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EDITORIAL DOUS ANOS DE AVENTURA Eran os innandiños 

xente labrega que, no século XV, se reviraron contra os señores 

feudais, donos das súas terras das que els erán servos. Axu~ados ~or 

xente da pequena nobreza e do baixo clero, arremeteron contra os 

grandes nobres e caciques. Foi a loita das nacentes comuni~ades máis 

xeitosa de toda España e din que tamén de Europa. 

Os Irmandiños constitúen un mito de referencia, e no ano 1916 . 

naceron, estimulados pola súa lembranza, as Irmandades da Fala. 

Tampouco habería que esquecer ese grupo de estudiantes de Teoloxía 

en Roma que, na década dos an?s 60, decidiron a loita pola fala e 

cultura galega, na que os rpáis deles seguen. 

Inspirado por varias institucións de cristiáns -entre eles a nosa revista 

e asociación-, naceu o Bienio Irmandiño, proxecto que sefixo público 

e oficialna Romaxe do santuario de Cadeiras, o día 12 <leste 

seteinbro . .Alí repartiuseun 

tríptico explicando as 

intencións <lestes dous 

anos ou bienio innandiño. 

Dáse a circunstancia de 

que o nosó pobo galego 

vai entrar no Ano Santo 

Compostelán -ano _1999-, e . 

os cristiáns de todo o 

mundo celebrarán no ano 

2000 o Xubileo: festa de 

Israel, ano sabático en que 

a terra vendida retomaba ó antigo dono, porque "toda a terra é de 

Deus". 

O Bienio Irmandiño intenta que a Terra galega retome a si mesma e 

que a Igrexa recupere a propia fala e se faga galega. Difícil angeuira, 

porque as forzas da inercia pesan moito. Pero non imposible, pois non 

todo está morto: hai un remol, un rescaldo onde o Alento de Deus 

pode soprar para que se acenda o lume da lareira de Breogán. 

Dous anos dan pouco de si. Pero neles pode abrirse un camiño n(!. 

noite -"Dime o corazón que algún día venceremos"-, procurárense 

canles por onde poidan ir discorrendo a "loita" innandiña para que o 

no o pobo erga a cabeza e sinta que chega a súa liberación. 

Promovido por cristiáns, o Bienio Irmandiño está . aberto a tódolos 

galegos e xa son bastantes as persoas que van amosando o seu 

empeño en colaborar, conscientes das consecuencias positivas dun 

cambio eclesial. A nosa revista irá informando. Toda aquela persoa 

que escoite a voz do Lume de Pentecoste e o derrubamento da torre 

dun orgulloso Babel que leva o nbme de- Neoliberalismo, está 

convidada a apuntarse a esta angueira. Charo Rilo Chas, 

coordinadora do movemento, recibirá con gusto os compromisos no 

teléfono 981 61O171, ou ben no enderezo postal de: O Rabuñeiro, 

15173, OLEIROS (A Coruña). A todos, boa ventura. 

Daniel López Muñoz 

·O TRASNO o ABORTO DA ESCOLA 
Desde logo que hai tempo que non hai un 

comezo de curso tan desastre. Os da ESO seguen 

no aquel; en San Sadumiño van a un confortable 

cortello rehabilitado; os institutos dos concellos 

con maior ritmo de crecemenfo (Cambre, 

Culleredo,..) están seri rematar ou sen empezar, 

con. alumnos de mudanzas a medio curso; os 

claustros de profesores -mestura explosiva de 

mestres e licenciados que habería que tratar con 

suma delicadeza- sen posibilidade de atoparse e 

facerse equipo; o de D!imbría xa· o contamos;; o 

material de tecnoloxía -un martelo e unha 

trencha para cincoenta-, é do máis estimulante, 

... Lugo, Tóuro,. .. etc 

Todo ten prioridade sobre a calidade da 

educación pública para todos, para ese logro 

histórico que catro políticos de paleadora e 

damas rurais aplaudidoras, semellan empeñados 

e botar a perder. Hai cartos para paseos 

marítimos clónicos que "rectifiquen" o erro · 

divino de facer diferente cada tramo de costa; 

para asfaltar o Camiño de Santiago ou para facer 

desprop'orcionacto·s portos-diq ues de dubidosa 

utilidade. Non para a escola pública: Os bispos 

debían dicir algo sobre este aborto dun avance 

histórico. 

Disque a dereita mandante favorece o ensino 

privado e, ó paso, .segue coa política esta de 

enfraquece-lo gasto en servicios públicos, eses 

servicios gratuitos que aseguran ·que os que 

menos liberdade de elección teñen, poidan 

sentirse tan cidadáns coma calquera. Os bispos 

debía dicir algo sobre este aborto da igual~ade de 

oportunidades. 

Pero para min que a cousa non iría tan mal se non 

fose que Ós que xestionan o sector público, non 

eren -nel. Se non fose que a maioría de 

conselleiros e alcaldes -tamén socialistas, bla, 

bla, bla, a dereita, bla, bla, bla, os servicios 

. sociais .. - hai tempo que rriandan ós seus fillos e 

fillas á escola privada. Non están, logo, vital e 

realmente interesados na calidade do que se traen 

entre mans. Os bispos deberían dicir algo sobre 

este aborto da ética política. 

¡Pero non se oe nada! 
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O ECO 
NO NOME DO ÚNICO SEÑOR DAS TÚAS TERRAS 

Ama as túas terras, 

_onde bóta-la semente cada ano; 

ama os seus froitos, 

. froitos tamén dos teus coidados. 

Baixou, pois, e mergullouse no Xordán sete veces, segundo a 

indicación do varón de Deus; e a súa carne volveuse coma a dun 

nena pequeno e quedou limpo. 

Ama os teus costurries, 

as túas tradicións e as túas festas, 

a túa música e o teu canto, 

disfruta e medra pegado a elas . Volveuse entón cara ó varón de ·oeus con todo o seu séquito; e 

cando chegou, detívose diante del e díxolle: agora recoñezo que 

non hai máis Deus en toda a terra có de Israel. Acepta, por 

favor, un regalo do teu servo. Pero el responde u: ¡Pala vida de 

lavé, a quen sirvo que non o .aceptarei ! E por máis que insistiu 

para que aceptase, negouse. Díxo entón Na amán: Ben. Pero 

alomenos concédase ó teu servo terra desta, a carga dun par de 

·mulas, porque o teu servo xa non vai ofrecer holocaustos e 

sacrificios a outro Deus que non sexa lavé. 

A CLAVE 

.. Ama a t\'.la lingua, 

cada palabra viva e certeira 

coa que lle, da-io nome ás coousas 

e as fas así irmáns e compañeiras. 

Tarde ou cedo poseerás a terra .enteira, 

que Deus a todos nos entregou 

coma regalo de nacemento, coma tarefa. 

El é a·único Señor das túas terras, 

só a el lle debes reverencia. 

Xosé Chao Rego 
Autóctono 

Naa mán, home importante de Siria·, pensa que hai no seu país ríos tan importantes 

coma o Xordán _onde facer ablucións para curar da lepra. Non tal.. O' deus de Israel é 

unha divindade nacional, non aínda 4niversal. Afortunadamente. Naamán 

compréndeo cando aprende o que é autoctonía: o propio Kthon ou terra; esa Nai 

Terra -Tellus Mater, en latín-, que fai do telúrico ou chan que se pisa case que un 

sacramento: unha sign ificación -preñe. 

Ocupados na salvación, que adema is baleiramos de contido histórico -a liberación

' para facela espirituosa, os cristiáns esquecemos un pouco a creación. Nada 

sabémo-los galegas da nasa Terra pala liturxia, cando os hebreos sabíano todo por 

medio das celebracións e da salmodia. Estamos des-terrados. E velaí que vén o 

desafío ecolóxico e píllanos espidos, en traxe rexional do paraíso. E ¿para isa todo o 

cansazo dun Creador que traballa arreo para que a paisaxe sexa incorporada na fe 

··da paisanaxe? 

Somos capaces de bautizar nun . recuncho escuro -ás veces cotroso-, do templo, 

cando a Natureza nos agasallou con ríos e fontes que a xente sempre tivo coma 

sagradas. Non hai romaría que non teña cabo do santuario unha_ fonte, 

,habit ua lmen te da Virxe. 

Cáusanos sorriso as Testemuñas de Xehová bautizándose en piscinas, e non sentimos 

ridículos os nasos ritos, carentes de significación. Toda. un ha débeda da fe cristiá coa 

galegu idade cósm i.ca, t elúrica, autóctona. Menos mal que anda por aí unha Romaxe 

de Crentes Galegos e mesmo un Bienio lrmandiño que leva vocación de espertarnos 

do sano etéreo para soñarmos cunha nova creación, un.ha nova Terra. 

e ···· ····· ····· 



APENEIRA 

PACO DE AGUIÑO foi 

outro dos agasallos desta Romaxe e así 

foi entendidq polos asistentes que 

agradeceron a súa colaboración en . 

tódalas romaxes, e en concreto na 

confección da liturxia desta. Cunha 

forte bagaxe intelectual puxo desde o 

seu primeiro día como crego todo o seu 

esforzo na incult.uración da .fe, desde a 

construcción da igrexa de Aguiño ata 

tódolas celebracións daquela comarca. 

Pero o compromiso de Francisco Lorenzo 

tivo sempre unha proxección exemplar 

para tódolos crentes de Galicia, por isa 

agora lembrámo-las palabras que lle 

dirixiu ó bispo Araúxo nos 

acontecementos do Ferrol de 1972: 

"Son lle un .pobre cura dun pobo 

mariñeiro ... Eu por aquí tamén .levo 

loitando o meu, e estou vendo que son 

cregos, moitas veces, os que están máis 

lonxe de Cristo ... cada vez convenzome 

máis de que non adoramos nin servimos 

ó mesmo Deus ... Cristo e os fariseos non 

poden comungar". 
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GALEUZCA é a chamada dos 

escritores de Galicia, Euskadi e Catalunya 

que este ano vai ter lugar en Santiago, r:io 

Centro de Arte Contemporanea, os días 6, 

7 e 8 de nove·mbro. Aínda que como _ 

alianza contra o centralismo político 

nace en 1933, nas letras hai unha 

relación ·desde 1869 cando Rosa lía é 

convidada ós Xogos Fiarais de Barc~lona. 

A comunicación entre as tres 

nacionalidades sería fluida . nos tempos 

da república e así en 1933 o Partido 

Galeguista faría campaña entre os 

galegas de Euskadi a pral do estatuto. Xa 

na dictadura serían os. galegas os que 

seguisen alumando este espirito mesmo 

coa publicación da revis.ta Galeuzca na 

XOSE,, CRECENTE VEGA que tivo tanta parte Castelao. As cinzas do poeta volven á súa terra, á 

igrexa da parroquia onde naceu, Outerio de Castro de Rei, o vindeiro 17 de outubro, 

desde Segovia onde morreu hai 50 anos, ó mesmo tempo que o ·Seminario de 

Mondoñedo no que estudiou prepara a edición da súa obra completa. Este poeta de 

sesgo francis.cano trata dun xeho moi lírico as causas m.áis sinxelas que forman o 

entramado da nqsa vi'da cotiá convertendo os seus poemas nunha acción de gracias 

permanente á vida que está a acollemos no seu colo xeneroso. -

MENTRES OS ·PODERES SEGUEN MIRANDO 
ÁS NUBES, nós desde aquí afirmamos que un mundo máis xusto é posible 

porque arrancar da miseria ós 20 países. máis pobres é o que custou EuroDisney (5.500 

_millóns de dólares). A riqueza dos 7 cidadáns ·máis ricos do mundo chegaría para que 

os que habitamos este planeta contasemos cos servicios máis básicos: Os gastos 

militares dos países países do sur de Asia chegan para alimentar e atende-la saúde .de 

todo o mundo nun ano, e dicímolo cando os "grandes" sen~en certa satisfacción 

celebrando días como estes: "Día Mundial da alimentación" (o 16), "Día Internacional 

para a destrucción da pobreza" (o 17) ou "Día da Terra" (o 22). 



Alfonso Blanco Torrado 
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OS EMIGRANTES son lembrados nestes días, e aínda que non somos 

amigos de tanta xornada adicada a isto e aquilo, si que nos vale para airear algúns 

datos, por exerriplo, que a muller tampouco tivo o mesmo dereito a emigrar 'que os 

homes, cando ó principe éste ía a América, ela quedaba na casa cargando con tódalas 

responsabilidades ou ó máis lonxe que chegaba era a Castela e Portu.gal e cando 

deixaron atravesa-lo océano foi tamén máis marxinada . .Uns 6.500 emigrantes voltan 

a Galicia_ cada .ano, o 400/o de América. Moitos destes nunha situación de pobreza polo 

que teñen que solicitar unha axuda asistencial individu~I e agarda-los dous anos para 

. poder cobrar únha pensión. non contributiva, mentres os que veñen de Europa están a 

aportar 60.000 millóns de pesetas ó ano. Reproducimos a imaxe máis coñecida deste 

drama, a fotografía de Manuel Ferro!. 

·o BIENIO 
. IRMANDIÑO foi un dos 

agasallos da Romaxe, xa viña 

organizándose desde vari.as institucións 

de crentes asumindo 1999-2000 coma 

ámbito dunha campña de galeguización 

da lgrexa. Hai contactos a moitos niveis: 

bispos, asociacións culturais, mulleres e 

homes da cultura, a Mesa pala 

Normalización Lingüistica, etc. Este 

acontecemento promete moitos froitos 

na encarnación da fe na nasa cultura. 

Desde a publicación dun Boletín e 

mesmo de estudios sobre aqueles fitos 

máis importantes da nasa historia e 

lgrexa .como Prisciliano, festas, 

conferencias ... , cunha especial 

incidencia nas comarcaas para que esta 

mobilización chegue a tódolos recantos 

- do país e fóra. O que queremos remarcar 

e recoller agora é a oportunidade desta 

convocatoria que como nos advirten é 

"unha oferta do Espirito: o Hoxe de 

Deus". Para suxestións: Charo Rilo. O 

Rabuñeiro, 15173, OLEIROS (A Coruña). 

Tfno. 981-610171. · 

Nestes días celebrouse en ª raga o IV CONGRESSO GALAICO
PORTUGUES DE PSICOPEDAGOGIA e foi unha 

ledicia poder constatar o trabal lo conx.unto dos equcadores de ámbalas dúas beiras 

da raia e os intercambios que sobre o universo da ~educación están a mante-las 

universidades do Minho de Braga e da Coruña dos que o froito máis mimado é a 

Revista Galega-Portuguesa· de Psicoloxía e Educación da que coñecemo-lo seu 

terceiro número neste encontro. Profesionais das dúas institucións e doutras, mesmo 

do Brasil, introducíronnos no medio escolar en tódalas súas variantes . 

AS ELECCIÓNS DO BRASIL volven poñernos diante da 

situación de inxustiza que atravesa este país de 8.511.965 quilómetros cadrados no 

que só 300 familias acaparan a metade, mentres 65 millóns viven na miseria dos 250 

brasileiros. A política neoliberal de Cardoso está a leva-lo Brasil á súa desfeita 

económica e todo o que predicou na campaña electoral é papel mallado: que agora 

mesmo canta cunha débeda pública interna de 340.000 millóns de dólare~. 250.000 

millóns de débeda externa e 108.000 millóns de débeda P.rivada; a súa política de 

privatizacións só está a afogalo Brasil na especulación e na miseria da maior parte da 

poboación acosada palas mafias e bandas paramilitares. Na foto Michel Colin da 

Bretaña que no maio do 68 cambiou de vida e agora está a traballar ca Comisión 

Xustiza e Paz do Salvador brasileño. 

e ............. . 
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A ODISEA CINEMATOGRÁFICA DE LUGO 
En setembro o verán chega á súa fin, a máis famosa sala de torturas onde se estado de insensibilidade suficiente para 

os rapaces fan os seus exames, os proxectan películas, o Auditorium 

ciclistas dan voltas arredor de España e - Gustavo Freire -xa falei hai un ano, nesta 

os cinéfilos de Lugo atopámonos unha mesma revista, da comodidade do local-

vez máis cunha ~esas citas que nos fan convértese no destino da peregrinaxe dos 

sentir un certo desacougo. É coma esa 

amante que tanto nos gusta, pero que, 

cando menos o esperamos, rómpeno-lo 

corazón: queremos deixala, pero sempre 

chega un momento no que nos fai sentir 

verdade ira ledicia, e entón decidímonos a 

seguirlle dando oportunidades. 

Desta maneira chega a XX Semana 

Internacional de Cine de Autor de Lugo, e 

que necesitamos doses diarias de 

celuloide. 

Este ano a relación de amor-odio 

resulta bastante máis levadeira que 

noutras ocasións. Gracias á interesante 

oferta do 98 as cadeiras de plástico que 

poñen a proba os nasos riles fanse menos 

terribles. Ademais, lago duns anos 

queixándonos e sufrindo, acadámo-lo 

A propaganda da 
semana, insulsa e feita 
en castelán. 

que o deprimente contorno non nos 

afect~ demasiado. 

Este ano o grupo organizador do 

festival, a asociación foto

cinematográfica Fonmiñá, ofreceunos 

máis ciclos ca nunca, aínda que a maioría 

sexan "cicliños". Así, nos primeiros cinco 

días, que serviron de prólogo á Semana 

de Cine propiamente dita, atopamos 

películas magníficas, principalmente na 

sección de Clásicos Recuperados. Aquí 

puidemos sentir como a ~osa adrenalina 

se revolucionaba con xoias da 

impórtaneia de Laura ou A dama de 

Shanghai, de Otto Preminger e o 

inescusable Orson Welles 

respectivamente. Nun ton menor, pero 

cheo da forza dun auténtico clásico, 

tivemos ta.mén o Frankenstein 9e James 

Whale. Jack Nicholson fai do que é en 

Mellar. .. imposible, o seu recente Osear, 

· dentro do ciclo Cine e loucura. Shine e 

Leo/o completan un dos ciclos máis 

eomerciais do festival. 

O sábado 19 houbo unha homenaxe ó 

cine galega. Non sei se a merece ou n.on, 

pero de tódolo~ xeitos é unha escusa 

coma outra calquera para proxectar A · 

noiva da medianoite, película rodada nas 

nasas terras sobre un guión de Luis 

·suñuei. Por suposto, a presencia do guión 

do xenio de Calan.da non ten por que 

ofrecer com~ resultado abrigado unha 

boa película; máis ben o risco de 

perverte-lo incrible mundo de Buñuel. 

Cita inevitable foi, sen embargo, a 

soberbia obra de Alain Corneau Tóda/as 

mañás do mundo, na homenaxe á 

Filharmónica de Lugo, na que a vida e a 

música se engarzan e dan como 

resultado un tipo .de. película · que 

disfrutamos raras veces nos nasos días. 



José Goás 
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. No Domingo fantástico (?), poñendo 

punto final .ós pr.olegómenos da Semana, 

atopamos unha película curiosa e 

interesante: Benvido ·á casa das bonecas. 

Película libre de servi 1 ismos 

hol lywoodenses, bota por terra o 

encantador mundo dos- adolescentes e 

das high-schools que vemos pala 

televisión a tódalas horas. 

O luns 21 comezaron os ciclos 

característicos da Semana·: a Sección 

infantil (para os nenas máis infa.ntís_ e 

sufridos), O mellar do Ano (97") e maila 

Sección OfiCial , na que as películas 

entran a concurso. Na primeira, as 

· escollas non son obxec~ivas, loxica~ente, 

aínda q_ue en xeral · non se trata de 

películas desdeñables· -puidemos ver 

Martín (Hache}, de Adolfo Aristarain, 

Todos din I /ove you, du.n Woody Allen 

musical en plena forma, ou a maldita e 

descoñecida · adaptación da ·obra de 

Herman Hesse Siddharta, do tamén 

descoñecido Conrad Rooks, feita hai xa 

vintecinco anos. 

Pode que a Sección Oficial deste ano 

. foi das máis interesantes · que se 

recorden, pois o impactante Atom 

Egoyan dá outra lección de cine 

facéndonos vivir O dóce porvir; o mestre 

iraniano Abbas Kiarostami delibera 

Pode que a 
sección oficial 

des-te ano 
sexa do mellar 

que se 
. record e 

serena e docemente sobre o suicidio en O 

sabor das cereixas; e o ga l ard~ado Shohei 

lmamura tráenos A anguía, Pa lma de 

Oúro en Cannes o ano pasado. 

O derradeiro ciclo da Semana tivo 

como título 1898. A perda dun Imperio, e 

para conmemorar 

~SALlD 
TtH~L . . 

tan fe liz 

acontecemento, proxectáronse 

documentais e filmes patriótico-

triufalistas, pero non desdeñables, como 

Os derradeiros de Filipinas, de Antonio 

Román. A adaptación das aventuras do 

marqués de Bradomín vi use . en Sonatas, 

de Juan Antonio Bardem, tamén neste 

ciclo do centenario. 

Este ano quédanos un bo sabor de 

· boca no que á selección de películas se 

refire. Sen embargo, que sigan as 

queixas ~ o carte l da Semana foi 

especialmente insulso, cun Woody Allen 

en primeiro plano que non fai senón 

subliña-la falta de imaxinación dos 

encargados. Pero o peor -non se sabe ata 

cando- seguen senda esas cadeiras que 

fan que un dos praceres de asistirá unha 

proxección no Auditorium Gustavo Freire 

sexa o feito de saír del. A falta de 

pres u pasto está a í, e nestes momentos 

un está de acordo co escritor 

norteameric_ano Upton Si ncla ir: Ca 

diñeiro pasa o . mesmo ca co _ papel 

hixiénico: cando se necesita, necesítase 

urxentemente. 

_ ............. . 
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MAREIRA 
..., 

SARDINAS· A MIL, XURELOS A PESO. 
Sardiña en crise 

Cantan algúns dos que saben, que a 

crise da sardiña é algo recorrente que vai 

e vén, que depende de causas pouco 

previsibles como as correntes mariñas, as 

temperaturas do mar, a riqueza de pasto 

na auga. Porque as sardiñas non comen, 

pastan, non son depredadores doutros 

peixes, senón que, pastando nos 

pequenos microorganismos que devalan 

pala auga, comendo plancton, son un ·elo 

fundamental da cadea alimenticia do 

mar: elas mesmas, de"spois, son o 

alimento preferido e necesario de ducias 

de especies de tódalas clases. 

Cantan que por causa dunha desas 

crises nas costas da Bretaña, houbo un 

desprazamento da industria conserveira 

á costa galega, un "boom" de dema(1da 

da nasa .conserva de sardiña, 

circunstancia ben aproveitada hai máis 

de cen anos por empresarios cataláns 

sempre alerta, estratexicamente 

repartidos polo naso litoral. 

Pero hai tamén outras voces- menos 

confiadas no ciclo natural e .na súa 

espontánea recuperación. Non hai 

demasiados anos a mentalidade dos 

nasos pescadores e de todos nós, 

consumidores, era de que a sardiña, pala 

súa abundancia e doada captura, era un 

recurso inesgotable. Mesmo repasando 

lrimias vellas descubrín non hai moito un 

artigo de don Fransisco de Aguiño, no 

que daba agr~decida noticia desa riqueza 

galega inesgotable á que tan pouco se 

apreciaba. · Esa era a nasa mentalidade, 

sardiñas baratas, comida de pobres. ¿A 

que hoxe xa non pensamos así? 

Bombazos 

Os bancos de sardiña, como case 

tódalas especies, sufriron o impacto de 

novas técnicas de detección e captura. 

Con todo, segue conservándose unha. 

pesquería basicamente artesanal -o 

cerco e, en moita menor medida, o xeito

' unha pesquería que mantén un gran 

número de homes por barco, dando 

moitos .postos de trabal lo. Aínda hoxe en 

Rianxo pódese atapar sardiña do xeito e, 

a pesar das novas técnicas, seguen os 

mariñeiros do cerco falan.do de ir á 

ardora, isto é, de avista-lo banco de 

peixe ó alborexa-lo día , cando fosforea, 

arde a tona da auga agachando o 

mancho de sardiña. 

Sen embargo, paseniñamente, foise 

introducindo no sector, especialmente na 

metade su.r do naso litoral, o hábito de 

pescar con bomba, usando cartuchos de 

dinamita extra perlados das · canteiras, · 

atados a croios que se fan estoupar a 

medias augas. A comodid2de d~ bom.ba 

foi .desprazando á destreza do pescador e, 

hoxe, é comentario común en moitos 

portas que xa non saberían pescar 

sardiña senón é coa trampa da bomba. E 

a causa ten o seu aquel, porque ó 

parecer, leva tanto tempo facéndose, que 

a propia sardiña -Dar_win tiña razón neso 

da adaptación- foise indo máis e máis ó 

fondo e resulta moito máis difícil de 

cercar e embolsar xogando limpo: 

O da bomba é moi serio. Non xa 

porque mate sardiña. Nin sequera, que 

non ·é pouco, porque mate e escorrente 

outro peixe que, ó senti-lo mar tan 

embalado, busca augas profundas e 

distantes. O problema .máis serio, ó 

parecer, é que a detonación, a onda 

expansiva, mata o fito e o zooplancton, 

mata o pasto da propia sardiña. Así, 

pouco a pouco, a bomba elimina non só a 

sardiña de hoxe, senón a posibilidade de 

alimento da sardiña de mañá, a 

posibilidade de que unha nova mancha 

de xoubas poida engordar e medrar, 

repetindo por unha xeración máis ese 

milagre de converter microorganismos en 

suspensión en proteína e graxa de 

12 toneladas de xurel tiradas no porto de Malpica indican· que algo falla primeira calidade . 



Daniel López 
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A sardiña é unha cuestión social 

Cando un esc;:oita que na reconve-rsión 

industrial se gastou un billón e medio, _e 

causas así polo estilo, é cando se chega ó 

convencimento de que para os 

gobernantes de Madrid, no fondo, a pesca 

é unha cuestión de miserables a extinguir. 

Cómpre unha recoversión pesqueira, pero 

non ás toas como se adoita facer, usando 

a crise pesqueira só para soluciona-la 

crise do sector naval, a base de 

modernizar frota sen facer, á penas, 

políticas activa de protección do recurso. 

A sardiña -e toda a pesca litoral- é 

unha cuestión social, que afecta a miles 

de postas de traballo, · que dependen de 

que haxe peixe, de que se renove e 

manteña a riqueza dos caladoiros. 

Cómpren paros biolóxicos 

subvencionados, deixar que o mar se 

repoña, e subsidiar a aqueles que vexan 

mingua-las súas rendas familiares por 

esta causa. E facelo con tanta dignidade 

como mereceu o sector industrial. 

Topes, pi a ns, conciencia e 
vixilancia .... e competencias. 

Cando, xa van aló tres anos, apareceu 

no verán fronte ás costas do sur de Vigo 

un banco de bocareu, pasou o que, 

desgraciadamente, tiña que pas_ar. 

. Tódolos cerqueiros galegas de Vigo a 

O cerco é a 
arte 

maiormente 

empregada -_ ~!~~=~1!11'! 

Sada, pasando por Malpica e Portosín, 

foron a . un ha a matar peixe.Viñeron 

tamén asturianos e vascos. E no canto de 

facer unha explotación sostida e 

racional, marcándose topes, facendo que 

a causa durase o máis posible, mantendo 

así os altos prezos do comezo da 

campaña, .... fíxose todo o contrario. Todo 

foi unha tolería de traer cant9 máis peixe 

en canto menos tempo. Tiráronse os 

prezos, o peixe esgotouse, e todos para 

casa. 

A escena que nos ofreceu a prensa 

días atrás de doce toneladas de xurelo 

tirado no porto de Malpica é o mesmo 

canto. Non hai sardiña e tráese moito 

máis xurelo do que o mercado pode 

absorber nas condicións actuais. 

A sardiña e o xurel 
son a fonte de 
traballo -directa ou 
indirectamente- de 

~ milleiros de galegas e 
galegas 

Tampouco hai empresario que dea 

solucións para transformar esa proteína 

comestible de alta calidade. Simplemente 

chega ás tres pesetas quilo e tírase. O 

mar é femia, disque, e todo o atura. 

Resulta fundamental nestes peixes 

azuis, peláxicos, regular e controlar 

ríxidamente os topes de capturas. Hai 

que vixiar en serio as descargas. 

E xa non se pode consentir unha 

bomba máis. ¿Para que estamos pagando 

un servicio autonómico de inspección, 

outro central, ademais da gardia civil do 

mar, .... ? 

Certamente o pescador, en tódolos 

países, ten un instinto depredador. Pero 

• isa tamén se ·pode traballar, concienciar, 

formar. Sobre todo se está certo de que 

a vixilancia é para todos e incorruptible e 

que, no caso de ter que parar de pescar, 

hai unha compensación para poder 

mante-la súa familia. 

Pero sempre haberá atrancos mentres 

as augas onde pescan os nasos 

pescadores sexan competencia de 

Madrid. Porque do que se trata xa é de 

pénsar en plans integrais de pesca no 

litoral, nas 12 millas, sen que os patróns 

se teñan que andar preguntando, a cada 

minuto de navegación, se o barco xa 

pasou das augas autonómicas ás estatais 

ou viceversa .. 

e ············· ·· 





O dereito a soñar 
Vaia saber un como será o mundo alén do 2000 ••• 
Mais, aínda que non poidamos adiviña-lo mundo que será, 
ben podemos imaxina-lo que queremos que sexa. 
O dereito a soñar non figura entre os trinta dereitos humanos 
que as Nacións Unidas proclamaron a fins de 1948. Pero se non fose por el e pola auga 
que dá de beber, os demais dereitos morrerían de sede. 

· Deliremos, pois, un· bocadiño. O mundo, que está patas arriba, 
poñerase sobre os seus pés_: 

Nas rúas os automóbiles serán pisados polos cans. 
O aire estará limpo dos venenos das máquinas, . 
e non terá máis contaminación cá que emana 
dos medos humanos e das hu~anas paixóns. 
A_ xente non será manexada polo automóbil, 

nin programada pola computadora 
nin comprada polo supermercado 
nin mirada polo televisor. 

O televisor deixará de se-lo membro máis importante da familia 
e será tratado com~ o ferro de repasar ou a lavadora. 
A xente traballará para vivir, 
no canto de vivir para traballar. 
En ningún país irán presos os mozos que ~e neguen a face-lo servicio militar, senón os 
que queiran facelo. 
Os economistas non chamarán nivel de vida ó nivel de consumo, nin calidade de vida 
á cantidade de cousas. 

-

Os cociñeiros non crerán que as lagostas devecen por ferveren vivas. 
Os historiadores non crerán que os países devecen por seren invadidos. 
Os políticos non crerán que os pobres devecen por comeren promesas. 
O mundo xa non estará en guerra contra os pobres, senón contra a pobreza, e a 
industria militar declararase en quebra, para sempre. 
Ninguén morrerá de fame, porque ninguén morrerá de indixestión. 
Os nenos da rúa non serán tratados como se fosen lixo, porque non haberá nenos na 
rúa. 
Os nenos ricos non serán tratados coma se fosen diñeiro, porque non haberá nenos 
ricos. 
A educación non será privilexio de quen poida pagala. 
A policía non será a maldición dos que non poidan mercala. 
A xustiza e a liberdade, irmás siamesas condenadas a viviren arredadas, volveranse 
xuntar, ben apegadiñas polas costas. 
Unha muller negra será presidenta de Brasil e outra muller negra, será presidenta dos 
Estados Unidos de América. Unha muller india gobernará Guatemala e outra Perú. 
En Arxentina, as "tolas" da Praza de Maio serán un exemplo de saúde mental, 
porque se negaron a esquecer nos tempos de amnesia obrigatoria. 
A Santa Madre lgrexa corrixirá algunhas erratas das pedras de Moisés. O sexto 
mandamento ordenará: "Festexará-lo teu corpo". O noveno, que desconfía do desexo, 
declararao sagrado. 
A lgrexa tamén dictará un undécimo mandamento, que lle esqueceu ó Señor: "Amará
la natureza da que formas parte". 
Tódolos penitentes serán celebrantes e non haberá noite que non sexa vivida como se 
for a derradeira, nin día que non sexa vivido como se foro primeiro. ., 

Eduardo Galeano. 



···· ············e 

INTERNACIONAL Moisés Lozano Paz · 

, 
O REFERENDO DO SAHARA 

Desde hai anos o pobo saharaui ten o desexo de forma-lo seu propio Estado e acada-la súa 
independencia. Despois de moitos atrancos provocados sobre todo por Marrocos, o próximo 7 de 

decembro deste ano 1998 parece que vai poder celebrarse o referen_do. o ·pobo saharaui, 
maioritariamente no exilio desexa retornár á liberdade e vive entre o escepticismo dun novo 

fracaso e a esperanza de que ese referendo· se produza. 

Breves datos sobre o Sáhara 

A futura República árabe democrática do 

Sáhara (RASO) ten unha extensión que se 

aproxima á metade da Península Ibérica. 

As súas fronteiras son: Marrocos, 

Mauritania, Alxeria e as Canarias. 

Marrocos controla uns dous tercios do 

territorio. 

A poboación actual está preto dos 

500.000, dos que uns 200.000 están 

refuxiados nos campamentos do Fronte 

Polisario en Tinduf ou como nómades nas 

zonas liberadas, onde están mobilizados A situación actual 

unha grande parte dos seus homes. Do Na actualidade todas as esperanzas están 

mesmo xeito uns 250.000 marroquís, centradas na posibilidade de que o 

sobre todo forzas do exército, policía e referendo se celebre. Os resultados do 

administración viven no territorio. Nos mesmo abren distintas situacións. 

campos dos refuxiados, dada a situación 

do conflicto, as mulleres. encárganse da 

maioría das tarefas productivas e de 

administración. 

A relixión é a islámica. É entendida como 

unha vivencia persoal e interpretada d~ 

maneira en certo modo liberal. A RASO 

defínese como non confesional. As 

linguas oficiais son o árabe e o español 

(2ª lingua). A variedade .dialectal propia 

da zona, entre o sur do Draa (Marrocos) e 

o norte de Mauritania chámase hassanía. 

O Sáhara é un país .semidesértico, que 

posúe unha das maiores reservas 

pesqueiras do plan~ta ( o Tratado de 

pesca da UE con Marrocos inclúea a 

pesar da prohibición das leis 

internacionais), pero a súa principal 

riqueza é mineira. A mina de Bu-Craa, é 

considerada como o maior xacemento de 

fosfato do mundo. Tamén existen 

prospeccións de petróleo e gas. 

A poboación dos campos de refuxiados 

depende .para a súa supervivencia da 

axuda exterior, principal.mente do Alto 

Comisariado de Nacións Unidas para os 

Refuxiados (ACNUR) do Comité 

Internacional da Cruz Ver.mella (CICR), do 

Programa mundial de Alimentación e das 

ONGS. 

Segundo os analistas se os resultados 

fose favorable a Marrocos, a situación 

podería evolucionar de dúas maneiras: a) 

O Fronte Polisario acepta o resultado e 

intenta con.seguir un ha ampla 

autonomía; b) u.n 'movemento radical e 

clandestino emprende a. vía da loita 

armada e o conflicto continúa, aínda que 

probablemente non contase con axudas 

internacionais. Por outra parte, se o 

resultado fose favorable ó Fronte 

Polisario, asistiríamos ó recoñecemento 

oficial da RSAD, que probablemente 

establecería boas relacións con Marrocos 

e que in~entaría obter unha xenerosa 

cooperación de España, que desta 

maneira tería a oportunidade de corrixir 

os abundantes erras do pasado. 

O Sáhará ten o dereito a existir como 

pobo, a recuperar a súa cultura e a vivir 

en liberdade e non verse sometido á 

represión e ó terror que as forzas de arde 

marroquís lles impoñen. Acabarían así os 

cárceres clandestinos, as condenas 

inxustas, as desaparición·s e ·as martes de 

tantos seres inocentes. os · pobos, como 

os individuos, teñen dereito a súa 

liberdade porque non son senón 

conxuntos sociais form.ados P.ºr persoas 

libres. · 



FAI ADOIRO NO ADRO Xosé Chao Rego 

. , 
A DIVINDADE DE XESUS 

Alicia escribe carta na que suxire tratar "causas que nos 

critican outras relixións, coma a validez da tradición, a filiación 

divina de Crist_o. a virx(ndade da Virxe. Agradecéndollo, 

princ.ipiamos polo tema máis delicado. 

Arm6use un Cristo, dicimos hoxe -"se armó la de Dios es 

Cristo", matiza o castelán-, e pouca dúbida me cabe de que se 

refire a aquelas liortas dial.écticas que duraron ata o século V. 

Sintomaticamente, os que talaban dende Antioquía tendían a 

non aceptar que Xesús fose igüal a Deus, pois prohibíallelo a súa 

le~tura da Biblia._ En cambio, os que dogmatizaban na cidade 

exipcia de Alexandría, refuxiáronse. na filosofía grega e foron 

elaborando categorías filosóficas, conseguindo unha 

formulación conceptual que igualaba a Xesús co mesmo Deus. · 

En realidade, os xudeus pensa~an que o rei, o mesmo pÓbo, 

e incluso calquera personaxe significativo, podía ser fillo de 

Deus, pero adoptivo. Tamén os gr.egos mitificaban ós seus 

· heroes e situábanos na área da divindade. Soamente un ·pobo, o 

exipcio, chegou a afirmar que o faraón era fillo físico do deus 

supremo. 

A solución disque se atopou no concilio de Calcedonia (ano 

451): verdadeiro Deus e, pois gozaba de dúas natur.ezas, divina 

e humana, pero dunha soa persoa: a divina. Cabe preguntar se 

pode ser humano quen careza de personalidade humana. A . 

cuestión mantense aberta, e así o demostra a actual discusión 

cristolóxica. 

Perante cuestión tan delicada, que non se pode responder 

cun si ou cun non acríticos, permítome entresacar do meu libro 

"Na fronteira do Misterio. Credo para xente non crédula", unha 

serie de testemuños de teólogos moi cualificados. 

González Faus, matiza: "De aí que a fórmül·a 'Xesús· é. 

Deus'sexa menos preferible cá outra paulina 'Cristo é de Deus',. 

Pois Deus non é o predicado, senón o 'suxeito' de Xesú.s. Dicir 

que Xesús é Deus pode malentenderse como se dixesemos que 

a súa esencia é a divindade. Así se entende moitas veces e iso 

leva necesariamente a un escamoteo da súa humanidade, 

concibida coma simple forma de presentarse ou un 'vestido' co . 

que se facer visible. 

O vello Eduard Schillebeeckx advirte que "divini'zar 

unilateralmente a Xesús, poñelo exclusivamente ó lado d_e Deus, 

é eliminar da nosa historia un home incómodo e· borra-lo 

recordo perigoso dunha profecía viva e desafiante, unha form.a 

de impoñer silencio a Xesús coma profeta". 

E o_ teólogo "romano" Olegario González de Cardedal: 

"Poucas fórmulas hai tan equívocas e tan equivocables coma 

esta [Xesús é Deus], xa que literalmente pronunciada pode ser 

unha ex~resión perfectamente ortodoxa e, nun momento 

histórico, abrigada ... pero non menos pode ser perfedamente 

heterodoxa e implicar algo que non ·está afirmado no Evcinxeo e 

que induso foi explicitamente condenado nos concilios 

ecuménicos". 

·E o gran Karl Rahner: "Dado que a. humanízación de Deus 

non se pode concibir coma unha transformación de Deus nun 

ser. humano, pois iso sería unha aberración, só poderá ser 

entendida coma a asunción unitiva da realidade humana · na 

propia realidade de Deus". E iso . é o que pretende a fórmula 

clásica de unión hipostática. 

O teólogo Wolfhart Pannenberg dá un paso máis: ~ É preciso 

admitir -e telo en conta a nivel pastoral-, que non todo o que 

se escandaliza· da fórmula 'Xesús é Deus' ten por iso que ser 

heterodoxo". E así, "cando alguén di, por exemplo: 'eu non. podo 

crer q'ue un home sexa . Deus ou que Deus se fixese home', a 

reacción cristiá correcta ante tal declaración _non é afirmar que 
' con isto se rexeita un dogma cristián fundamental, senón 

sUpoñer que a explicación dada á proposición que se rexeita 

tampouco non responde realmente ó contido cristián destp 

afirmación". 

Como vemos, a cuestión é a singularidade de Xesús de 

Nazaré. 

O espacio non_ dá para máis, Alicia. A non ser que volvamos 

outro pía. 

_ ..... ...... .. 



....... .... ... _ 

O NOSOTABOLEIRO 

1. Os irimegos viñemos 
ó santuario de Cadeiras 
pra celebrármo- la loita 
por causas moi verdadeiras 

3. Media ducia de dereitos 
reclamamos con xusticia 
pois queremos unha lgrexa 
pró noso pobo, Galicia. 

5. Que o pobo tome o mando 
pra· que se dea igualdade 

que a todos deu o bautismo 
pra vivírmo- la irmandade. 

7. Foi Xesús bo coas mulleres 
e resul ta algo feo 
en mendármolle- la plana 
ó Señor do Evanxeo. 

9. Cuarto dereito esiximos 
pa ra a sexualidade: 

que a lgrexa du nha vez deixe 
de poñer aí a maldade. 

11 . SOMOS IGREXA ga lega 

anuncia con gran led icia: 
se r seremos logo lgrexa 
mais tamén SOMOS GALI CIA. 

2. E por iso principiamos 
berrando con voz moi rexa · 

unidos ó noso pobo: 
nosoutros SOMOS IGREXA. 

4. O primeiro dos dÚeitos 
·que reclama esta Romaxe 

é que non nos mangonee 
ós segrares a clergaxe. 

6. · O segundo dos dereitos· 

é que a muller sexa igual(e) 
pra que o home non abuse 
dende o poder clerical(e). 

8. O terceiro dos dereitos 
é que Roma non esixa 
o celibato dos homes 
pra que poidan dicir misa. 

10. Quinto dereito o pobo 

reclama para que naza 
unha lgrexa que non xogue 
co medo e a ameaza. 

12. Que esperte do seu sono 
escoi tando os rumorosos 
pois os tempos son chegados. 
e os irimegos, gozosos. 

SÁBADOS BÍBLICOS 
Irnos para o terceiro curso de lectura bíblica. 

Unha vez ó mes xuntámonos dúas ducias de 

persoas na aldea de Bemil, parroquia de 

Ba.stavales. Alí irnos lendo en voz alta o texto 

evanxélico e, inmediatamente, entramos en 

diálogo. A espontaneidade non priva de que, en 

cada sesión, se faga tamén unha reflexión que 

poderiamos chamar técnica, para mesturarmos 

as opinións individuais dos circunstantes e as 

precisiÓns que nos fornecen os estudios bíblicos. 

A sesión dura dende as 11 ata as 2, con 

participación de xente de A Coruña, Oleiros, 

Vigo, Santiago, Noia ... Este curso seguiremos 

analizan_do os relatos da Paixón para entra r logo 

. nas narracións da Resurrección e, se houber 

tempo, tamén afrontarémo-la interesante 

· 1ectura da Infancia de Xesús. Todo, de acordo con 

este calendario: 

17 de outubro 

14 de novembro 

12 de decembro 

16 de xaneiro 

13 de feb re iro 

13 de marzo 

10 de abril 

8 de ma io 

12 dé x_uño. 

Se precisas máis información, Belén e Manolo 

atendera nte no te léfono 981 59 67 92. Anímate . 
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CARl~S 
A nuestros hermanos y hermanas de la comunidad del Castiñeiriño. Galicia. De Zapatera (Nicaragua) a 3 de junio de 1998 

Les escribo y saludo por encargo de la Asamblea de mujeres de la Isla Zapatera. Salud y paz. Queremos agradecer la alluda que de ustedes 
- nos entregó el compañero Antón e Eli. Gracias a su alluda botamo andar los talleres de_ costura y ahorita las comunidades de Sonsapote, 

la Ha_bana Tarea, Terrón y el Morro tienen su máquina de coser y otros útiles para cubrir las necesidades de vestidos y cosas así y tambien 
para capacitarnos nosostras e nuestras hijas. 
Su alluda nos llegó en tiempos bien costosos pues por culpa de la sequia el maiz el frijol se perdieron y desde que llegamos a esta tierra 
los gran9es finqueros polisia y jueces no dejan de acosarnos con detensiones caprichosas.juicios y mu-Itas que los pobres nunca podemos 
pagar. Quieren cansarnos pero ahi levamos. Ahorita la producción de alimentos es lo más necesario para poder escapar del hambre en los 
meses que vienen. Una parte de su alluda la dedicamos tambien a los comedores infantiles para cubrir la alimentación de los chiquines. 
Acá el nuevo gobierno parece que solo tiene ojos para la gente_ de reales y no pone mente a las necesidades. de los pobres que somos la 
mayoría en Nicaragua, los centros de salud están cerrados, las medicinas muy caras, imposibles de pagar y a nosotros nos retiraron los 
maestros que teniamos en Zapatera despues de muchos esfuerzos y luchas por conseguirlos. Nos roban un derecho que tenemos y nos 
roban el futuro de nuestros hijos. Decidimos resolver entre nosotras, la que sabe enseñaba a la que sabe menos. Antón nos dise que en 
julio . llega brigada gallega y estamos alegres ·pues sus compañías nos dan mucho ánimo y nos pueden ayudar mucho a capacitarnos 
nosotros los adultos y como hacerle con nuestros hijos, despu_es que la brigada se marche pues somos de la convisión que con capasitación 
y voluntad, con mucha fe en nosotros mismas y los valores cr\stianos de servisio y lucha podemos cambiar nuestra suerte y el futuro de 
nuestros hijos. 
En el asunto de la legalización de la tierra tampoco avanzamos mucho pues es muy difícil; muy terca ·e cosa de todos los días pero ahí lle 
vamos tambien. Si ganamos esta lucha, esta tierra será nuestra e de ustedes también. 
Antón nos dice que el castiñeiro es un árbol de madera muy duradera y que así son ustedes también. Antón nos cuenta del trabajo e de 
las luchas de ustedes asi nos sentimos más cerquita y más compasmal y hermanas. 
Antón se emosiona cuando habla de ustedes y de su barrio les quiere mucho y les recuerda y nosotras también les queremos. Acá t iene 
su casa y nuestra amistad para siempre. 

Meu irman Xosé Chao: 

Escríboche esta breve carta para 

responder á túa prefunta ("¿Seguiremos 

con este tema?") do nú_mero 537 de 

lrimia. Pois _ben, si que me gustaría que 

seguises concretamente co tema do 

demo, do mal e de forma máis ampla. 

Da Biblia hai moitas causas que non sei, 

outras non as entendo, out ras i ntúoas. 

Dialogando cos teus_ artigas e máis cos 

dos outrds colaboradores desta reviste;¡, 

vou aprendendo. 

Unha aperta. 

Bieito Álvarez. Vigo 

Moi queridiños directores de lrimia: 

Un destes días xírovos o pagamento 

da revista para 1 .999. Aden:iais 

quera dicirvos que me gustaría 

moito que seguisedes coa sección 

de _anacos bíblicos, graciñas. 

Bicos e apertas deste subscritor e 

lector que cada quince días está 

esperando con algo de impaciencia 

pero tamén con alegría a querida 

lrimia, e non son na casa o único 

que a leo: hai máis qu_e a len con 

moito agarimo. 

Manuel Astray Vázquez. 

Vilanova- Vilasantar. 

-Hi lda 

Benito, O caminero 

Descansa na Paz dos bos lrimegos 

Vivíu 83 anos, pero noh cansou de 

ser romeiro. Finou uns días antes da 

Romaxe, cando na ~úa axenda aínda 

tiña algunha causa pendente: Os 

Milagres, a Virxe da Franqueira e, por 

suposto, a Romaxe. Comezou na mesma 

lrimia de Meira a súa andaina 

roma.xeira, na súa edición do pedregal, e 

foi un incondicional mentres que Deus o 

deixou ir indo. Sementou en vida o 

. cariño pula Romaxe, tanto na súa 

familia como na súa terra quérida de 

Filgueira, en Crecente, onde xa hai 

tradición de Romaxe de Crentes 

Galegas. Por isa non dubidamos en 

contar cos seus nas vindeiras 

convocatorias, facéndolle así a mellar 

homenaxe a este irimego que rematou a 

súa peregrinaxe. 

Ollea. 
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SOCIALISTAS EN CONGRESO 
Chegan os socialistas galegas ó seú congreso nun estado un tanto crítico. O 

seu partido, xurdido na transición á sombra dos seus compañeiros e amigos de 
Madrid~ sobrevive difícilmente á perda do poder no goberno central. Non . 

souberon aproveita-los anos de bonanza para desenvolver unha organización 
propia e forte, xa que o único dirixente de peso que tiveron estivo sempre 

condicionado palas súas eivas coruñesistas e antigaleguist~s._ 

Por iso cando Francisco Vázquez dixo qu~cansara e que xa non tiraba máis do carro, 

os seus compañeiros quedaron orfos e desnortados. Montaron a toda presa un 

congreso, como era preceptivo, pero non tiveron sequera folgos para propoñ.e-la 

necesidade de definir unha (nova) política. A cousa presentouse coma unha especie de 

novas primarias, nas que Emilio Pérez Touriño podería ser considerado o Borrell (aínda 

que so sexa porque sempre se pega algo cando · se comparten responsabilidades no 

goberno) e Miguel Cortizo faría de Alumunia (como ex vicesecretario xeral na 

executiva de Francisco Vázquez, aínda que chegas a ela como repescado dos antigos 

renovadores). 

Por todo iso as actividades previas ó congreso socialista tiveron moi pouco eco na 

opinión pública. Todo se reducía ás visitas de cada candidato ós militantes- das 

·diferentes agrupacións loca is, xunto con algunhas manobras tácticas como as que 

fa lan dun pacto entre os amigos de Francisco Vázquez n·a Coruña .e mailos cargos 

orgá nicos de Ourense, en favor de Miguel Cortizo. 

Fóra diso cabe sinalar _un par d.e xuntanzas 

de vellas figuras do partido, que dem.andan 

unha sol.ución _unitaria. O grupo parece 

ba·stante heteroxéneo e con pouca forza: 

excepto o alcalde do Carballiño, Francisco 

Vázquez (prefire que lle chamen Pachi). 

home con personalidade propia e que no seu 

día soubo enfrontarse ó seu homónimo, os 

Ceferino Díaz, Rodríguez Pardo, Henrique 

Curiel ou Ventoso Mariño pouco pintaron 

nos últimos anos na vida política, nin dentro 

nin fóra do.seu partido. 

Por todo iso é de prever que os resultados do congreso non fagan saltar de contento 

ós participantes no mesmo. lso si, o proceso parece levado con grande corrección e 

cortesía entre os diferentes secta.res, non se sabe se · por convicción propia ou por 

simple falta de forza para darse os golpes ós que tan afeccionados ernn no pasado. 

Mentres tanto os socialistas semellan. resignados a perder nas eleccións muncipais do 

ano que ven case todo o poder político que lles quedaba. O alcalde de Santiago, 

Xerardo Estévez, un socialista ó seu xeito, rendiuse á evidencia e renunciou a seguir 

loitando. Antes xa o deixaran sen as súas cartas preferidas, os apoios de Madrid e 

mailo manexo dun consorcio que agora rexen os que poñen os .cartos.: o goberno 

central e maila Xunta. 

E ¿Paco Váz~uez?. Moi ben, gracias. A guerra non vai con el. E para que non quedasen 

dúbidas, non asistiu ó debate do Congreso sobre o aborto. Por convicción, quizais, por 

electoralismo, de seguro. 

·O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Chámanse Os lrmandiños. 

Sucedeu· na ldade Media. 

quixo ser revolución 

e rematou en traxedia. 

2. Eran fabregos e servos 

· que o xugo dos señores 

intentárono fender. · 

· soñando en tempos mellares. 

3. As irmandades galegas 

funcionaban vento en popa: 

as melloriñas de España, 

e hai quen di: tamén de Europa. 

4. Axudados polos nobres 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

·que tiñan menos facendas 

contra os nobres máis ricachos 

tomaron eles as rendas. 

Así mesmo, o clero baixo, 

na revolución se alista 

pois pensa que o Evanxeo 

ten que pillar outra pista. 

"Deus e os lrmáns de ·Galicia" 

era o lema ·destas xentes 

posto que eran galegos 

pero tamén eran crentes. 

Artellaron unha guerra 

déstruíron ben castelos 

moitos nobres mandamais 

liscaron nada máis velos. 

Se venceron os labregos 

na revólta .primeiriña 

co apoio dos Reís, os nobres 

venceron logo axiña. 

Na Romaxe de Cadeiras 

varios grupos de crentes 

pra facérense lrmandiños. 

amósanse dilixente. 

10. Sen máis amias cá palabra 

intentan abrir camiño 

proclamando unha angueira: 

O Bienio lrmandiño. 

11. Va ríos· grupos· de ga legos 

dous anos queremos ter 

para que a lgrexa en Galicia . 

Galega ela chegue a ser. 

12. Ti,· irimego, ti, irimega, 

a voz de Galicia escoita. 

~omprométete a entrar 

nesta irmandiña loita. 




