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Daniel López Muñoz

EDITORIAL

XOGAR CON LUME. Hai asuntos

demasiado serios para deixalos na man dos gobernos. Un

o TRASNO o PRESI PONSE DURO

deles é o do lume.
Arde outra volta Galicia polos catro ventas e o executivo,

Medio mundo e medio opina o contrario, pero voceiros da

sospeitosamente, procuraron, de entrada maquilla-los

Casa Branca, firm·e o ademán, reiteran: Non, non e non,

efectos e imaxinarse bandas de gánsteres de congostra.
Coa

mesma facilidade coa que se anotaban antes os

puntos da ausencia de lume, reparten ·culpas a bandas

insistimos, non hai fe/ación hingunha entre o bombardeo.en
Sudán e o bombardeo que sofre o presidente, en clara referencia

ó acoso .que, o máis turbado dos presidentes da última
década, está a recibir polo asunto aquel dos actos físicos

organizadas de indefinida identidade.
Pala boca marre o peixe. A victoria de Fraga sobre o

impropios cor:netidos no embigo do mundo ou despacho oval.

goberno tripartito, apoiouse, entre outros méritos

"Este é o despacho oral, Maní, o lugar máis seguro do planeta",

persoais, nunha utilización do lume que naquel ano

dixéchesme con acento de John Wayne en Río Bravo", pero

ardeu a favor do PP. O eficaz Romay foi ·colocado en

esquecíaste de min, disque escribiu a becaria Lewinski no seu

Agricultura para demostrar como,. sen reparar en gastos,

diario íntimo. E máis adiante: Eu soñaba con que me regalarías

con tempo húmido e ciclo de .sotobosque favorable, o

unha lavadora e ti sempre coa túa quincalla. ¿A quen se non a min

monte arde menos. Mentres, seguiuse favorecendo,

lle debes esa cariña de satisfacción que lucías na reerección?Oue

impulsando e subvencionando a planta de especies
amigas do

l~me,

como o eucalipto, e se sostén arredor do

me chames impropia, vale, pero o da lavadora non cho puiden
perdoar, Bill"

monte toda un conxunto de persoal e de. intereses

E os defensores da civilización occidental, porfían: "Non temas

empresariais pouco claros que tratan de atranca-lo

mamarxe -tatexou- de dúbida. É tan evidente - sinalan-, que

nace mento

e

mesmo a señora Hilary está ó tanto neste caso, ¿para que queren

se nsibiliza da de comunidades de montes con criterios

os sudaneses fábricas de medicamentos se non é para facer armas

propios.

químicas? ¿Para que medicinas se os nasos servicios de

dunha

rede

autóctona,

madura

E, en cada nova elección, o tema dos incendios volveu ser

información nas·aseguran que en Sudán marren de fome sen teren

bandeira de victoria. Co PP o monte non arde. ¿Como non

tempo de enfermar? Ademáis, ternos un anaco de terra manchado

reaccionar agora agachando información ou botándolle a

de gas que o proba todo,

culpa a bandas misteriosas, a organizacións inimigas

rematan

dicindo

no

seu

(¿Ós na~ionalistas radicais?, ¿Algún sindicato agrario?,

comunicado, no que non sem~n

¿Ós Ecoloxistas? ¿A algún Comando lrimego Autónomo?)

ciona para nada o paralelismo

Se hai pirómanos ¿non serán os que tiran proveito

evidente coa chamada mancha
. Lewinsky.

económico dos incendios?.
Pero o ciclo acábase, a seca volve, e a demagoxia hai que .

Por

dixerila.

entrevistadas .por este medio no

Nas democracias, aínda que a este executivo -e a outros,

seo da comunidade científica

e a outros, tamén- lle moleste, hai un Parlamento no que

falan de que este é un claro

están representadas as forzas políticas máis relevantes.

exemplo de que a teoría do caos

Certas decisións e políticas estratéxicas para o país

é certa. Ata agora falábase de

deberían

posibilidades: o aletexar dunha

estar

respaldadas

por

todo

o

arco

outra

parte,

fontes

parlamentario. Temas sobre os que ninguén, nunca, poida

bo/boreta na Amazonia, pode

facer demagoxia: a política de protección dos recúrsos

provocar unha caída na Bolsa de Tokio, por aquelo de que todo

mariños, a loita contra o lume, a normalización da

está caoticamente encadeado. A partir de agora hai un feito:

lingua, os servicios sociais básicos (como a RISGA), a

unha mancha impropia nun vestido de becaria na beira do

televisión galega, ...etc.

Potomac, pode causa-la marte de malaria de cinco mil nenas nas

O resto é xogar con lume. Ás veces resulta efectista,

fontes do Nilo.

espectacular e provoca aplausos. Outras veces queima

Bill necesitaba poñerse duro con alguén, Moni, porque isto, non é

nas mans. E hai que aturalo. Outras veces queima nas

vida.

mans

BOANCJ\IA
1

o

Manolo Regal Ledo

ECO os FABRICANTES DE ÍDOLOS
1

_¡Fabricar ídolos! ¿Coller un ha torada da mellar madeira do Courel ou un bo
pelouro de granito de Parga, e a base de gubia ou de cicel construir unha
imaxe calquera? Se así far, poucos fabricantes de ídolos habería, e
quedaríamos a salvo dun dos meirandes perigos que ten calquera persoa ou
calquera pobo no seu proceso de afirmación e de liberdade.
Fabricar un ídolo e lago adoralo é buscar fóra ou dentro dun mesmo algo ou
alguén no que poñer todo o corazón, toda a vida, coa esperanza de que así,
milagrosamente, as preocupacións e ansias da vid_a nos desaparecerán coma
por arte de maxia. É dicir, que co ídolo na man, no peto ou na casa,
poderiamos acougar tranquilos.
Non é doado amar a Deus e non convertelo nun ídolo. Non é d·aado amar e
servirse das causas e das persoas -sexo, líderes políticos, TV, cartas, propia
estima e afirmación, relacións humanas- sen entregarlles enganosamente o
tarazón, a propia vida.
Pero Deus quérenos libres, incluso libres del mesmo. E goza vén·donos apeitar,
humilde e valentemente, coa tarefa de facer ou de reface-la nasa vida, a nasa
familia, o naso pobo, a nasa historia
coas armas entrañables da paciencia
humilde e da liberdade creadora. El está
-

ó naso lado coa súa presencia creadora.

Pepe Chao

A CLAVE

IA CABRA AMALTEA

Moises demora a súa baixada do Sinaí e o pobo non atura a espera, e desespera. Pídenlle a Aharón que faga unha representación
da divindade e arga·llan un algo máis ca becerro: un xovenco ou tauro novo, coa súa forza semental, e ó que a Biblia descualifica
coma becerriño. No santuario do Norte, en Israel, as imaxes do tauro eran soportes visibles da divinidade invisible. O becerro de
ouro non- era idolatría, pero constituía un delicto de falta de fúza no deus pastor lavé, senda os cornos, e o animal que os
portaba atributo pagán da divina fecundidade.
Que non se trata dunha simple ansia de diñeiro amósanolo o feíto de que tódalas mulleres arrincan os seus colgarexos de ouro
para fundilos e dar coa imaxe que os fortaleza, pois falta o líder. Outrora quixeran dar volta a Exipto, porque non aturaban a
liberdade do deserto_. É un problema de seguranza. Tamén hoxe.
Os hebre?s tiñan en Exipto ·º boi Apis; en Canaán Baal era venerado so a imaxe dun tauro. Primeira víctima sacrificial no templo,
o hastado foi instrumento de traca comercial. O seu misterio está n<?s cornos, que evocan a forza sexual e tamén a imaxe da
deusa da fecundidade, a Lúa. Os cornos teñen, pala súa forma tesa, significación fálica, pero tamén uterina, pala cavidade entre
corno e corno. ¡O misterio da Lúa!.
Hoxe talamos do corno da .abundancia, referíndomonos á cabra Amaltea, que aleitou ó mesmo Xúpiter. Ben aventurados os
viquingos, porque os tiñan postizos. Isa sucede dende que no século XVI, por unha estraña inversión simbólica, os cornos evocan
o marido enganado. Pero, na súa orixe, significan fertilidade.

o · ····· · ····

................•

APENEIRA
o

COMEZO .D A LIGA volve a erguer

pancartas coma esta nas bancadas, urxindo ¡unha selección
galega xa ! Hai que lembrar ho~e aquela selección de 1922,
que xogou o chamado Campionato lnterrexional e no que
chegou a se-la subcampiona cun equipo integrado sobre todo
por xogadores do contorno de Vigo. Hoxe son as canteíras de
equipos da Coruña a5 que máis xogadores profesionais están a
dar. O certo é que mentres os equipos da primeira gastan
millóns na fichaxe de xogadores de fóra, as canteiras están
baixo mínimos, a pesar da hexemonia que ten o futbol en
Galicia comparado con outros deportes que son marxinados
palas administracións, afeccións e medios de comunicación.

PROGRAMANDO

o NOVO CURSO do ensino facémonos

eco dun dos espacios máis interesantes a visitar: o Centro Galega de Arte
Contemporánea, para coñecer mt;llor a nasa arte e a súa relación no contexto
internacional. Canta cun Servicio Pedagóxico para introducirnos nela e nas diferentes
exposicións. O mesmo edificio xa paga a pena visitalo pala süa audacia reQovadora, na
que se mesturan movemento e luz. Cómpre organiza-las visitas chamando

a este

número: 981 - 546610. Por outro banda, a Asoc_
iación de Amigos do CGAC monta
obradoiros de creación artística para nenas cada primeiro e terceiro sábad9 de mes
palas mañás. Para máis información:

98~1-546588.

Na fotografía .a terraza do edificio

A ATENCIÓ .N
. MINUSVALIDOS

ÓS
é unha

das tarefas neste país, por isa gabámo-la
decisión da Cruz Vermella de Lugo de

ideada por Álvaro Siza.

abrir un Centro de Día en Castro Ribeiras
de Lea (de 9 a

i'7

horas) para axuda-los

paralíticos cerébrais e persoas afectadas
dunha minusvalía física similar, maiores
de 18 an·os. Vai Ser un servicio integr_
al a
estas persoas, cunha atención especial a
cada individuo, o que inclúe desde
actividades habilitadoras ata de ocio ou
cultura.
Para máis información: 982-231613.

UN XESTO PROFÉTICO é o que vén de dar Xoaquín Campo Freire, ~rego de
Mand(á no Ferrol e, aínda que non debemos personalizar, a súa carta de denuncia "do que é unha
afront_a persoal á miña identidade de home, de crente, de crego galega e para Galicia" polos
Delegados do Clero na prog_ramación da· ;'VI Semana de Formación Permanente de los curas de Galicia"
e qu~ espertou un forte eco en moitos cristi_áns do naso país por canto como el se senten marxinados
palas institucións da lgrexa polo que con Xoaquín manifestan: "É tanta a dar, ¡tanta!, constatar que
reiterada e teimudamente para nada serviron nin o Espirito Santo

do Vaticano

11, nin o do 'Concilio de

Galicia, nin o sentidiño común de sabérmonos evanxelizadores dunha Terra concreta, que ten algo de
seu, cultura e idioma, onde Paulo nos seg ue didndo: "fágase todo a todos para salva los a todos"! Esta
denuncia foi enviada ós delegados do clero, ós bispos ·e outros responsables das dióceses. Xa
redactada esta nova, recibimos un novo programa no naso idioma, no que ademais piden disculpas .

Alfonso Blanco -Torrado

AQUEL 11 DE SETEMBRO DE 1_9 73, hai

25 anos, un

golpe de estado rematou coa vida de Salvador Allende e coa "vía chilena cara ó
social ismo" (un titular enchía a primeira plana dos xornais -"0 primeiro goberno
marxista elixido libremente no mundo occidental"), ó que xa lle estaban a face-lo leito
as maquinacións dos cartas e a inxerencia salvaxe dos EE.UU. e da súa Cia. Un regueiro
de marte e destrucción escureceu as aspiracións e ideais de mulleres e homes de boa
vontade de todo o mundo, que se sentían solidarias con aquel esforzo do médico
chileno que apostara palas clases socia is máis pobres e que gobernaba cun programa
á socialista gracias á súa victoria nas eleccións de 1970. ·

A EDUCACIÓN
INFANTIL, sobre todo a preescolar,
é unha das teimas dun colectivo de mestras
e mestres que están a trabal lar en
Preescolar na Casa, e que nestes días volven
a calle-los trastes para percorre-las nasas
aldeas ata os puntos máis afastados. Dúas
delas, Hermitas Fernández e Vicky Dopazo,
aportan este curso a súa experiencia dunhas
semanas no Salvador, onde participaron

A uDECLARACIÓN
DE BARCELONA" vai

nunhas xornadas sobre a educación de O a

6 anos e coñeceron directamente a falla de

_coller novo pulo cando dende o 15 ó 17

medios, pero non de ilusión e esforzo, das

de setembro teña lugar o. novo encontro

escalas rurais daquel país centroamericano,

entre BNG, PNV e CiU en Bilbao.Alío

nunha pirámide de poboación ben distinta,
medrando naque la rexión e perdendo. base

primeiro día, no adro do Museo

na nasa.

Guggenheim, vai ter lugar un coloquio
para definir mellar os obxectivos deste
estado plurinacional nun sistema ·
confedera! que se marcan como
horizonte político, partindo sempre dos
dereitos destas tres nacións, e non
someténdose á rixidez dunha
constitución na que se están a apoia-los
que buscan un novo centralismo dun
estado-nación que neste

intr~

está en .

A RIBEIRA SACRA vai

se-lo pano de fondo desta romaxe, que así é

crise. O espirito de Galeuzca de 1933

coñecida desde un documento de 1127 de Tereixa de Portugal, fil la de Afonso VI. .. Pero

sempre estivo vivo en moitas ardes de

a santidade pende sobre ela de moito antes,· por isa no século X se retiraron alí, ó

actividade entre institucións e cidadáns

Mosteiro de San Esteva, que é o centro deste "universo monástico", nove bispos da

das tres nacións, como son os encontros

Galicia medieval. O Canón do Sil comparte xeografía e historia entre os concellos de

anua is dos seus escritores convocados

Nogueira de Ramuín e Parada do Sil, pala beira ourensá, e Saber e Ferreira de Pantón

aquí pala Asociación de Escritores

por Lugo. É sen dúbida unha das concentracións máis intensas de cenobios e

Galegas.. A este coloquio do día 15 están

· mosteiros, e o San Pedro de Rocas, Montéderramo, Xunqueira de Espadañedo, etc.

convidados representantes de colectivos

convídannos á contemplación desta paisaxe e desta fe a través desta panorámica dun

culturais galegas en Euskadi.

dos nasos mellares transmisores da imaxe, Xurxo Lobato.

11

SOMOS IGREXA''
NA RIBEIRA SACRA
.
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As ribeiras do Sil están preparadas para

boa parte da beleza dos canóns do Sil.

dar abeiro á XXI Romaxe de Crentes

Terra xenerosa, representada por unhas

Galegas. O camiño que xungue a fe a

trinta persoas que ó longo · deste ano se

gale.g.uidade, principiado no pedregal de

comprometeron

lrimia, ten unha nova encrucillada en

presente

Cadeiras o 12 de setembro. A parroquia

interxeracional, con xente de tódalas

na

edición.

organización
Un

da

grupo

de Pino!, no concello lucense de Saber,

idades, que tivo a súa última xuntanza o

está culminando an bo traballo, asumido

domingo 23 de agosto no mesm·o ·

hai un ano cando recolleu o ramo de

santuario para estudiar sobre o terreo ata

mans dos organizadores da Romaxe da

os detalles máis pequenos para que nada

Coruña, para levar a bo porto a cita

saia mal o día do encontro de tódolos

irimega

po~ .

excelencia baixo o lema:

irime.gos e irimegas de Galicia.

"Somos lgrexa".

Para chegar alá, que ninguén esqueza

Tras unha paréntese vilega, a Romaxe

que o primeiro punto de referencia é

volve ó mundo rural. Cadeiras é un

Monforte de Lemas. Dende alí nove

santuario situado ó pé da ribeira sacra

quilómetros ata Sober. No centro do

de coches e autobuses ata Cadeiras. Para

.luguesa. Dende o seu miradoiro dominase

concello os sinais facilitarán a chegada

a acollida terase preparada unha proba

Medallón da vindeira Romaxe-99 no Monte
Muíño. O son

dos dous productos máis emblemáticos
da zona: a rosca (Saber organiza tódolos
anos unha festa gastronómica dedicada a
ela) e o viña de Amandi, que baixo a
denominación de orixe Ribeira Sacra está
a coller moita sana dentro e fóra de
Galicia: Non cómpre ningún c;omentario
sobre a fermosura do lugar que a todos
nos deixará encantados, pero facemos
dúas recomendacións: achegarse ata o
miradoiro e ata o Penedo da Virxe.
O horario será similar ó doutras romaxes.
A partir das dez e media a acollida estará
lista. A liturxia está programada para as
doce e é de esperar que en torno ás dúas
poidamos dar canta do · xantar que
cadaquén trae. Animamos coma tódolos
anos a que se leven causas para
compartir. Entre catro e seis da tarde
terémos-la festa e sobre as seis e media
a oración da tardiña. Este ano non haberá
que se desprazar, farémola no mesmo
santuario.
Mentres Saber ultima os detalles, na
outra banda de Galicia, a terra mariñeira

...............

_

No santuario de
Cadeiras, lugar
da romaxe

de Portó do Son xa saña co encontro dos
irimegos para o ano que vén. O grupo de
sonenses que se achegará a Cadeiras

Mario Cambeiro

Esther Olveira

O Libro da Romaxe
Hai anos que algúns irimegos veñen reclamando a
liturxia das diversas edicións da Romaxe, algunha
moi difícil de recuperar, sobre todo das primeiras.
Sempre constituíu un pequeno soño a súa edición,
pero requeríanse tanto os medios financeiros coma a
persoa que realizase o labor.
Este segundo aspecto foi resolvido cando se lle
encargou esta angueira a unha persoa que, amén da
súa entrega a lrimia, gozase de certa distancia crítica
verbo dos primeiros pasos ua Romaxe nos que, pala
súa idade e distancia xeográfica, non participou.
Victorino Pérez Prieto, a quen se lle debe o impulso
para a creación da revista lrimia, da que foi director
durante moitos anos, estaba en condicións óptimas e
tragou o anzÓ que .se lle botou. O engado adquiriu a
forma dun groso volume dunhas 400 páxinas, nas
que analiza o feito irimego e a súa máxima expresión
pública: a Romaxe de Crentes Galegas.
Describe o noso Torio nacemento, infancia e camiñar

Un grupo de nenas e nenas que se
encarg~n de repartir folletos de
liturxia. Ó fondo, o canón do Sil

para calle-lo cambio levará ata o Sil o

de Cadeiras todo está preparado para a .

recendo das augas do Atlánti.co, o son

grande festa do 12 de setembro. Só

dos piñeiros rumorosos e o nome de

faltan ós irimegos, que a bo seguro

Monte Muíño coma lugar escollido para

chegarán

a XXI 1 Romaxe. Como vedes, o tren da fe

recunchos da nasa terra.

a

miles

dende

tódolos

e da galeguidade non para. Na estación

da Romaxe, facendo un minucioso traballo de
pescuda nas orixes, entrevistando ós protagonistas e
realizando unha valoración, sempre crítica, pero non
neutral, senón interesada pola vía da afectividade.
Tamén analiza unha a unha tódalas etapas da
Romaxe, descubrindo autores de lemas e das
liturxias, realizando a crítica tanto literaria coma
ideolóxica.
O libro está imprentado por un irimego dos primeiros
tempos, Elías Seoane, párroco de Barallobre, que lle
puxo agarimo á edición e propiciou facilidades de
todo

tipo,

tamén

financeiro.

A portada

e

contraportada son obra de Francisco Bueno Capeáns,
un profesional xa consagrado malia a súa mocidade.
A intención de lrimia é a de presentar este libro na
próxima Romaxe e proporcionalo por un prezo
módico, xa que non foi posible a primeira intención
de agasallalo a tódolos subscritores de lrimia, de
contarmos cunha axuda superior á que outorgou a
Xunta, que, con todo, soubo ·valorar este feito
cultural coma merecente de perpetuación para a
pequena historia dun pobo non sobrado de fazañas
rel ixioso-:cu ltu ra is.
Oitocentos exemplares estarán a disposición de quen
queira conservar e mesmo revivir unha experiencia
que pasar por ser algo inédito na lgrexa galega, á que
miran con atención e admiración outras lgrexas da
Península.
Medallón da Romaxe-98
Pinol

(v~r ilustración na contraportada)

e ···· . ··

...............

,,.

CRONICA
,, ................................................................,............................................................................................................................................................... ,. ............................................................

ARDEN OS RUMOROSOS
26-08-:--98. Hoxe non hai /u me, aínda que si fume. Malamente sabemos _de onde vén. Por fin canto cun anaco
de vagar para escribir estas liñas. Levamos unha semana subindo e baixando monte
para ver de atolla-los incendios.
ARDE GALICIA

mesmos os que tivemos que chama-la

O MONTE É NOSO

Miro cara Á outra banda da ría e vexo

prensa para que dixesen algo, e por fin

Desde o ano 96 estivemos loitando por

que Muros deixou de arder. Os montes de

ante e hoxe algo dixeron .. Fotografaron

quitar adiante un proxecto de actuación

acolá botaron tamén unha semana longa

en primeira plana ó presidente da miña

(pistas,

fuíl!egando. A nós, os da banda de Porto

·comunidade

baténdose

repoboación ... ) no naso .monte. Despois

do Son, non nos foi mel lar.

cont_
ra da praga.

de

Esta mañá sentín que na radio falaban do

Cando a foto saltou ás rotativas, xa

expediente, paralización do mesmo por

lume que incendia o Barbanza. Sen

tiñamos calcinadas- ben máis de 200

pretender. substituir

tempo

hectáreas,

propiedade

eucaliptos por frondosa ... ) e gracias

comunal. Perdemos en sete días o

tamén ó apoio dalgúns funcionarios

tr.aballo de anos. Causa de meigas, o 18-

interesados e honrados, recibimos hai 15

08-98 viñamos de pagar un millón

días a aprobación definitiva: 14 millóns

pasado de pesetas pala lingua de 10

de pesetas. Ternos que reformar por

hectáreas de monte. Quedara coma un

completo o proxecto porque o monte xa

xardín. Todo vai alá. Nin sequera o monte

non é o que era. O que_tardamos dous

limpo aturou o embate.

cumpridos anos en conseguir, fíxose

non

decatarse.

é.

Moito

Ardíamos

tardaron

ó tempo

en_
que

Tenerife e estamos ben máis ache_
gados á_
emisora. Sería que o fume que abafaba
Santiago non ll es deixaba ve-las lapas
que se erguían nos montes da nasa ría e
da Costa da Marte. Houbemos de ser nós

de

un

Montes

500/o

da

puntos

moitas

de

auga,

reviravoltas
un ha

poda,

(perda
zona

do
de

ins_ervible nunha semana. Non sabemos
ESTE ANO NON CHOVE

quen se agacha detrás desta .a.gresión nin

Os que son agora responsables de

por que o fai. Si que sabemos que esta

administración forestal falan de mafias

desgracia é común a todos e supera as

incendiarias. Tempo atrás, . cando eran

posibilidades do gobernante, sexa cal

oposición, dicían que o problema_era de

sexa a súa color ideolóxica. Cómpre dicir

desidia e ineficaica dos gobernantes. O

que a actual política forestal facilita os

ano

respeCtable

incendios e condiciona seriamente o

maxistrado falou de que os incendios

futuro do monte galega, pero "facilitar"

podían · ter que ver cos conflictos

non é equivalente a "promover" ou

mariñeiros do Mor.raza.

"provocar".

pasado

algún

Este ano non hai conflicto mariñeiro e

_

non hai auga que apague esta caldeira.

IDENTIDADE AMEAZADA

N.un

coñecido

Sabemos tamén que o estrago do monte

presidente falaba orgulloso do seu éxito

é o golpe definitivo para o derrubo da

na loita con t ra o lume. Eran ·veráns de

identidade ·parroquial. Para moitos dos

chuvia e a cacarexada eficacia tamén

nasos veciños o monte era aterra común,

antano

recente,

un

abrangueu a asturianos, cántabros e

o patri man io parroquia 1, su p"Oñ ía a

vascos. Viñeron os veráns-veráns e

elección democrática, a celebración

murcharon os éxitos coma as coles na

· asemblearia, a fonte de recursos para os

harta. Para tapa-la contradicción tapan

servicios comunitarios, o motivo de

os feítos e como non hai lume na

encontro e discusión. Alimentaba o ser

televisión disque tampouco o hai no país.

da comunidade. A perda do monte

Xosé Lois Vi/ar Rodríguez
facha do lume. Para rematar con este
recambio mortal· necesitamos dos nasos
veciños unha postura máis activa cá

d~

actuar cando o lume chama na porta da
casa; e dos nasos administradores un ha
revisión fonda da súa política forestal.
A vocación do monte non soamente debe
ser orien_tada polos intereses inmediatos
das grarides empresas do papel e da
madeira.
Para xa.neiro do 99 nacerá, contra vento
e lume, a Organización Galega de
comunidades de Montes en Man Común.
Eis unha primeira proposta veciñal. A
administra~ión,

loable na súa loita contra

. o lume, debe convencerse de que, para
apagalo, nin abonda con brigadas de
terra e medios aéreos, que un inverno
preparando o monte é moito máis
profundiza o camiño do teu e mais do
· meu e o abandono do naso.

eso o que pretenden?, ¿que nos rendamos
ó evidente e deixémo-la xestión do

Aínda que boa parte dos veciños estean a·

monte

a

dicir que non paga a pena traballar para

interesados?.

empresas

e

ca pita is

I

rendible que un verán apagando as lapas.
Por certo, a moitos nos sorpréndenos que
a cap_acidade demostrada para descubrir
oufros terrores se vexa impotente para
dar co tobo no que estoutro se acocha.

o-lume, algúns estamos por seguir. O día

Escoito de novo a radio. Oio que falan da

~n que nos convenzan da inutilidade d_
o

Serra · do Xurés. Aquí acabamos e ali

habitual de lrimia e $ecretario dunha

principia a arder. Xa hai quen recolla o

Comunidade de Montes do Barbanza)

esforzo, estaremos martas. ¿Será quizais

(Xosé Lois Vilar Rodríguez é colaborado r
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O .. COMBATE DE DUMBRIA" '
UN ORGULLO PARA O MUNDO RURAL
.

O de Dumbría é incrib/e. Este concel/o da Costa da Marte foi noticia permanente na prensa esta primavera, a chamada
"primavera de Dumbría': Abraia a forza e decisión da xente deste concello típicamente rural. Cartas, telégrafos,

entrevistas, peches, manifestacións, son as súas armas. Non queren que os seus nenas, para poder estudiar, sexan
desprazados a.catro conce/los distintos. Por iso reclaman un centro de Ensino Secundario Obrigatorio (ESO) no seu
concello. O problema non é só escolar. Estase a xogar -así o entenden- a mesma supervivencia do concel/o. _Por iso
loitan contra a Xunta de Ga/icia, reclamando un dereito que por poboación e número de nenas /les corresponde. O de
Dumbría ou o "combate de Du.mbría", que é o título dun poema de Eduardo Pamba/, que eles teñen moi presente, vén ~
ser "o me/lor osíxeno de Galicia", segundo Manolo Rivas. Para o mundo rural, pequeño e disperso,
Dumbría é un símbolo e un orgullo.
FERVENZA quixo·coñecer de cerca .o problema e fumos a Dumbría. Alí fa/amosco cura Ramón Romero e coa mestra
María Gavilán, os dous do equipo da revista local "Pedros Vivas" e principais animadores desta movida, xunto coa
mestra de Buxantes; Lurdes Pardo. Cos tres tivemos esta conversa:
- Ramón, chegastes a pecharvos na

indefinida, a folga dos nenas. Non

a funcionar con dezaseis unidades. A

catedral e facer unha ma.nifestación na

imaxinabamos que automaticamente

causa estaba, pois, "quente" por eses

· deixasen de asistir tódalas unidades: nin

anos. Existía unha inquietude coma algo

- O da catedral de Santiago foi unha

un só ·nena asiste a clase. Tampouco

manifestado pala xente. Pero é tamén

acción sorpresa, que organizamos sobre a

pensamos que ían estar tantos pais

decisiva a presencia dentro do concello

marcha. O encerro só · puido durar dúas

diante as portas do colexio. A mesma

dalgunhas persoas concretas. A movida é

horas, pois ás once da noite fornas

sorpresa cando os peches de noite no

unha movida tipicamente veciñal, non de

desaloxados pala forza pública que

colexio: o plano era de trinta persoas e

sindicatos ou partidos políticos. A xente

mandara o deán, Sr. Precedo, moito

había centos. Para a· manifestación de

reaccionou

menos comprensivo, por certo, cá policía.

Santiago diciamos que o ideal eran mil

políticos polo medio. O naso é un

Fóra xa, fixemos unha procesión con

persoas e apareceron ali tres mil, entre

levantamento autenticamente popular

velas na ·Praza das Praterías, que duro u

nenas, mozos e per.soas maiores, coas

de todo un cancel lo, por unha causa moi

toda a noite. Foi unha experiencia bo.nita.

mans brancas, pancartas e toda clase de

concreta.

Alí sentímo-la convivencia e a comuñón

instrumentos, pedindo o dereito a ESO en

do pobo de Santiago e da xente que nos

Dumbría.

apoiaba. Apoios que tamén tivemos na

-

manifestación do

Dumbría? ¿onde está a forza deste

Praza do Obradoiro. ¿Como foi isto?.

15 d_e

maio,

no

¿Por que se move a xente de

Obradoiro, como foi a dos participantes

fenómeno?.

no Congreso de P_
edagoxía. A noite esa, a

- Os señoritos da Xunta ignoran ·a

policía

confirmounos

que

tiñamo_s

concedida a manifestación do Obradoiro.

situación, pero a discriminación vén de
atrás: O fenómeno

- Xa levarades adiante outras accións. · casualidade.
¿como respondeu a xente?.

Dumbría

xa

por
fara

discriminada pala anterior Reforma dos

- A xente foi sempre por diante das

Grupos Escolares. A Dumbría, a LODE

expectativas da xestora. É incrible como

tocoulle tarde e mal. Cando se inagurou

respondeu a xente. Cando no mes de

o novo centro en 1998, a rapaces 'de

marzo soubemos da aprobación pala

Berdeogas mandáronos a ·vimianzo e ós

Xunta de Galicia do proxecto, no que se

de Olveira e Olveiroa desprazáronos a

excluía o concello de Dumbría da Rede de

Mazaricos. En Dumbría, o colexio de oito

Centros,

····· · · ··o

non esta la

convocamos

unha

folga

unidades, xa dende o principio empezou

porque non ve partidos

- Á parte da xente, tamén ha ·contar
algo

de

organización

¿Como

vos

organizastes?.
- Hai dous anos, en marzo do 96,a
Consellería de Educación da Xunta . de
Galicia publicou o Proxecto de Rede. de
Centros de Ensino Público de Galicia. Foi
entón cando se xuntaron as asociacióris
de Buxantes e Dumbría, conectando co
Concello, para informar ós sectores de
pais

e

mestres,

e

presenta-las

correspondentes alegacións, reclamando
a creación dun centro de ESO en Dumbría.
O labor foi moi grande, sobre todo nestes
dous

últimos

meses.

Primeiramente

formouse unha comisión xestora formada
por 22 pais/nais, e dela unha comisión

nenas en preescolar (infantil}, cando, en

permanente, _cunha voceir·a (Maria-R.osa

ten que ver con intereses políticos,

realidade ternos, 62. Houbo un proceso

repetindo, polo demais, o do Conselleiro

Blanco Beltrán). A organización foi

ata recoñecer que ternos nenas. Pero non

de Educación. Tamén lle contestou a unha

exemplar. Pasamos hor.as e . horas de

o din, non rectifican. Veñen dicir:. tedes

rapaza que lle escribira en plan confianza.

traballo, deixando o traballo da casa,

nenas, pero están dispersos. En resumo, o

A min non me contestou, fíxoo o

entre xente dispersa. Reunións de país de

Sr. Currás recoñece as carencias de

Conselleiro no seu nome.

nenas', representantes das asociacións e

Dumbría, pero, ó mesmo tempo, xustifica

- ¿Como valoráde-lo tratamento que

Concello. E cada · quince días tiñamos

a non · implantación

vos deron os medios de comunicación?

asembleas xerais con tódolos veciños. O

administración racional dos recursos e

- O dos medios de comunicación, en xeral,

igualdade

problema

escolar

converteuse

en

problema veciñal.

Nós estamos
disposto.s ·
a seguir ata a
· fin
- As vasas conversas coa Consellería de

da

ESO

pala
seu

foi vergonzoso. _
Existe un dirixismo máis

departamento leva a cabo. E dio, cando

forte- do que nos imaxinamos. A radio

somos

ignorounos: o peche na catedral foi so

de

o único

trato

que

concello

o
de

5.000

habitantes que queda sen a ESO, ou

unha noticia breve, ás doce da noite. Igual

cando sómo-lo único concello ó que lle

cas televisió!'ls públicas e privadas.

·reparten os rapaces en catro zonas

Coñécese que estas non vían morbo no

educativas diferentes ...

asunto. Como excepción está La Voz de

- Por isa destes en tocar ó presidente.

Galicia na edición local, que nos dedicou

¿Como respondeu o Sr. Fraga?.

moito espacio. A Voz viu que era un tema

- Nunca se tocara a Fraga. Despois da

seguro. Á vista están os seus titulares, que

manifestación de Santiago, o Concello

agradecemos. Tamén nos seguiron Radio

mandoulle un amplo expediente sobre a

Voz e O Correo Galega.

Educación non deron resultado. ¿Por · situación. Chegoulle tamén unha carta de

- ¿E que vai pasar agora?

que tivo que rematar así a causa?

87 emigrantes, propia para mover a un

- Nós estamos dispostos a seguir ata a fin.

- Dende a saída do proxecto houbo unha

político: que os seus filias non sexan

A xente segue coa mesma ilusión, e segura

fase

alegacións,

tamén emigrantes. Tamén eu, coma

dos seus dereitos. Recuperaron o sentido

concienciación, recollida de firmas (1532

párroco de Dúmbría, escribín ó presidente.

de pobo, de dignidade e de confianza en si

firmas) .e dúas entrevistas co conselleiro.

Con isto damos a Fraga por informado. O

mesmos. Foi moi interesante todo: a xente

Expuxemos as nasas motivacións o

Sr. Fraga contesta ó expediente do alcalde

dialogou, coñeceuse máis. A historia de

co.nselleiro Celso Currás e correxímoslle

dicindo que coñece perfectamente a

Dumbría terá un antes e un despois da

os seus datos. El dicía que tiñamos 18

situación e que a decisión tomada non

primavera do 98.

de

diálogo:

_,

............ .
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OPINION
AS EMPRESAS DE TRABALLO
TEMPORAL (ETT's):
A EXPLOTACIÓN CONTINUA

CARTA A UN ILUSO

Querido Nito:
Dende a súa creación e aprobación polo Goberno e

Antes de ·chegar ó Cebre iro para face-lo último tramo do

Sindicatos CCOO e UGT, estas novas empresas, como o seu

Camiño de Santiago, pasei por esa aldea tan querida para ti e

nome indica, de Traballo Temporal, só serviron par.a facer que

para min. Aínda cheiraba a lume. Non sei se unha vez máis ese

parte do traballo que facía o INEM, de colocar os/as

lume é buscado ou é casualidade. Dáme moito que desconfiar,

parados/as, pasen a realizalo elas no seu propio proveito.

porque onde

de eucaliptus medrando.
Cando vexo o monte comunal convertido nun eucaliptal sinto

diñeiro: ¿como?

pena de todos vós. ¿Recordas aqueles tempos nos que xuntos

Cando necesitan traballadores non fixos acuden a estas ETT's

soñabamos coa ilusión de ter un día un bosque cheo de

Convenio que rexa nesa empresa e cos dereitos e beneficios
dos fixos, senón cunhás condicións de traballo moito peores
porque non teñen pagas de beneficios, porque teñen que
traballar m_áis horas, porque non lles pagan as horas extras
nin os festivos, etc., e aínda .teñen que estar contentos e non
protestar porque se non, non hai renovación de contrato.
Oeste xeito, o/a traballador/a está explotado/a e contento/a,
e permanece m'udo (xa que mellaré trabal lar a non ter nada).
Hai exemplos de tódalas empresas grandes que actúan desta
maneira: por poñer exemplos significativos: na Banca, Caixa
Galicia; nas grandes empresas comerciais e industrias, A
Toxa, etc. A empresa principal pc.iga ás ETT's e estas quedan

árbores autócto'nas? Todo

qu~dou

nun soño. Tamén naqueles

tempos ti podías viví-la relixiosidade como a ti che gustaba.
Aquelá parroquia vivía·, pensaba, sentía e falaba en galega.
• Hoxe é distinto. Moitas daquelas xentes ilusionadas co
proxecto de parroquia _nova e co sinal da folla de carballo
colgada no peito, xa están rendidas ó novo estilo, á política do

sentido común. ¡Que pena!
Pero nestes días que paso andando, quera dicirche que non
pérda-la ilusión, que aínda quedan lugares de Galicia onde
existen carballos e castiñeiros, fragas e carballeiras, camiños,
regatos e fontes. Dígoche que non te quera ver queimado,
aínda que prendan lume por tódalas partes da parroquia. Ti

co diñeiro que lle correspondía ó traballador ó non pagar

loita, loita sempre. Pala liturxia en galega, polos nenos e nenas

aqueles dereitos económicos xa citados.

da parroquia, polo monte e po los ríos, loita, sigue loitando. Eu

¿En que situación estamos?

sei que o espirito das cidades non poderá connosco, nin os

En que cada vez as ETT's recrutan máis traballadores. Este

conservadores, nin os vend idos, nin o Opus, nin o Imperio.

ano pasado duplicou a cifra do ano 1996, practicamente o

Unha forte aperta.

140/o das contratacións

t~mporais

rexistradas polo INEM. E

delas o 360/o teñen unha duración inferior ó mes.
En que aumentan os contratos de interinidade nun 12,70/o
respecto do ano 1996; os contratos eventuais representan o
340/o no ano 1997 fronte ó 320/o no ano 1996, habendo
1.299.895 contratos temporais á disposición entre empresas
matrices e Empresas de Traballo Temporal.
Resumindo: un 900/o da contratación é precaria xa que esta ·
contratación supón circunstancias de producción ou por
obras ou servicios. Así que cada eventual ten dous contratos
porque o 930/o dos contratos son por menos de 6 meses.
Desta maneira as ETT's sempre están lucrándose -coa·
explotación dos traballadores.

_

hai anqs, hai agora uriha _nova plantación

grandes empresas que crean estas subcursais para gañar

ofertándolles traballo. Mais non lles van pagar segundo o

.............

ard~u

Porque, ¿que fan estas ETT's? Estas empresas son filias das

Vangarda Obreira

Ollea.

FALADOIRO NO ADRO

Xosé Chao Rego

¿CANTOS ANOS TEN O DEMO?
"Máis sabe o demo por vello ca por demo", adóitase dicir. O recurso a un

Satanización da historia

ser Maligno, distinto do Creador, deuse en case que tódalas c~lturas. Un.

Situémonos no ano 300 a.C. e bateremos con dúas claves: unha mítica:

xeito de explica-la parte negativa ou demoníaca da creación. Non así en

o xudaísmo serodio está cheo de lendas sobre anxos caídos, que nada

Israel, se entendemos por tal a relixión hebrea antes do desterro a

teñen que ver con Satán. Estamos ante un dualismo propio do xénero

Babilonia.

literario das apocalipses, con influencia da relixión irania ou persa. Os

Alguén retrucará que "en principio era o demo", que xa aparece no libro

vellos motivos mitolÓxicos. da loita contra o dragón, que pasa a se-la a

da Xénese tentando a Eva e Adam. Pero tal personaxe nada ten que ver

· cobra do paraíso, avivecen. Pouco a pouco Satán vai perdendo a carreira

coa Serpe do paraíso, que representa o culto á fecundidade da terra, a

xurídica de fiscal ó servicio de lavé e pasa a ser "satanizado".

imaxe da saúde. Serpes habíaas no templo de Esculapio, o Asciepio

A segunda causa é histórica: nos dous séculas anteriores ó cristianismo

.grego, deus da medicina. Por habelas, tamén estaban presentes no

había unhas fortes expectativas de liberación nacional dos xudeus,

templo de Xerusalén, pois Moisés ordenara facer unha cobra de bronce

víctimas do humillante dominio estranxeiro. Convencidos de que vivían

no deserto para curaren os hebreos das picaduras de víboras. Soamente

os derradeiros tempos, interpretaron os sufrimentos do pobo coma

no ano primeiro antes de Cristo, no libro da Sabedoría, se confunde a

castigo pedagóxico de Deus. Os heroicos Macabeos esperaban unha loita

Cobra ou Serpe con Satán (Sab 2,24).

dos fillos da luz contra os das tebras. Nace un dualismo: bátase man dos

A razón desta ausencia do demo é a fe de Israel na soberanía dun só

diversos mitos de combate, sen que faltase o tema apocalíptico do

deus, lavé, sen rival ningún nin dualismo de ningunha caste. A ousadía

profeta Daniel (12,1), nestes termos:

dos israelitas é tal, que lle apañen o mal mesmo ó único Creador. Así, El
da lei os castigos merecidos (Num 11,1), envía contra o pobo cobras

Naque/ tempo ergueuse Miguel, o gran príncipe que protexe os fil/os
do teu pobo.
Xa témo-lo capitán de Deus. O bandq contrario vai ser comandado por

velenosas (Num 21,6), resérvase o castigo das faltas (Ex 20,5-6) ou libra

Satán, que agora leva nomes diversos: Belial, Belcebú,

a Israel dos seus inimigos (Xuí 2, 14;3,8).

Miguel e cae Satanás no abismo cos seus secuaces. E así, á marxe dos

Non só un deus castigador, senón tamén tentador: El mesmo tenta a

libros. canónicos, nese lntertestamento ou tempo intermedio entre o

é quen fai leprosa a María, irmá de Moisés (Dt 24,9); inflixe ós violadores

Lucife~.

Vence

Abraham (X.én 22, 1) para proba-lo seu amor (Xén 22, 16), senón que

Antigo e o Novo Testamento, aparece o que axiña ha ser demo canónico.

-ademais endurece o corazón do faraón (Ex 4,21) e non hai inconveniente

¿Seguiremos con este tema? O señor lector ordena e manda: que escriba

eu que "un espirito malo de Deus" caia sobre o rei Xaúl (1 Sam 16, 14),

e diga a súa opinión e as súas expectativas: se interesa ou non seguir con

que tamén envía lavé a Abimélec e ós señores de Xequem para encirralos

esta sección de anacos bíblicos. Mentres tanto saiba que, en Galicia,

tonta o rei de Israel (Xuí 9,23).

"Deus e bo pero o demo non é malo''. E "se peta o demo á túa porta, non

As accións maléficas de lavé son algo máis ca trasnadas: envía anxos

lla peches, entórnalla''.

para destruir Sodoma (Xén 19, 13) ou destructores que matan os
primoxénitos exipcios (Ex 19, 13), e o mesmo lavé abate 1.85.000 asirios
(2 Re 19,35); o seu anxo esmendrella ós vellos verdes que calumnian á
casta Susana (Dan 13,55). ·
Cambio de

ras~nte

Con varios séculas de distan.cia relátase un pecado do rei David, pero
atribuíndolle-la tentación a distintos personaxes. No primeiro caso (2
Sam 24, 1) é a "carraxe de lavé" a que incita a David a cometer un pecado
de desconfianza por facer un censo da poboación, confiando nas propias
forzas militares ca en lavé.
Pois ben, na historia do Cronista (1 Cro 21, 1) atribúeselle a tentación non
xa a lavé, senón.a un novo personaxe: Satán, que non é aínda inimigo de
Deus, senón simple instrumento da acción divina: fiscal de Deus,
acusador dos humanos. Un tenteador, non aínda un tentador.
Esta figura de Satán, acusador perante ·a ·tribunal de Deus, aparece por
vez primeira no libro do profeta Zacarías, século VI ou V a.C., e dúas
veces máis: na novefa de Xob (s.V) e no libro das Crónicas (s.111).
Posteriormente, sobre o ano 200 a.c. aparece o demo Asmodeo no libro
de Tobías.

¿Como explica-lo
· misterio da
iniquidade?

e ······

Xa se vai facendo tradición e institución o naso pequeno, acougante e refrescante retiro de verán, palas
terras de Forne/os, arredor da .Virxe de Agosto, na casa que nos cede
a paroquia do Cristo da Victoria de Coia-.Vigo.
Xa irnos polo sext o

mañás a. Pepe Chao e poi as tardes a un

Xa vai polo sexto encentro, xa ternos unha

grupiño coordinador dos vellos da tribo

pequ ena historia e, cosque foron pasando,

(Tereixa Ledo, Alfonso Mascuñana e

quedando, marchando e volvendo a

Daniel López).

qu edar, ternos tamén unha pequena

Este ano estivemos a tope, con 25 adultos

cul t ura de grupo, un estilo propio, unhas.

e 15 menores e menaras - mifleiros e

teimas e unhas angueiras compartidas.

milleiras-, que xa non se pode dicir nenas

A causa comezou en Ourol no 93,

ou nenas, ·que a_
lgúns , sobre todo,

con t inuou

despois

algunhas, andan polos quince e dezaseis,

aterramos en Vil án de Fornelos e ata hoxe,

así que un respecto. Un xuntorio, lago,

A luz, a porta, a palabra e Carmela

na casa qu e nos cede xenerosamente a

abando atípico e explosivo, pero tamén

xuntando: xente moza, parellas con filias

comunid ade parro_g uial do Cristo da

natural, como a vida dos que ali acudimos.

centradas nos problemas máis cotiáns e

en

Loio

no

94,

Vi ctoria de Coia-Vigo. En cada un deles

vulgares, t raballadores e traballadoras,

houbo algu én que exerceu de animador,

Laicos e laicas, dispensando,

como a

levando o peso de orientarnos sobre os

vida mesma.

contidos do encent ro. Nos tres primeiros

Porque esa foi senda a principal teima

estivo con nosco Xosé An tón Miguélez, no

deste inverito, construir, no diálogo e no

cuarto e quint o apa nd aron Xabi Blanco e

traballo interior, algo así como unha

Pil ar Wirz, e neste sexto tocoulle · palas

espiritualidade laica, unha maneira de

solidarios, polít[cos, culturais ou veciñais

entender e vivir eso de ser crenfes en
Xesús na Galicia de hoxe, felices de vivir
sen plataformas confesionais, aceptando

E a Maruxiña papando flecos de millo
sen decata rse do perigo

xente animosa que se mete en tinglados
con outra xente de todo tipo de crenza e
increnza...

e,

moitos ... ,

orfos

de

comunidade _eclesial que mereza aquel
no me.
Digamos

que

levamos

varios

anos

desbaratando a idea de que a práctica, o

encantados· e encantadas a .secularidade,

compromiso, a acción ....poidan engulir ou

resistindo, como se nada, a pesar dunha

substituí-la contemplación, o gratuito, a

lgrexa

e

espiritualidade, a oración ... e andamos na

extraterrestre .... Ou sexa, .saber compartir,

causa de agora ir construíndo unha forma

· expr~sar e celebra-la nasa fe cristiá con

de espiritualidade que sirva para andar

abando

clerical izada

máis normalidade e secularidade.

pala rúa, para animar e rirse dos nasos ·

Unha teima que é conclusión nátural e

compromisos, para · vivir mellar o sexo,

necesaria do tipo de xente que nos vimos

para estar e vivir nunha sociedade plural.
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compartir eñtre os que alí estabamos. Á

gracia que dificilmente esqueceremos,

caída do día celebramos unha eucaristía,

gracia en tódolos sentidos, incluida a que

momento este que, na opinión dos

nos fixo o coñece-las aplicacións íntimas

participantes deste ano, foi do máis

dos topónimos da

logrado e bonitiño do encontro. Mesmo

- B a 1d a i o i o i o i o i o i o i o i o i o ,

praias coruñesas

celebramos u,nha primeira comunión, a de

Barrañanñanñanñanñanñan- _(para máis

Cármeliña, unha das· nenas que foi

información Francisco Almuíña).

facéndose grande nestes seis anos, na

Así que ata outra mellorada, agradecendo

matriz cristiá deste grupo de xente que

a todos e todas o seu colaborar xeneroso:

·acode cada verán á convocatoria de

fálase moito de voluntariado nos tempos

Vilán 98.

lrimia.

que corren, pero en poucos sitios se pode

Precisamente -para afondar nesa teima

Tamén hai que recoñecer que as ñoites,

palpar unha dinámica tan explosivamente

fixémo-la convocatoria deste ano, que

cando nos recollíamos en grupo para falar

animosa e voluntariosa .de tódolos que

A - va/tas coa
espiritualidade:a intelixencia e o corazón .

sobre o día, se acadaron momentos de

participan.

A brigada moza

chamamos

así:

. Para mellar ir dando e sobre todo
dándonos razón da nasa fe, estivo con nós
palas mañáns Pepe Chao. Expremémo-los
seus saberes canto_ puidemos e canto
demos aturado a dureza dos bancos.
Desenvolveu en tres mañáns tres temas de
gran interese para fundamentar unha
"sabedoría crente" laica, actual e crible: :
O"proxecto evanxélico de Xesús; Xesús o
Galileo: un home dun país; O sexo e a
relixión.
As tardes

dedicámolas á reflexión e ó
Celebrando baixo ·a figueira
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PUBLICACIONS

O CANTAR DO IRIMEGO
1. A tal Mónica Levinski
emprendeu .un alto voo:
fai carreira co cadáver
dun pobre espermatozoo.
2. O bichiño de.ixou marca
do esperma: foi un ha mancha
na roupa de míster Clinton
que dá moito xogo e cancha.
3. Bolseira da Casa Branca

seica no despacho oval
Mónica co presidente
exercía sexo oral.
4. Non é que coa súa lingua

pronunciase cochinadas;
coa boca excita a Clinton:
conmocións inusitadas.
5. Cos propios beizos muxía

a comarca xenital
conmovendo o aparato
da política mundial.
6. O que con Clinton ela fixo

é causa ben ordinaria
que só á Levinski interesa
e á esposa, dona Hilaria.
7. Se a Clinton o seductor

o perdoa a súa muller
évos asunto privado
no que non ternos que ver.
8. Pero lanquilandia évos
un país de puritanos
que se eren danos do mundo
pero son bastante ananos.
9. Referímonos, xaora,
non ó pobo máis sinxelo,
que se algún delicto ten
é o de padecer canguelo.
10. Para escorrentar rumores-

º seu honor Clinton merma
e 1<r• A UU.OA

e para foder dous pobos
lanza mísiles de esperma.

• 7• PO.\ff~UTJfiShlA

11. Unha gran hipocrisía

•

H-' "'· r'ARO
• '!'

os PftAR."5

qúe se aplaude moi adoito
é a reducción da moral
soamente a sexo e coito.
12. Que importancia mundial
se lle dea a este fallo

..............

_

demostra que os ianquis fan
política do caralla .

