume, e bebendo logo 

no tegueiro das 
respostas que . 
lles. apagaban 
algunhas. sedes 
de saberes pero 
lles acendía ou
tras novas. 

O ambiente, 
era cálido, e ín
timo, ata que un 
súpeto. seísmo 
emocional, que 
todos percibi
mos estremeci
dos, alterou a 
paz e fixo pre
sente coma un 
trallazo a som
bra dunha ferida 
non curada. 

· Xosé Antón Miguélez Díaz 

Era a Manuela, a filia máis vella, 
a que contaba con voz tremente que 
comprendera e perdoara tódalas pe~ 
nalidades que pasara en vida de seu 
pai, pero que aínda tiña moi adentro 
espetadas coma coitelos, as verbas 
que lle dixera á mestra cando fora 
xunto del para que a deixase estu
diar, (e a voz aquí saíalle tensa e 
sagrante a punto de rachar), ¡ se1ca 
«para alindar vacas xa sabía 

. ahondo»!' 

Todos adiviñamos rabias im-po
tentes e bágoas agachadas no segredo 
tanto tempo represado. Notábase que 
saía á luz por ver primeira~ tal era a 
súa forza electrizante, máis aínda · · 
por dicilo sen elevar a voz, que o 
repetía case apagada pero tremendo 
coma nun confesionario ... A violen
éia que sufrira aquel corazón estaba 
agora presente e viva alí para ferir a 
todos, ou ser curada para sempre. 

Por un intre todo foi mesto silen-
cío. 

Un vello encetaba o discurso mo-
. ral de hai que perdoar; que xa se sabe 

qtte ·eran outros tempos, e non hai 
quen non teña fallos, e quen non 
esquece non pe~doa ... 

Segundo talaba o home, o rostro 
da Manuela facíase máis e máis pa
tético coma o duilha dolorosa impo
tente e a tensión aumentaba. N esto 
achegouse a ela a súa filia e póndolle 
na alma e na mdxela un bico coma 
unha pomba, díxolle « ¡ mamaíña 
cánto lle querías ó avó!». 

E a cara da Manuela iluminouse, 
e sorría liberada como terra sedenta 
trala chuvia de maio. 

XAM 



ROMAXE 

·Para aparcares na Romaxe 

Benqueridos irimegos: 

D~spois das noticias que fixemos 
chegar a través no nº 511 da nosa 
revista Irimia, correspondente ó 21 
de xullo, sobre a XX Romaxe do 
vindeiro 13 de setembro na cidade 
da Coruña, queremos hoxe 
mandárvo-las derradeiras reco
mendacións para tratar de que as 
causas· discorran da mellor maneira 
posible. 

Parece que quedaron bastante 
cl4ras as instruccións para autocares 
e a súa acollida pola porta da Aveni
da de Arteixo. Pero hai que engadi
lo seguinte: 

Autocares 
Pregámoslles ós responsables de 

cada autocar que Hes comuniquen ós 
romeiros que, unha vez chegados, 
teñen que baixa--lo máis axiña posi
ble; levando xa canda eles a bolsa do 
xantar e tódalas demais causas que 
poidan necesitar ó longo do día. 

Tamén cómpre comunicarlles ós 
conductores a hora que teñen previs-

. to para a volta. Os conductores serán 
así mesmo informados pola otgani ~ 
zación da Romaxe do lugar ele 
aparcamento. 

Agradeceremos tamén que os res
ponsables de cada autocar nos faci
liten unha nota inf ormá;ndonos do 

lugar de procedencia e o número 
de romeiros, así coma a hora en 
que pensan regresar. 

Sería conveniente que, coma en 
anos anteriores, os autobuses colo
quen en lugar visible o distintivo 
co lema da Romaxe e mailo lugar 
de procedencia. 

Turismos 
Os coches particulares han ser 

acollidos pola porta principal do 
Parque de Santa Margarida situado 
na Ronda de Nelle. Unha vez alí, 
háselles indica-lo lugar de 
aparcamento . . 

· Ben, amigos, por hoxe máis 
nada. Agardávosmos con moita ilu
sión . e agarimo. 

Os irimegos da Coruña 

NOTA. Xa se sabe que a festa 
dará comezo ás 12 en punto, polo 
que procede chegar con tempo 
ahondo. 

A acollida será a partir das 11. 
Graciñas. 
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O NOSO TABOLEIRO 

Encontro de verán· de Irimia 

É extraordinario de qué modos 
e maneiras Deus ~os achega opor
tunidades de · atopar o que anda
mos buscando. . Así, persoas con 
distintas motivacións 
encontrámonos en Vilán (Pomelos 
de · Montes) do 14 ó 18 de Agosto 
e, sen dúbida, todos saímos enri
quecidos do encontro. 

Empeza~ei a cóntarvos que 
eramos preto dunhas 40 persoas, 
metade adultas e adultos e nietade 
nenas e nen os. A meirande parte 
xa se coñecía doutros encontros e 
incluso había lazos familiares ou 
de amizade previos, o. que lle daba . 
ó ambiente unha gran cordialidade. 

Escomenzaba o día ás oito e 
media da.mañá cunha oración pero 
nunca.fon capaz de chegar a tempo, . 
así que só podo comentar de oídas 
que estiveron moi ben, e despois 
do almorzo e a limpeza Pilar Wirtz 
desenvolvía o tema de «Vivir e 
facer vivir». A partir dunha anéc
dota que nos contou e que se 
converteu no eslogan do Encontro 
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fomos vendo as estratexias para 
vivir desde o mellór do- noso ser 
e cómo facer da solidariedade un 
hábito do corazón. 

A anécdota, que ten moita miga, . 
cóntovola aquí: . 

Preguntáronlle" a un· neno: 

· .-¿Ti rezas? 

-Si, tódolos dfas. 

-E cando rezas, ¿que lle pides 
a Deus? 

:-Eu non lle pido nada. 
Pregúntolle en que lle podo botar 
unha mal). 

Logo tiñamos tempo para a 
reflexión persoal a partir dun tex
to, ·poema ou artigo. Iso, quen non 
tiña q1:1e face-la comida ou prefería 
ir ó río, dar un paseo ou falar con 

· calquera. 

Ó xantar, todo un luxo gracias 
á arte dos nosos cociñeiros/as, 
seguíalle un tempo de libre dispo
sición e logo adicabamos outro 
anaco ó ·debate e á posta en común 
do reflexionado previa-mente por 
cada un/unha. 

Antes da cea celebrabámo-la 
Eucaristía que recollía todo o vi
vido riese día e na que 
participabamos todos con repre
sentacións, cantos e bailes. · 

Na derradeira noite dis
frutamos -como ananos- dunha 
gran festa 



que prepararon os rapaces era
pazas e que contou con actuacións, 
sorteos e un disputado concurso. 

E, para rematar, como dixo unha 
persoa que seguro qµe non quere 
ser nomeada, o máis importante de 
todo o que aprendemos foi a valo
ra-lo que fai cadaquén, pois tan 
valiosa é pa.ra a construccións do 

· Reino de Deus a tarefa dunha ama 
de casa con catro fillos/as coma a 
da persoa que está metida en non
sei-cantas ONG's-, grupos e movi-

. das vanas. Todos/as estamos a 

botarlle unha man a Deus na medi
da das nosas posibilidades. 

Olga . e Manuel (Vigo) 

Aviso: Convocarase co debido 
tempo ós participantes <leste ano e 
dos anteriores e achegados simpa- ' 
tizantes interesados á Festa do Son, 
aló contra o magosto. 
Planificarémo-lo encontro do ano 
que vén. 
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ACTUALIDADE 

¿Vivir coma un cura? 
O xornal El País do 24 de agosto infor

ma que un cura español -Antonio Barco-, de 
46 anos, foi expulsado de Bolivia polo 
arcebispo Julio Terrazas, presidente da Con
ferencia Episcopal «amantísimo da 
suntuosidade e mailo poder a xulgar polos · 
signos e luces que irradian do seu 
arcebispado en Santa Cruz de la Sierra». 
Alfonso tamén fai referencia ó caso na 
Peneira. 

o pecado do crego consiste en «denun
cia-las hipocrisías da xerarquía cató·lica no 
empobrecido país andino, o seu acomodo · 

· político e as inxustizas sociais, ben coñecidas 
polo padre . Bravo, pois vive entre os que 
sofren», comenta o xornalista Juan Jesús 
Aznárez. Ten unha parroquia e tamén é 
capelán dos presos. 

A xente pobr~ reclama a súa.permanen
cia·: «Favor, querido monseñor, que quede o 
señor cura, non hai outro coma el». E un 
mozo, Enrique Cuevas, axente de pastoral, 
pregunta: «¿En· que se sobrepasou do límite 
o padre? Se queren acalalo é porque as súas 
crítica Bes mete medo. O seu poder, a vida 
que levan, as súas riquezas, están roáis lonxe 
d Evanxeo có e critos do padre». 

O inculpado crego español apostila: «Vin 
cheo de ilusión. Traballei con ansia e con 
ardor, con gu~to, con alegría, aínda que me 
botaches en cara ser un amargado. e un 
resentido. Pregunta á xente. dos meus ba- · 
rrios, pregúntalles ós presos. Talvez che 
quiten a miopía da túa valoraci?n». 

IDIGORAS Y PACHI 
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O prefecto ou gobernador de Santa Cruz 
de la Sierra, en visita ó arcebispo, chantoulle: 
«¡Tata Julio, vives con roáis luxos ca min». 
Monseñor Julio Terrazas explicoulle a 9rixe 
dese .ornato: «El-Señor dálleio 
xenerosamente ós seus fillos» . 

Pero·o crego inculpado porfía:. «»¿Acaso 
os pobres, dos que dis ser pastor, non son· 
igualmente fillos de Deus? ¿Acaso non co
memos todos da mesma mesa do . Señor? · 
¿Como faceres cribles e en nome de qué 
tales diferencias? E o malo é que dende o 
modelo da túa casa estás facendo unha Igrexa 
de tipo imperjal. Con moito respecto, e con 
moito amor á Igrexa de Santa Cruz de la 
Sierra pídoche que saias da casa na que 
vives. E se isto che resultar moi difícil, 
daquela deixa de falar cos pobres». 

O crego español cometeu o pecado de 
escribir na prensa dun xeito crítico. O hispo 
auxiliar comunicoulle: «Pensamos que de-

. bes marchar. Os teus artigos humilláronnos». 
A razón oficial é que non está e!l comuñón. 
coa xerarquía e con parte do clero. Pero el 
respóndelle ó arcebispo: «Predicas sobre q. 
xustiza a voces, pero, coma en tódalas túas 
prédicas, falo de portas para fóra». 

Aló polos anos 60 definíase o que era un 
crego dicindo que era un señor que afmnaba 
que hai que vivir coma Cristo· pero el vive 
coma dios. E un hispo, o mesmo? pero en 
tecnicolor. Hoxe as cousas cambiaron e os 
cregos habitualmente teñen poucos . cartos. 
Pero queda aí a ansia de poder dalgúns, do 
que é símbolo o seu teor de vida. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. Don Manuel Fraga Iribarne. 
disolveu o Parlamento 
pra convocar eleccións, 
e fodo o mundo, contento. 

2. O presidente da Xunta 
é, segundo moita xente, 
persoa que rompe e racha: 
resulta un bo disolvente. 

3. O malo é que o Parlamento 
está para resolve~, 
e queda pouco res~lto 
antes de o disolver. 

4. A xente da oposición 
pensa que por esa ruta 
Galicia está moi disolta 
ou poida que disoluta. 

5. O Partido Popular 
manda na cousa españóla 
e resolve na cociña 
pois que ten mango e tlxola. 

6. · Mesmo os socios cataláns 
advírtenlle que non crea · 
que a soberbia é cousa boa 
e a forma en que mangonea. 

7. E disque na economía 
os ricachos van subindo; 
os pobres andan fodidos 
e os do medio ... irnos indo. 

8. Aí está Maastricht, esa vila 
con pronuncia de «espirrar», 
onde, todo fachendoso, 
nos quere meter Azoar. 

P-\RA No DERROCHAR NOS 
V~ílMcS CON HARAR:S 

USADOS ... 




