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EDITORIAL 

Un bo feixe de Romaxes 
Se algo caracteriza a Romaxe de Crentes Galegos é o 

ser lugar de contraste. E isto é o que convoca e desconvoca, 
o que chama e escorrenta a amigos e estraños. 

Cando naceu aló hai vinte anos, antes de que o fixeran 
moitos dos actuais romeiros e romeiras, fixo dúas opcións 
fundamentais. Unha na forma: adopta-lo xeito· dunha ro
mería galega popular -no bo sentido da palabra; outra no 
fondo, posicionándose ideoloxicamente nos contidos e no 
xeito de celebra-la fe no que ben poderiamos chamar -sal
vando tódalas distandas que se queiran-, unh(l teoloxía 
galega da liberación. Opción por Galicia -inculturación-, 
opción. por un cambiq que garanta un futuro digno para os 
máis febles -liberación. Dúas caras, daquela e agora, da · 
mesma moeda. 

Desde un punto de vista· das definicións coas que se 
adoita etiqueta-los fenómenos -e que se acaban volvendo 
contra eles-, nas romaxes e en Irimia en xeral poderíase 
dicir que van convivindo nacionalismo e cristianismo. 

Esa sÍntese contrasta, efectivamente, coque se leva no 
actual pensamento dominante -que disque quer ser único-, 
reflectido en medios de comunicación e discursos máis ou 
meno ilustrados. Faise un remexido e sitúase coma o Mal 
de Male esa combinación de nacionalismo e relixión coa 
que e explica todo: o integrismo islámico, a ~TA, o Ulster, 
Bosnia, ... E o contraste aínda é maior, naturalmente, cando 
a Romaxe se fai nunha cidade como A Coruña da que este 
progresismo quixo facer bandeira en Galicia. 

Fenómenos coma Irimia son molestos e difíciles de ex
plicar para ese pensamento único, que gosta da 
uniformidade; que aspira a un universo con ~úas ou tres 
linguas; cunha relixiosidade individualista, difusa, 
inconcreta, e cocteleira; que xoga a facer e desfacer, coma 
flores dun día, mitos ó Lady Di, deglutidos a través dos 
medios por, exactamente, m~dia humanidade. 

Nos irnos discutir por palabras. Se Irimia e a Romaxe é 
máis ou menos nacionalista é cuestión opinable e valorable. 
O que si ten claro, e así se deduce da súa historia é ql,le: a) 
non hai fe cultu!almente neutra: cando unha lingua e unha 
cultura minoritaria está en proceso de erradicación por outra 
expansiva e dominante, hai que tomar partido; b) hai que . 
amaró semellante como a un mesmo: na estima agradeci
da do propio está a base de todo amor, e isto vale para indi
viduos e pobos, especialmente para pobos acomplexados; 
c) a palabra nacionalismo pode pasar de moda, pode ser 
capturada, manipulada, deturpada por usos concretos en 
momento históricos concretos, pero o irrenunciable é a 
defensa do dereito á diferencia na igualdade e esa foi, por 
se alguén non o captou ben, a esencia da mensaxe da 
Romaxe de te ano que, co permiso de Xonás, profeta 
tremebundo foi unha mensaxe de optimismo. 
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O TRASNO 
Daniel López Muñoz 

Lady Di morreo e Fraga non ten a culpa 
Os que lle foron ó enterro 

acusan ós paparazzis, estes 
sinalan ós editores do corazón 
sen corazón, e estes din que 
son os lectores os que 
sosteñen o telderete, xusto 
eses lectores que-foron en 
masa ó enterro. 

As culpabilidades e cau
sas certas, o dos bos e malos, 
funciona ben nas peiículas de 
Harrison Ford, pero nioito·. 
peor na realidade. 

Igual que o triste caso do 
pesqueiro de Muxía, rescate 
fracasado a medias, con catro 
mariñeiros salvos e dous 
mortos. É complicado cortar 
cabezas en casos así. Un ex
perto falaba de alomenos tres 
factores materiais -buque ve
llo, bomba de achique defec
tuosa, fallo na grúa-, un fallo 
humano. e un factor meteo-. 
rolóxico. 

Hai un enfoque científico 
agora moi simpático, _o da 
complexidade, que quere su
perar aquilo das relacións cau
sa-efecto simples. Hai fenó
menos que nori son previsi
bles, só explicables a base de · 
moitos factores: fenómenos 
coma o clima, a economía, os 
comportamentos das masas, 
¿a política?. Quizais. Vexa
mos. 

Se dicimos que a maioría 
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absoluta é perversa, non se 
insulta nin culpabiliza a 
ninguén en concreto. Só que 
habería que ser un supermán 
moral para .non se deixar se
ducir. 

Porque iso de reprodu
cirse en maioría absoluta 
revoluciónalle a un as 
suprarrenais, convertendo a 
erótica do poder en 
pendangueo desaforado. l.Tn 
empeza por rir do parlamen
to, despois silencia a prensa 
meténdoa no presebe, logo 
empezan as redes paralelas 
de empresas, fundacións, 
asociacións mercenarias, e 
remata por declarar innece
sario o debate electoral. .. 

¿Quen ten ·a culpa? ¿O 
político e o empresario de 
.ganchete? ¿a relouqueira lí
der que mobiliza as súas 
Mulleres para aclamar ó . 
presi, co indisimulable fin de 
que a reafirme no seu posto 
e siga \mtando o tinglado? ¿o 
votante de a pé, antes deAP? 
¿o editor de xomal que loa 
ou critica segundo a subven
ción recibida? ¿A maquilla
dora de Fraga? ¡Toma siste
ma de causas múltiples! 

Un sistema a cambiar. A 
maioría absoluta crea cultu
ra. E quen estea libre de ab
solutismo que tire a primeira 
consigna. 
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BOA NOVA Manolo Regal Ledo 

· Agradecemento cristián 
No cursiño de verán do Movemento Rural Cristián Galego pechámo-lo traballo dos días de encontro cunha «Celebración 

de Xesús». Nun momento desa celebración cada un dos asistentes ía dicindo aquelo que para el estaba significando especial
mente o encontro coa p~rsoa de Xesús, é dicir Xesús mesmo. Dicíao cadaquén -así se pediu-, coas palabras máis simples, 
directas e curtas · que podía. O resultado foi uriha ringleira de vivencias que aquí presentamos transformadas nun sinxelo 
agradacemento·. 

Como se ve, non é un texto para ler; é un texto para rezar;. seguramente o posible lector-orante encontrará máis motivos 
persoais que engadir; moi ben, entre todos podemos aproveitarnos na vida da abundancia .de ben que para todos nós hai na 
persoa e no traballo de Xesús de N azaré, o noso irmán, mestre ·e Señor. 

Dámos_che gracias, Xesús, 
porque es exemplo de como ser Pillo . 
ante Deus Pai. 

Dámosche gracias, Xesús 

Dámosche gracias, Xesús, 
porque es un home bo. 

Dámosche gracias, Xesús, 

porque sempre nos acolles. 

Dámosche gracias, Xesús, 

porque sempre nos escoitas. 

Dámosche gracias, Xesús, 
porque nos comprendes e perdoas. 

Dámosche gracias, Xesús, . 
porque és compasivo connosco. 

Dámosche gracias, Xesús, 
porque ti tamén dubidaches na vida. 

Dámosche gracias, Xesús, 
porque es humilde e comprensivo. 

Dámosche gracias, Xesús, 
porque nos amas a todos. 

Dámosche gracias, Xesús, 
porque nos aprendes a sentir. 

Dámosche gracias, .Xesús, 
porqué nos ensinas a amar a todos con 
forza. 

Dámosche gracias, Xesús, 

porque es axudador. 

. Dámosche gracias, Xesús, 

porque es moi do pobo. 

Dámosche gracias X:esús, 

porque es amigo dos marxinados. 

Dámosche gracias Xesús, 

porque xogas cos nenos. 

Dámosche gracias, Xesús, 

porque acolle-las mulleres 

e devólvelle~la súa dignidade. 

Dámosche gracias, Xesús, 

porque non cansas de min, 

non te cansas da xente. 

Dámosche gracias, Xesús, 

porque e-lo pai de todos. 

Dámoscbe gracias, Xes}Ís, 

porque sofres por todos. 

Dámosche gracias, Xesús, 

porque es festeiro e responsable. 

Dámosche gracias, Xesús, 

porque es un educador de rúa. 

Dámosche gracias, Xesús, 

porque es liberador: 

. a xente vale máis cás leis. 

Dámosche gracias, Xesús, 

porque cho debemos todo . 

Dámosche gracias, Xesús, 

porque es fiel ó Pai. 

Dámosche gracias, Xesús, 

porque intimas co Pai na oración. 

Dámosche gracias, Xes_ús, 

porque nos invitas a vivir contigo. 

Dámosche gracias, Xesús, 

porque nos 1nvitas a levar adiante 

as cousas polas que ti mesmo loitaches. 

Dámosche gracias, Xesús 
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A PENEIRA 

Q 30º CABODANO DA MORTE DO CHE, ·g 
o 8 de OlJtubro, que agora tería 69 anos, segue .,._ , .. 
creando vida a.rfedor del. Cando foi asasinado 
en Bolivia, fixo correr regueiros de creatividade 
coma aquel libro cuatrilingüe: «Homenaxe ao 
Che», vetado e censurado por Fraga cando era ministro de In
formación no 68, con portada de Seoane e contraport~da de 
Díaz Pardo e poemas de Méndez Ferrín, Celso Emilio, Ma
nuel María, Neira Vilas, Novoneyra, Anisia Miranda e outros 
escritores de Catalunya, Euskadi, Castela... Méndez Ferrín 
aínda lembra hoxe con emoción aquela primavera na que, xunto 
con Bemardino Graña e Ramón Lorenzo, puideron contem
plar na Cidade Universitaria de Madrid ó guieiro de tanta xente, 
cando ~les estaban a artella-lo grupo B,rais Pinto. 

O iV ENCONTRO DO 
VOLUNTARIADO ten 

lugar en Lugo do 14 ó 16 
de outubro cunha 
proposta: «Ü labor con
tra o racismo desde a 
acción do volun
tariado», conv9cados 

polo Centro Unesco. Dez 
días antes fan unha cha

mada ós voluntarios 
ambientais para analizar 

proxectos proecolóxicos. Para pa
gar inscrición e outras informacións: 909-845858. 

DIONISIA LÓPEZ, nai de 
Antonio, un dos trescentos 
galegos desaparecidos na 
dictadura arxentina, que 
nacera no Ferro! hai corenta . 
anos, está a · urxir ás 
institucións galegas que 
reclamen un xuízo xusto ós 
responsables de tanta 
desfeita. O alcalde desta 
cidade prometeulle adicar 

Alfonso Blanco Torrado 

unha día ós desaparecidos, pero cómpren outras medidas 
para facer xustiza a estas víctimas do terrorismo de Estado 
e ás súas familias. 

O I CONGRESO DA POESÍA . .-· ---------.1""""1 
GALEGA vai ter lugar en 
Vilagarcía de Arousa os días 25-
27 <leste mes para lembra-lo 50º 
aniversario da publicación de 
«Cámaros Verdes», de Iglesia 
Alvariño. Este poeta, coma outros 
ex-alumnos do . Seminario de 
Mondoñedo, por exemplo· o poeta 

CÓMARIJS \(RO[S 

rl>ll..:IÓSCf.LTA. 

Díaz Castro, estiveron nesta cidade ~!!~:!~~~~!! 
ensinando latín e outras materias 
na academia León XIll, hoxe · desaparecida. _ Con este 
motivo tratarase nesta xunt~za toda esta xeración literaria, 
así como o 11 Rexurdimento cultural. 
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AVENDIMA~ polo San Miguel, trae 
atarefados a tódolos habitantes de 
amplas comarcas do país; é un bulir· 
de vida e de ledicia arredor do prezado . 
líquido. As aldeas rebordan de vida, 
pero sobre o sector pende unha negra 
sombra: o afán da Comunidade Eu
ropea de reduci-los viñedos dalgúns 
países, entre eles Galicia ... Esta 
reconversión salvaxe, que xa sufrimos ...-.....-._--.. ..... 
moito aquí noutros sectores, suporía tamén a desertización 
de amplas z~nas que non terÍ'an alternativas agrícolas, 
ademais da perda económica para moitas das famüias 
labregas, sen esquecer que Galicia non ten excedentes de 
viño. A producción do v.iñedo supera os 25.000 millóns de · 
pesetas nas máis de 28.000 hectáreas adicadas a este cultivo. 

o 

o. 

AS XORNADAS TÉCNICAS 
SOBRE. AGRICULTURA 
·ECOLÓXICA e II Mostra de 
productos da Agricultura 
Ecolóxica organizadas polo 
Consello de Vilasantar teñen lu
gar a derradeira fin de semana de 
setembro, e inciden no tema da 
Coordinadora de Agricultura 
Ecolóxica de que a producción . 
agraria non ten por que desface-

----------- lo medio natural con tecnoloxías 
duras e devastadoras; ata agora as administracións só dirixían 
os esforzos á rendibilidade por tódolos medios, agora está 
a reivindicarse unha normativa que respecte a natureza. 
Para máis información sobre estas xomadas:· 981-778169. 

OS EMIGRANTES 
son lembrados o 29 de 
setembro, «día do emi
grante», pero nestes 
días son tamén acosa
dos pola publicidade 
política que quere 
consquista-lo seu voto. 
Só algo máis de 

douscentos mil poderán exercer ese dereito, que son os que 
están debidamente censados. É mágoa que non teñan tamén 
información das súas posibilidades se retornan ó país: 
vi venda, pensións, seguridade sodal...; estas semanas 
recibiron toda unha chrivia de promesas, case treboada, da 
man dos políticos que os visitaron, ós que non volverán a 
ve-lo rostro ata a vindeira convocatoria de eleccións. Na fo
tografía os sacos cos votos dos emigrantes doutra .elección. 

BOSNIA segue a estar paralizada polo 
medo e a división das comunidades ou 
etnias; é a impresión que trouxeron os 
mozos e mozas galegas que foron alá 
coma membros das tropas intema
cionais, para facer cumpri-los acordos 
de Dayton. Os crimin~s de guerra seguen soltos sen ser 
xulgados e moitos deles detentando importantes cotas de po
der, e un sector dos veciños aínda non volveron ás súas casas, 
que foron destruídas por vinganza polos seus contrarios para 
desfacer.así todo o traballo e a suor dunha vida .ali s~terrado. 
Mentres estas unidades loit".ll pola reintegración das comuni
dade~, algúns dos seus líderes seguen a fomenta-la división, 
polo que Bosnia está enriba de minas que poden estoupar en 
calquera momento. Mentres tanto, os nenos bosnios choran a 
morte de douscentos cincuenta mil cidadáns. 

OS TAMIS seguerí loitando 
pola súa autodeterminación na 
illa de Sri Lanka e 80.000 
membros des ta etnia ti veron 
que fuxir á India, tan de 
actualidade nestas datas polo 
50º aniversario da súa indepen
dencia e pola mmte dunha das 
súas líderes, a irmá Teresa de 
Calcuta. Tamén este pobo (o 
18% da poboación da illa, a 
antiga Ceilán) sofre unha gue
rra desde o oitenta e tres coma 

froito .do colofilalismo occidental e con menos sorte cá In
dia~ contempla cómo son esquecidos por esta parte do mun
do, que ben se aproveitou antes das súas colonias. 

«CAMBIAR A MIRADA» 
son unha serie de actividades 
.enfocadas a establecer un diá
logo entre o espectador que 
acode a contemplar unha obra 
de arte e esta. O Centro Galego 
de Arte Contemporánea ofrece 
este programa, partindo de que 
as obras que alí están ·teñen 
respostas_ e que ha de se-lo vi
sitante quen comece a facer 
preguntas; está destinado a gru
pos de 20 persoas de máis de 
15 anos «que teñan vontade de 
achegarse á arte e de aprender 
a mírala con outros ollos». Os interesados neste servicio 
pedagóxico poden contactar con este teléfono: 981-546623. 
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DENDE AGUIÑO 

Madre 
Tareixa 
Centos de miles de 

persoas acoden estes días a Por Francisco 
Calcuta, amén dos veciños Lorenza Mariño 
desa macrourbe, que queren 
darlle o derradeiro adeus á Nai. Resulta esperanzador 
ver como musulmáns, hindús e cristiáns, indistinta
mente, se xuntan para facerlle a última homenaxe. 

Isto faime cavilar o que tantas veces afirmara o 
chorado papa Xoan XXIll: Unirse para facer xuntos 
aquilo no que estamos de acordo. Ou aquilo que 
afinllaba Ghandi de que as relixións, todas, teñen algo 
bo e salvador, o que vén da Revelación, e algo de 
malo que é o que lles engadímo-los homes. 

Tódolos anos do 18 ó 25 de xaneiro se celebra 
un octavario de oración pola unión dos cristiáns. 
Recordo no seminario de Santiago e, logo na Ponti 
de Salamanca, que a postura católica era intransixt!nte 
<liante dos dogmas. No fondo er!l rezar para que 
protestante e ortodoxos viñesen ó rego e cedesen en 
t d . e ido que e tamos na mesma. 

Algo emellante acorría nas predicacións sobre 
a misión , ata tal punto que máis cá conversión dos 
pagáns, interesaba que protestantes e musulmáns non 
avanzasen no seu proselitismo. ¿Que .lle iamos pro
clamar en algo que os mesmos chamados cristiáns 
non estaban de acordo? 

A Mestra da Vida, a Historia, podería ofrece-lo 
comportamento da primerra lgrexa nunha conviven
cia cos da relixión imperial, convivencia que non 
romperon precisamente os cristiáns senón o Imperio 
(o poder). 

E na España medieval era estupenda a conviven
cia dós islámicos, xudeus e cristiáns, sen problemas 
entre eles, deica a actuación de reis e raíñas «cató
licos» (¿serían cristiáns?) que quixo unificalo todo 
tamén na relixión. ¡Ai se Cristo vivise unha nova 
encarnación! 

Deus nos libre do poder porque se volvería ó 
asoballamento e ós «gardadores da fe», os torquemadas 
que farían . coma os integristas iranís ou alxerianos. 

Por todo o exposto resulta esperanzador o 
comportamento deses admiradores de Tareixa de 
Calcuta. O feito · unen, os dogmas afastan. O que 
xa non me gusta tanto é que se estea pedindo xa, 
agora a úa canonización, pois o importante non é 
a declaración oficial de santidade, senón o exemplo 
e a conducta dunha persoa carismática. ¿ Terá sentido 
hoxe, para o mundo, iso de «canonizar»? 
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POLÍTICA 

A demisión de 
Fraga 

Pode parecer algo forte falar da de.misión 
de Manuel Fraga. Pero hai razóns para falar Por Tintxu 
así, no que respecta ás súas funcións de presi-
dente do PP de Galicia. Victorino Núñez dixera: estas non son as listas de 
Fraga, son as de Cuíña, e Pérez Vidal engadira: isto non é o proceder de 
Fraga. Pero o interesado mesmo recoñeceu que el non fixera as listas, que 
se limitara a acepta-las que lle presentaran os presidentes de cada pro
vincia, no nome. dos respectivos comités, alegando que respectaba así unhas 
decisións que consideraba democráticas, aproveitando para desmarcarse 
da imaxe autoritaria que se lle atribúe por moitos. 

· A verdade é que Romay, Cacharro, Baltar e Cuíña fixeron as listas que 
consideraron oportunas, malia que Hes pese a Victorino Núñez, Pérez Vidal, 
Vázquez Portomeñe (excluí dos contra a súa vontade) ou Manuel Pérez (que 
non conseguiu poñe-los candidatos de Vigo que quería. O presidente do Parla
mento e mallos dous conselleiros citados son as ausencias máis notables rí.estas 
listas. Pérez Vidal, Portomeñe, xunto cos seus compañeiros Alonso Riego e 
Miras Portugal e cos socialistas Gato Soengas e Ceferino Díaz integraban o 
sexteto de deputados perm.anentes, desde o :1981. 

Se nas provincias de Coruña e Lugo prevalece a continuidade nas listas 
(que inclúen ó propio Manuel Fraga e seis conselleiros), os cambios son moito 
máis fondos en Pontevedra (onde tamén van tres conselleiros) e xa non diga
mos en Ourense: dos nove deputados. que tiña o PP só repiten dous e para os 
outros postos aparecen nomes sen experiencia en cargos públicos ou unicamente 
como concelleiros. Pero todos coinciden enseren homes de confianza de Baltar. 
O presidente da deputación e do PP botou un gran órdago: irnpuxo ós militan
tes procedentes de Centristas (ou sen experiencia anterior), «matando» ó pro
pio tempo ó inventor do conto, o xa citado Victorino, e deixou. fóra ó PP 
clásico que encabezaba Pérez Vidal. 

. Tampouco non está mal a criba feita por Xosé Cuíña en Ponteved.ra, lista_ 
na que recuncan ben situados el mesmo e Palmou e onde dificilmente conseguiu . 
unha praza o tamén conselleiro Pérez. Varela. O enfrontamento co alcalde de 
Vigo fixo que ·dos catro futuros deputados orixinarios desa cidade só haxa un 
que repite (Casar~s) mentres os outros son tres persoas pouco relacionadas 
con Manuel Pérez. 

En conxunto o Grupo Popular vai renovar máis da metade dos seus 
membros, nunha operación onde Cuíña e Baltar, coa benevol~ncia de Cacha
rro e á marxe de Romay marcaron varios fitos na sucesión de Manuel Fraga. 
Terán tódalas cartas na man nun futuro goberno da dereita. Pero na hipótese 
improbable de non chegar á maioría absoluta tamén se xogan todo o seu porvir. 

Pero tamén os socialistas fixeron unha purga a fondo. Dos seus 19 
deputados non é probable que· repitan escano máis ca cinco: Cortizo, Sineiro, 
Rego, María Antoni,a Álvarez e, probablemente, Ventoso. A exclusión xa pre
vista de vello de Antolín veuse completada pola de tódolos seus próximos 
colaboradores (menos Cortizo). Entre as novas incorporacións, a parte do pro
pio candidato á presidencia, Pérez Touriño (na .Coruña), Isabel Salazar (en 
Lugo), o repescado Manuel Veiga (en Ourense) e malla concelleira viguesa 
Lola Villarino (en Pontevedra) non parecen reforzo suficiente para dar peso ás 
listas. E como perdan votos ou escanos, o sangue pode chegar ó río. Iso si, 
volverá ó Parlamento o perseverante Anxo Guerreiro, a custa da desfeita de 
Esquerda U ni da. 

Mentres o BNG fixo unhas candidaturas continuístas en exceso, nas que 
a novidade máis notable é a recuperación de Camilo N ogueira, pero nun terceiro 
pola Coruña, cando as crises que os outros grupos evidencian en Pontevedra 
serían moito máis favorables á súa concorrencia_ por esa provincia. 



CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS 
Xosé Antón Miguélez Díaz 

As. charetas do Xabarí Gregorio 

O Xabarí é mecánico tomeiro, xa 
cincuenteno, no taller onde traballa 
Teolindo, que me fala ·del. Hai pouco 
que lle aprendeu o nome aínda que 
levaban doce anos véndose a diario na . . 

mesma MOMASA (Moldes e Matri-

¡ilporizárao o encargado cos berros 
encabronados que lle botou ó Gregorio 
<liante do amo e dun cliente. 

- Se cadra algo merecía, diII).e, por
que o alcuño de Xabarí dalgún sitio lle 
veu, e é certo que ás veces é chaf alleiro 
ahondo, pero o home logo chega ós 
sesenta e leva trinta anos na empresa, 
e ó fodido do encargado parece que 
tanto lle ten que o boten ó paro agora 
que pola idade non o vai coller ninguén; 

do o talÍer dunha estrema a outra para 
pedirlle ó Gregorio, á vista do amo e 
do encargado, que me tornease unha 
peza para o molde que estaba facendo. 
E fíxomo bandeira, oes, a pracer, como 
non contaba. Que o tío cando quere 
non é tan malo como din, incluso 
díg~che que é bo ... 

-Hóuboche agradecer o capote que 
lle botaches, que ti aínda estás ben con
siderado no taller. 

ces . Sociedade Anónima). Chámase 
Gregorio. O Teolindo rozara pouco con 
el: unha, porque cando lle cumpría a 
colaboración dalgún torno para a súa 
tarefa quedáballe máis a man o Vicen
te, e por riba cando o meu amigo 

-Estou por certo. 
chegaraáempresaxa .--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..,..-~~---,~~---. 

non oíra moitas chu- Pero dígoche ª miña 
verdade que o 

fas do Gregorio como 
agradecido son eu, 

mecánico que seica é 
porque desde aquel 

algo desganzado; e día ó encontrarme co 
outra, porque nunca 

Gregorio o labor 
cadraran á hora de 

fáiseme máis lixeiro, 
xantar, que o 

e mira que ás veces 
Teolindo vive lonxe 

párame para darme a 
e leva ó obradoiro paliza da filia e máis 
mochila da casa, e o · 

do xenro que son uns 
Gregorio en cambio lagartos e 0 traen 
tena a carón e dálle tolo, e 0 burro é el 
tempo de ir e. vir ó por lles facer caso, e 
mediodía. eu aténdoo unha 

Pero desde hai miguiña anque estea 
seis meses algún día apuradísimo, e o 
que -outro fan por home vaime abrindo 
xuntarse na hora e o seu corazón, e é 
cuarto que o conve- coma se saltasen 
nio lle recoñeceu para unhas ch are tiñas 
xantar. Unhas veces é Gregorio quen e se fose tan ruín xa 0 podían ter lar- azuis ·que vexo moi guapas, que non 

. lle di ó Teolindo; «hoxe a muller ten- gado antes e non agora que vai vello; sei que é, pois mira ti que non me 
me lentellas e non che me ·saben cousa, e se ten que dicirlle· algo eu calo, pero soluciona nada ese trato co Xabarí, pero 
é mellor que vaiamos ó bar tomar algo»; non <liante do amo e con eses berros faime sentirme moito máis contento ... 

" ,,.., ¡· d 11 d. h que iso é poñerse como galo armado outras e o .ieo m o quen e I « oxe Estou en débeda co meu amigo 
d ,,. ¡ - ,,. d ·t t de espo_ Ión vello contra o pito cairo da 

a ormecm po a mana por ei arme ar- Teolindo porque nunca sentira falar de 
de coa leria da película da tele, e coas niñada... Deus coa gracia do seu xeito ... 
présas non trouxen mochila ... ». Un día, - ¡Non me digas que lle fuches ler ¡chamarlle charetiñas azuis! Claro que 
despois de doce anos de case a cartilla ó encargado! Coméntolle. 0 nome de Deus significa luz, e que a 
ignorárense, fixéronse amigos e desde _ ¡Canté, meu amigo! Teño que Biblia fala del coma lume, e que os 
aquela precisan comer xuntos de cando manter dous tillos e non están os teólogos din que lle vemos só os sinais, 
en vez. tempos moi bos para xogarse emprego quizais esas muxicas que el viu azuis 

«Ü meu amigo.Teolindo, que é sen
timental e un chisco quixote, 

e pan. Pero o certo é que o xenio non coma é azul a vida <leste planeta noso 
me consentiu calar e aí me tés cruzan- vista desde o espacio dos astronautas. 
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REPORTAXE 

O atribulado Xonás Carballeira 

Benqueridos irimegos, velaí vai 
un resumo da nosa festa maior, que 
xa dende o comezo vos anuncio que 
non é imparcial para nada porque 

Sta. Margarida estivo moi ben acompañada. 

RlltlA -8 

está feita dende a ilusión moi 
traballada dunha · irimega, 
coruñesa que xunto a un equipo 
de xente, fixemos desta 

Rematou a 
¡Viva a próx: 

sentín alá polas dez da mañá (fresca 
pero non chuviñenta) cando dous 
autobuses cheíños ·de romeiros 
qhegaban ilusionados ... e · nós 

Os irimegos máis novas bautizáronse nesta Romaxe. 

celebración nosa, ANGUEIRA de 
todo un ano. 

Para. comezar, decirvos. o que 

estabamos, sen rosquillas, sen viño, 
sen pan, e sen wateres supletorios 
conectados como está mandado~ O 
di to ~se de ¡ Terra trágame ! 
quedoume pequeno como podedes 
comprender ¿non? 

Superados estes atrancos, as 
cousas foron indo a mellor. O grupo 
Airiños da Torre, chegou ·para 
alegrárno-la festa, mentras os 
romeiros ían chegando,. podiamos 
comproba-lo bo apetito da xente que 
foron dando conta das dez mil 

· rosquillas e o viño, donoso agasallo 
de acollida . 

. Non pillei o comezo da 
celebración, ocupada noutros 
choios, pero .ben sei, que dende o 
mimo representando a atribulada 
historia d.e Xonás Carballeira, que 
soaba nas estupendas voces da 



XX Romaxe 
------------------------------------------------------------

ima Romaxe! 

Ve/aquí os personaxes da liturxia .. 

gravación, ata o Berro Seco, que 
. Espiña nos fixo empurrar con forza, 
pasando pola teima carraxante do tal 
Xonás, a s.ensatez maternal da 
Galicia e o contraste- coa leda e 
fachendosa Vilanínive, foi c~ma 
sempre nas Romaxes, fonte de 
encontro agradecido dende. o máis 
fondo da nosa vivencia de ~rentes, 
irmáns e seguidores de Xesús de 
N azaré, fillos do mesmo Pai e des te 
terra que nos necesita para s~guir 
medrando en liberdade coma pobo. 

Todos, todos alá enriba do palco 
déronnos o mellor que teñen, ou 
sexa, eles mesmos, e fixéronnos v1v1-
: la celebración a tope. 

A Quenlla foi este ano quen nos 
animou coa súa músi'ca, emocio
nando o lioso espírito e noso corpo. 
Pregúntame ¿quen pode resistirse 
aínda que lle doan as costas ó sop. da 
Rumboia, eh? 

Algúns comentabamos logo 

mesmo parque de Sta. Margarida 
grupos inarabillosos coma · e~te 
soaban con frecuencia: Fuxan os 
ventós, .. Saraibas , Milladoiro, 
Mercedes Sosa ... 

. Non quero esquecer que dous 
novos cristiáns irimegos polo 

bautismo, Brais e Miguel fannos 
medrar coma grupo; e tamén que 
Mariña, Martín eAmara achegáronse 
por vez primeira a comparti-la 
Comuñón. ¡ N oraboa a todos! 

Coa entrega do Ramo para o ano 
que vén, cheo de margaridas e 
larpeiradas, incluída a cascarilla ós 
organizadores da XXI Romaxe en 
terras de Sober alá pola Ribeira 
Sacra, baixo o lema SOMOS 
IGREXA, rematou a parte central do 
día. 

O xantar compartido e abondoso 
coma sempre ¡que pena non ter máis 
espacio no bandullo! A conversa, os 
encontros, o lecer de xuntármoo.os 
uns cos outros, son momentos gratos 
da vida . 

Despois a segui-la festa cun re
cital de poemas de Antón Iglesias, 
actuación do grupoAiriños de Neira 
de Rei, para rematar de novo coa 
Quenlla . 

A oración da tardiña coma estaba 

lembranzas do tempo en que no A Quenlla e M. Espiña, testemuñas de té en Ga/icia. 
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O ano que vén verémonos na Ribeira Sacra. 

Tamén agradecer ó Concello da . 
Coruña a infraestructura que nos 
prestou: P'!-lco, mesas, cadeiras, 
servicios, etc . . Así coma ós axentes 
da Policía local, ProtecCión Civil, e 
Cruz Vermella, que estiveron atentos 
a nos axud.ar para que todo saíra ben. 

Co lema do fermoso Medallón 
de S argadelos A Liberdade F aravos 
Verdadeiros ben gravado no corazón, 
e coa forza das verbas do noso imián 
crego Espiña, para sermos fieis á 
nosa identidade irimega a prol de 

. --~~· ~~~~--~~~~~~.....,...~~~~--.--

previsto, na parroquia 
Galicia, traballando 
cóbado con ·cóbado 
para xuntos sertirnos 
pobo de irmáns, en 
loita pola xustiza e a 
solidariedade, 
rematou o día. Doíame 
o corpo pero sentinme 
feliz. 

de Sta. Margarida, 
onde esperabannos un 
grupo de gaitas, puxo 
uns momentos de 
reflexión nesta 
xomada de festa. 

Supoño que 
cometemos erras, 
seguro e pido 
disculpas por .eles; 
pero sobre todo quera 
p e r s o a 1 m e n t e Os organizadores desta Romaxe e máis da próxima cambiarán impresións. 

agradecer de corazón 
os esforzos de tódolos colaboradores 
que traballaron nesta Romaxe para 
acoller coma se merecen ós romeiros 
de toda Galicia. Dende os que 
fixeron e colocaron carteis, os que 
cortaron o pan, os que coidaron das 
mesas dos Medallóns e das 
Angueiras, os que atenderon á xente 
dos autobuses e dos turismos, os que 
ofreceron as rosquillas e o viño, e 
outros máis que axudaron no que 
pui~eron. 

Subvencionado por: 
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A rumboia vo/veu a anima-la Romaxe. 

UNTA 
DE GALICIA c(fo .u 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN ·'E 
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

Dirección Xeral de Política Lingüística 

Lol~, irimega · 
coru.ñesa 



OBRADOIRO DOS NENOS 
Anxo e Rosa 

Pesadelo en Mac Street 

Aquel día, no que andabamos pola 
cidade estreando vacacións, meus pais 
propuxeron ir comer ó McDonalds; a 
ver como era eso. A min .pareceume 
ben, porque non sabía a porcallada 
que me agardaba. 

O priineiro cuarto de hora foi 
fantástico, a ilusión, o non saber o que 
nos esperaba, a fame que se · XUJ?-taba 
coas ganas de comer. O último cuarto 
de hora foi horrible. Pasou de todo. 

~ando nos serviron a comida to
dos nos ah.alanzamos a -por ela. Os 
meus. pais pediran ensalada e unhas 
frituras de peixe e a miña irmá e 
mai~ eu, pe.diramos hamburguesas. 

No medio e medio da comida a 
nena da mesa do lado empezou a 
golsar, e en poucos segundos estaba 
rodeada dos seus familiares. 

Ó remate, a miña irmá tivo que 
pedir outra hamburguesa. Ós meus 
pais .horrorizóulle-la ensalada ·e 
foron incapaces de identificar con 
que clase de I?eixe se fixera aquela 
fariña frita. 

Pero a maior depresión veu cando 
ó remate puidemos contar os seguintes 

residuos que acababa:mos de produ
crr: 

€Y2>PtRA¡ U~ Pe.DE~~) 
. ~ 

- 3 recipientes plásticos transpa
rentes onde ían as hamburguesas e os 
fritos de peixe. 

- 2 recipientes pláticos onde ían 
as ensaladas; 

- 3 vasos de papel plastificados 
para os refrescos; 

- 2 bolsiñas ·plásticas que 
contiveran o aceite; 

- 2 bolsiñas plásticas do sal; 

- 1 bolsiña que traía unha salsa 
que ... eu que sei; 

- ~ bolsiñas de ketchup; 

- 4 bolsiñas de mostaza; 

- 2 envases onde. ían as patacas 
fritidas; 

- 4 manteis de usar e tirar... e 
máis cousas que xa esquecín. 

E despois do reconto e de tirar 
todos estes residuos a un sitio onde 
se mesturaban cos restos de comida 
e bebida, marchamos con fame para 

nunca regresar. 

Simón López. 
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CINE 

Para ver 
Viaxe ó principio do mundo 

Viagem ao início. do mundo 
(Manoel de Oliveira, 1997) 

Coa orixe nun feíto real, o que lle 

aconteceu a Paulo Rocha cando rodaba O 

desejado (1987), Viaxe ó principio do 

mundo é a historia de Manoel, un director 

de cine portugués que contrata para a súa· 

película a Afonso, un compatriota que 

dende neno estivo emigrado en Francia e 

que de coñece o eu país e a súa fala. 

Xunt s inician un percorrido polo norte 

de Portugal buscando localizacións para 

o filme, ata que chegan a aldea na que nace u 

o actor e na que aínda vive unha tía súa. · 

Pero Viaxe ó principio do mundo é 
moito máis que unha película, é o 

testamento cinematográfico dun dos 

grandes actores da historia do cine: 

Marcello Mastroianni. O actor italiano de 

La Dolce vita, Divorcio á italiana ou 
Unha xornada particular "arrastra" o seu 

corpo pola película sen perder nunca o 

sorriso que o converteu nun auténtico mito 

da sétima arte. ·E é tamén un filme domáis 

afamado director do país veciño: Manoel 

de Oliveira. Admirador do intimismo de 

Einsenstein e de Jean Vigo Oliveira, 

afirma que, o seu cine non fala del, senón 

que falan por el. 

Historia do principio do mundo 

preséntase así non só como a oportunidade 

de di frutar dunha gran película, senón 

tamén como a de render tributo a <lúas 

figura ignificativas da historia do cine. 

Para recordar 
Sostén Pereira 

Sostiene Pereira 
(Roberto Faenza, 1995) 

Este mes a recomendación de carteleira 

e .vídeo teñen varios puntos en común: 

trátase de coproduccións europeas nas que 

participa Portugal e que se desenvolven nese 

país. Ambas teñen, tamén, a figura · de 

Marcelo Mastroianni como protagonista. 

Neste caso é Pereira (interpretación que lle 

valeu o Premio David di f?onatello ), · un 

veterano xornalista que acaba de ser 

trasladado da sección de sucesos á de 

cultura. Viúvo e so~tario, logo da morte da 

súa muller, pasa os días entre a redacción 

do diario lisboeta, o restaurante onde come 

a súa "tortilla ás finas herbas" e as súas 

discusións sobre a reencarnación da carne. 

Pero esta monotonía rómpese cando coñece 

a Monteiro Rossi, un mozo antifascista que 

lle abre os ollos á realidade que o .rodea: a 

dictadura de Salazar e a Guerra Civil 

española. 

Baseada na novela do mesmo título,. 

escrita por Antonio Tabucchi, Sostén P ere ira 
é, en palabras do propio director do filme, o 

italiano Roberto Faen~a, a . historia dun 
home que está chegando á fin dos seus días 
e que, a través du,nha serie de encontros, 
des cobre que a vida vale a pená de ser vivida 
ata o último· día. 

Este relato de descubrimiento e 

transformación persoal acaba de ser posto á 

venda por Luna Llena, ó prezo de 1.995 pts. 

Rubén Rivas Vida/ 

Para traballar 
¡Viva Zapata! 

(Elia Kazan, 1952) 

A nova revisión que da vida de Emiliano 
Zapata está a facer o director mexicano 

· Alfonso Arau trou:x.o á nosa ·memoria o filme 
que, sobre este líder agrarista, fixo, hai máis 
de 45 anos, Elia Kazan. 

Con Marlon Brando, no papel de Zapata, 
e Anthony Quinn no do seu irmán Eufemio 
(polo que obtivo o Óscar como mellar actor 
-secundario), o guion que refixo Steinbeck e 
dirixiu Kazan é un claro exemplo da 
manipulación que da historia pode face-lo 
cine, que neste caso vén a responder ós 
conservadores intereses estadounidenses e ás 
trabas que popía o Comité de Actividades 
Antiamericanas á hora de tratar estes temas,. 

O resultado é unha película que presenta 
a revolución como aniquiladora dos que a fan, 
que sempre acaban caendo nos pecados do' 
poder, para isto móstranos un Zapata que, 
liderando o pobo, chega a converterse en 
presidente mexicano. 

A nosa proposta de traballo Vé;li 
especialmente dirixida este mes a profesores 
de medias a quen Hes pode servir para ilustrar 
como os medios de comunicación chegan a 
desvirtua-la historia, e a grupos de reflexión, 
ós que ROden ver nela as inxustizas sociais para 
co pobo e a recreación dun mito totalmente 
distinto .ó que aínda hoxe alenta os 
niovementos revolucionarios agraristas 
mexicanos. 

Descriptores: Corrupción política. 
Inxustiza social. Manipulación da historia. 
Revolución. Unidade do pobo. 

Para non perdér: A película checa Kolya, gañadora este ano do Óscar á mellor película estranxeira. 
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG,94) 

Rei santo e pecadento (2 Sam 11 e 12) 

11 2Unha tarde, ó erguerse do Jeito, 
púxose David a pasear pola ·terraza do 
pazo e viu dende alí unha muller que se 
estaba bañando, unha muller, por certo, 
moi fermosa. 3David mandou pregun
tar por ela e dixéronlle: esa muller é 
Batxeba, filia de Eliam, muiler de U rías, 
o hitita. 4David ordenou que Ha 
trouxesen. Entrou a muller onda el e 

· David deitouse con ela, cando ela se 
acababa de purificar das súas regras. 
Despois ehi volveu para a súa casa. 5 A 
muller quedou embarazada e mandoulle 
a dicir a David: estou embarazada. 1 

Levado da luxuria, o Rei argalla unha estratexia para quedar coa muller do 
estranxeiro Ur_ías -o hitita-, no seu harén: manda chamar a este gran 
soldado, que está mobilizado na fronte de guerra contra os amonitas e dalle 
ardes de irá súa casa. 2 

[ .•. ] 
10Dixéronlle a David: -»Urías non baixou á súa casa». David díxolle éntón: -

· »Acabas de vir de viaxe. ¿Por que non vas á túa casa?». 11 Urías respondeulle a 
David: -»A arca, Israel e Xudá, viven en tendas, o meu xefe Ioab e os seus oficiais 
acampan ó raso, e ¿ía entrar eu na miña casa, comer e beber e deitarine coa miña 
muller? Por ti e pola túa vida, que non farei semellante cou_sa». 3 

O cinismo do Rei é tal, que convida á súa víctima a cear, emborráchao a ver 
se claudica e trata de evitar sospeitas, e pon na súa man a propia sentencia 
de marte, senda portador dela: 

[ ••• ] 
14Á mañá escribiulle David unha carta a Ioab e mandoulla en man por Urías . . 

15Na carta escribía: -»Poñede a U rías na dianteira, onde máis duro sexa o combate, 
arredádevos del, e que o tiran e morra>>. 

Meu dito, meu Jeito: Batxeba fixo loito e logo casou: 

-12 10 Señor mandou a Natán onda David. O profeta entrou xunto ó rei e díxolle: 
-»Nunha cidade había dous homes, un rico e o outro pobre. · 20 rico tiña grandes 
rabaños de ovellas e de bois. 30 ·pobre non tiña nada fóra dunha ovella que 
mercara. El criouna e ela ía crecendo, canda el e canda: os seus tillos. Coidábaa 
coma a unha filia. 4Chegou un viaxeiro onda o deo, quen sentindo botar man 
dunha peza da súa facenda para convidar ó viaxeiro que chegara xunto del, 
coll~ulle a ovella ó home· pobre e guisoulla ó viaxeiro. 4 

David vai ser atrapado nas redes da propia lóxica. 

.
5David enfadouse moito con aquel home e díxolle a Natán: -»Pola vida do Señor, 
quen fixo iso merece a morte. 6Pagará catro vece$ a ovella, por ese comportamento 
_sen piedade. _7Entón Natán díxolle a David: -»Ti es ese home» ... 

O nen o, froito do pecado, enferma e David, medio tolo, entrégase ó dó e ó 
xaxún, pero unha vez que marre, acabouse a rabia. Coa sorpresa dos criados, 
o Rei recupera o ánimo, lávase e peifúmase e vai á tenda de lavé. 5 E ·a 
fabricar outro descendente: · 

[ ••• ] 
24David consolou a Batxeba, súa muller; entrou onda ela e durmiu con ela. Ela 

pariulle un filio, a quen lle puxo por nome Salomón. O Señor amouno 25e mandou 
polo profeta Natán que lle chamasen Iedidías en homenaxe ó Señor. 6 

Xosé Chao Rego 

1 Estes capítulos son quizais dos máis 
coñecidos da Biblia. A súa considera
ción moral afoga o seu significado po
lítico. En realidade, hai dous pecados 
do rei David: o primeiro deles aparece 
no capítulo 24, cando o Rei ordena 
facer un censo dos homes que poden 
coller armas, confiando máis na súa 
forza militar ca no auxilio de lavé, 
como habemos yer no seu día. David 
aparece -como diría Lutero-, coma 
xusto e pecador ó mesmo tempo. 
Indrilxente, a tradición falará do «santo 
rei David. 
2 A argucia é obvia: se Urías vai para a 
casa e se deita coa súa muller Batxeba, 
todo fica amañado: o feto oculto no 
ventre da adúltera aparecería coma fillo 
lexítimo e David quedará libre de 
sospeita. 
3 Cabe pensar <lúas cousas: unha, que 
Urías sospeitase algo e non quixese 
seguirlle o xogo ó Rei; outra, que ob
servase o mandato da abstinencia sexual 
en tempo de guerra, tal como se ve no 
primeiro libro de Samuel,19,24, onde o 
mesmo David di: «As mulleres 
estannos prohibidas, coma sempre 
que saímos de batida.De todos xeitos, 
Urías aparece cun comportamento 
nobre, exemplar, e iso marca o contras
te co Rei. · 
4 A eficacia da parábola de N atán con
siste en escenificar unha situación lími
te, empregando o profeta o artiluxio de 
que, quen escoita, se identifique coa 
situación denunciada, e logo -aplicarlle 
a mesma sanción que o oínte solicita 
para a inxustiza. 
5 A morte do pequeno é un castigo, 
unha especie de vinganza, como lle 
anunciara Natán: «0 Señor perdoa o 
ten pecado e non morrerás. Pero por 
desprezáre-Io Señor co que fi:~eches, 
o neno que che naceu ten que morrer 
(v.13-14). Sería un erro escandali
zármonos hoxe ~:lese sistema primitivo 
de xustiza dánica ou tribal. 
6 Iedidías significa «amado do Señor», 
e tal nacemento é un sinal do perdón de 
Deus. O Salomonciño ha saír un pouco 
bravo. 
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O EVANXEO IRIMEGO (8) 

Principia a misión 
l. Con moita dolor deixou 

o obradoiro de seu pai 
e a quentura da lareira 
que acendía súa nai. 

3. Cada sábado acudía 
á sinagoga, e falaba: 
cada palabra caía 
co peso dunha chumbada. 

5. Tiña tal autoridade, 
era tan irresistible 
que axiña os fariseos 
viron que era temible. 

7. ¿Que dicía o home este 
e cal· era o seu engado? 
¿Por que o pobo sinxelo 
o e coitaba apampado? 

9. Xe ú tiña preferencia 
por toda esa xente baixa 
pola que ninguén agarda: 
máis có responso e a caixa. 

11. O Evanxeo é Boa Nova 
pra sementar esperanza, 
difícil prós que non s-oñan 
porque teñen chea a panza. 

13. Por iso un dos seus labores 
que tivo por máis urxentes · 
foi curar enfermidades 
ós marxinados doentes. 

15. Se de toda esta xente 
«tododiós» se arredaba, 
¿que maior milagre queres 
se Deus en Cristo os amaba 
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Coma ovellas sen pastor 
erades xente perdida, 
coa vosa alma ferida, 
orfos dun mundo mellor. 

2. Foi cara a Cafarnaúm, 
unha vila mariñeira · 
na Galilea, que estaba 
dun grande lago á beira. 

4. O abraio dos oíntes 
cada día máis medraba: 
era un tipo engaiolante 
e ¡ hai que ver como explicaba! 

6. Vixilantes os espías 
que tiñan os saduceos 
viron que se arremuiñaban 
pra escoitalo os galileos. 

8. Non só eran os discursos 
que á xente engaiolaba: 
sobre todo era a bondade 
que do seu peito deitaba. 

.10. A miserentos e enfermos 
e desprezados do pobo 
predicaba este Evanxeo: 
"Cerca está o mundo novo". 

12. Coxos, cegos, xordos, mudos, 
quen tiña manchas na pel, 
eran todos abafados 
e tidos por xente infiel. 

14. Foron milagres, de certo, 
devolvéulle-la ledicia 
ós que eran coma mortos . 
por culpa da inxusticia. 

16. Convidados a unha voda, 
vestidos co novo traxe 
oían ·os pobres, ledos, 
esta fermosa mensaxe: 

.Eu, no nome de El-Señor 
traio ó rabaño xusticia. 
E vós, cristiáns de Galicia 
atendede esta palabra: 
no Reino, non ten a cabra 
senón· a o_vella primicia. 



O NOSO TABOLEIRO 

O cometa Halley en Bastavales 

Quero falar dos Sábados Bíblicos. 
Somos un grupo que levamos dous anos 
-entramos agora no terceiro curso- , 
reflexionando sobre o primeiro dos 
evanxeos -o de Marcos-; na reflexión 
final do curso fixemos unha avaliación 
do traballo que resumimos de seguido. 

Somos persoas que estamos 
actualizando e confrontando a nosa fe, 
o noso compromiso co Evanxeo, 
conscientes de que, polo contexto no . 
que vivimos, déusenos unha explicación · 
ou moi teórica, pouco vencellada 
á nosa realidade e ó mesmo tempo, 
moi estática, do Evanxeo. 

No grupo descubrimos que hai 
outras interpretacións dos textos, 
outros avances na investigación 
teolóxica e histórica que nos levan 
a unha visión adulta da nosa fe. 

En relación con este tema, un 
membro do grupo comentaba que 
ela, de ·pequena pensaba que os 
cometas viñan a toda velocidade e 
daban media volta á terra e 
desaparecían coma un foguete. 
Non tiña, nin podía ter, unha idea 
do que son as dimensións astronómicas. 
Agora decatouse, coa aparición este ano 

· dun novo cometa, de que non era así: 
aproximouse moito á terra e estivo mes 
e medio connosco. 

Está claro que a visión relixiosa da 
infancia .non vale para a idade adulta: 
era coma un cometa ventureiro . . 

O paso do Espírito 

Percibimos actitudes proféticas no 
noso contorno, pero hai que estar·na 
"onda", na dinámica, co corazón ecos 
ollos abertos para· poder identifica-lo 
paso do Espírito·nas nosas vidas, na vida 
do grupo, na nosa "vella igrexa galega". 

Foi moi bonita a experiencia do 
grupo a tódolos niveis, a valentía para 
deixar conceptos e imaxes arraigadas 
sen fondura e cunha escasa implicación 
·persoal. 

O evanxeo de Marcos foi un -bo texto 
básico para achegármonos a Xesús de 
N azaré e a tódolos grupos e persoas da 

súa. época, os pescadores, as mulleres, 
os maÍxinados, e dende aí resituármonos 
nesta nosa sociedade capitalista que nos 
eiivolve e non nos deixa ver con 
claridade eses grupos no noso contorno 
de Galicia e do mundo. 

Como na maioría dos grupos 
humanos comprometidos, as mulleres 
predominabamos e así creo que foi unha 
ledicia ir dende aí facendo experiencia 
en feminismo. 

Xa quedamos autoconvocados para 

continua-lo presente e terceiro curso, 
porque aínda nos queda moito choio por 
facer e moito que celebrar. Nos dous 
anos, estivemos con Marcos. Habemos 
seguir e·ste ano con el, pero xa 
contrastado cos outros. dous·evanxelistas 
·sinópticos -Mateo e Lucas-, e tamén 
con Xoán. Será a análise dos textos da 

. paixón de Xesús nunha visión sinóptica, 
de conxunto. 

O grupo está aberto e encantados 
estaremos todas e todos de que vos 
animedes máis persoal a participar. 
Normalmente, a sesión témola cada 
segundo sábado de mes, de 11 a 2 na 
aldea de Bemil, Bastavales, per~ como 
existen excepcións, aí vai o calendario: 

4 de outubro 14 de marzo 
15 de novembro 18 de abril 
13 de decembro 9 de maio 
1 O de xaneiro 13 de xuño 
14 de febreiro 

Pasantía: o primeiro ano, a gatas 

Comeza o novo curso da Pasantía 

teolóxica. E querémolo facer coa mesma 
ilusión, alomenos, que no ano pasado. 

Coma principiantes, e porque 
tratamos de ser demóticos, o curso 
camiñou a gatas, como cómpre a unha 
criaturiña que se bota a andar e ó 
respecto que se lle debe ó seu paso 
tatexante. 

Pensamos que haberá que corrixir ou 
engadir algunha cousiña (sempre hai 
que ir meliorando), pero para iso 
queremos contar coas vasas opinións e 

suxestións.. ~odos ternos moito que 
aportar. 

Se aínda non estades integrados 
en grupo ningún, animádevos a 
facelo, ou forrnade o voso propio 
grupo. 

É moi importante manternos 
unidos coa ilusión de continuar 
traballando mirando o mesmo 
horizonte, compartindo a nosa fe, a 
terra, a f ala, as nosas inquietudes e, 
na medida en que poidamos, 
compartir tamén a vida. 

Un tema eclesial 

O tema que irnos tratar este ano é o 
da Comunidade, para vivir máis a fondo 
esa experiencia crisitiá. Coma axuda, 
pensamos utiliza-lo libriño de Rufino 
Velasco "La Iglesia · de Base", da 
editorial Nueva ·Utopía. Libro 
interesante, curto e barato. Seguiremos 
contando co _cuestionario que nos 
facilita Xosé Chao Rego. Tales serían 

. as nasas ferramentas de traballo para 
principiar. Ben sabedes que despois, na 
práctica, tenias liberdade total para 
traballar ó ritmo que desexe cada grupo 
ou persoa. 

É importante que tratemos todos o 
mesmo tema porque será o fío conductor 

· que nos une. 

O comezo de curso sería o día 18 de 
outubro na casa de Bastavales. Non 
teñades preguiza, asistide todos, ou, 
cando menos, algún representante por 
grupo. Esperamos vemos alí. 

Deica logo, unha aperta forte para 
todos da xente do grupo II da Coruña. 
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ACTUALIDADE 

Mortos de PPrimeira 

Hai que botarlle valor ó asunto, gobemas un estado e pos de presidente da súa 
televisión pública un vello deputado do teu partido ( é que hai que telo todo atadiño . 
e ben atadiño, non vaia ser ... ), e dáslle a orde de que che organice un concerto para · 
xuntar cartos para a futura fundación dunha víctiilla do terrorismo, algo que quede 
bonito, que luza nos periódicos para que vexan o "progre" que te estás volvendo. 
Poslle un nome "chulo" Unidos por la paz y la libertad, e colocas no escenario a 
Julio Iglesias, Raphael, Los del Río, Rocío Jurado ... xente que fixo campaña por 
ti, que sempre entenderon máis de cartos ca de solidariedade, pero que veñen 
encantados a cobra-los favores que Hes debes (Juan Pardo_ e Ana Kiro xa cobraran 
co Galicia, terra únjca). Como as razóns de ~stado te obrigan a estar ausente, 
xúntaste con eles para non perdere-la foto, e como non sabes toca-lo clarinete 
como Clinton, cantades todos xuntos a "Macarena", canción indicada onde as 
haxa para ocasións de solidariedade e de loito. Cólle-lo _avión e vaste tranquilo; as 
entradas están todas vendidas, e máis que houbese, e seguro que cando volvas 
aumentarás unhas décimas na enquisa do CIS. · · 

Pero non che sae unha ó dereito. Dous histórico~ da loita pola liberdade (e un 
deles, que é cantante, si que sabe de paz e liberdade) son apupados, o cantante por 
utiliza-la súa lingua, os teus discípulos que berraban cando gañache-las eleccións 
"¡Pujpl, enano, habla castellano!" están a repasa-la lección, e ó actor por recitar. un 
poema de Bertolt Brecht chamáronlle comunista. Mira ti que insulto, ¡comunista!, 
como cando Fraga era ministro. A cousa estaba poñendo mala cara, e ¡ala! ó día 
eguinte ó periódicos e. ás (¿ou á?) cadeas/a de radio e televisión que aínda non 

e ntrola dálles por falar do asunto. E din que seica as outras víctimas do terrorismo 
non e taban invitadas, que do último morto nin sequera se falou, ·que a chamada 
"A ociación de Víctimas del Terrorismo", que son igual de víctimas que o 
homenaxeado e con 16 anos de historia ó lombo, case non pode funcionar por falta 
de cartos. E falan tamén os de · "Manos Blancas" que a pesar de que o escenario 
estaba cuberto co seu anagrama non se Hes deixou botar nin "unha man", e total, 
para que, as entradas xa as vendía un centro comercial, e ·as bengalas para adorna
-los momentos máis conmovedores repartíaas outra empresa p1ivada nas portas da 
praza de tour'os, (¿ou era a Praza de Oriente?, un xa non sabe), ¿para que 
voluntarios?, ¿para que contar con eles e coas ONG's? ¡ómellor eran comunistas!, 
cos solidarios que non che votan nunca se sabe. ¡E ala!, aínda por riba tódolos dos 
outro~ partidos a protestar,' que seica foi fascista, que se non estabas pero xa lle 
deixaches gardado o sitio . ó vicepresidente para que saise na foto, que se fora un 
acto disfrazado (¿disfrazado?) do teu partido, que tumba, que dalle ... E ti, pobriño, 
tan lonxe e sen poder contestar, dás orde de que o fagan os teus mandados. E un,. o . 
da tele, s.ae dicindo que asubiarlle a alguén por cantar en catalán e chamarlle a un 
actor comunista é "liberdade de 
expresión", e outro responde ós ataques 
dicindo que todo foi moi bonito e saíu 
moi ben, que os que critican son uns 
"hipócritas, mezquinos, ridículos y 
estériles". E ti retorcendo o bigote 
calcula-las consecuencias e alégraste por 
unha vez de poder dicir "no, es que me 
enteré por la prensa". E nós, aquí tan 
lonxe, recordámo-las palabras de Elia de 
Freilán, unha coñecida, que leva toda a 
vida dicindo que pola pista que vai á 
Igrexa da súa parroquia tódolos mortos 
son iguais, .e a ver como lle explicamos 
nó agora que hai mortos de PPrimeira. 
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O CANTAR DO IRIMEGO 

l. Practicamente non hai 
hoxe cristián que discuta 
o heroísmo da entrega 
de Teresa de Calcuta. 

2. O que alguén xa se pregunta 
por que haberá présa tanta 
de querer canonizala: 
ser oficialmente santa. . 

3. Sospeitoso apuro ese 
que a máis de un lle amola 
cando hai santos do pobo 
que está~ agardando cola. 

4. Por non citarmos a todos 
oeste momento só quero 
saber por que agarda tanto 
monseñor Óscar Romero. 

5. Nestes versos, algo duros 
de ningún xeito eu trato 
de establecer entre os santos 
sagrado campionato. 

6. Só indico que moita xelite 
sabe, pois que non é mema 
que hai santos bravos, por libre, 
e outros que son do sistema. 

7. Isto é dicir que Teresa 
santa muller de Calcuta 
ademais da santidade 
anda na romana ruta. 

8. Muller entregada, inxenua, 
non soubou ou non puido ver 
que ela foi manipulada 
polo demo do poder. 

9. Non foi, cal Óscar Romero 
santa que·entrase en conflicto 
e iso poida que non sexa . 
nin pecado nin delicto. 

10. O cinismo évos de quen 
foi usando día a día 
a caridade heroica 
a prol dunha ideoloxía. 

11. Sintomática é a cousa 
e non é ningunha broma: 

· pra falar de Óscar Romero 
dous anos tardouse en Roma. 

12. Non é cousa oportuna 
e á mesma hora do enterro 
criticar á santa monxa 
e menos pegarlle .u~ berro. 

13. Pero é tamén ben certo 
que a santa era muller boa: 
unha cousa é o personaxe 
e outra cousa a persoa . . 

14. Coma remate, o irimego 
aínda que el non teña présa 
non lle ha custar dicir: 
«ora pro nobis», Teresa. 




