"¿Por que non xulgades por vós
mesmos o que cómpre facer?"
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DESCANSAR DAS VACACIÓNS

0 TRASNO

A INUTILIDADE DO

Xa estamos no verán. Os longos días e o tempo máis benigno
fixeron esta estación propia para as vacacións. Un descanso
que, despois dun ano de traballo, é de agradecer.polo necesario
que resulta para os que teñen a sorte de disfrutar del.
As vacacións deberon comezar sendo un tempo de lecer e
escape . do traballo. Hoxe escapamos de todo, do lugar onde
vivimos, dos nosos hábitos, de veciños e coñeéidos. Algo nos

SAGRADO
Estabamos · con Toño en
Lodoselo -ver entrevista neste númerofacendo un itinerario a pé polo monte da
parroquia. Pasamos por un dos últimos soutos
daquelas
terras, desfigurada por unha
concentración parcdaria sen corazón, ·deseñada

forza a fuxir dun estilo de vida non elixido por nós. As cidades
fican baleiras, pois simbolizan todo aquilo que se nos impón:.
horarios, traballo, responsabilidades, racionalidade, ruído,
contaminación e movemento, moito movemento, ... demasiado
mov mento.
R ndidos a un estilo de vida que moitas veces rexeitamos,
m lla que o verán debería ser aquela época na que saise de
cada un de nós o mellar que levamos dentro, un momento no
que desaparecese toda esa rixidez que a Gran Máquina nos fai
ter no trato cos demais, . e quedasemos liberados de toda ·esa
mala uva que se nos pón ó decatarnos que é imposible mete-la
vida, as persoas e a propia natureza nunha ecuación que
maximice beneficios. Por todo iso deberían ser esas vacacións
os momentos nos que de verdade fixesemos o que nos enchese,
o que nos :r;-ealizase como persoas.
O certo é que despois de que se mercantilizou· a .nosa vida·
laboral ñxose o mesmo co noso tempo libre. A industria do
ocio puxo no mercado todas esas satisfaccións que nos nega a
vida diaria: experiencias trepidantes, viaxes exóticas e placeres
diferentes. O mercado establécese de novo no supremo facedor
de gracias e sensacións para os que podemos acceder a el. Non
estará lonxe o día en que esa mesma industria pida ós gobernos
a reducción da xornada laboral por necesitar máis
consumidores para os seus mercados. O primeiro paso que
axuda a que medre esta industria xa está dado: gran parte dos
productos de primeira necesidade podémo-los comprar a úns
prezos ridículos gracias ás condicións nas que traballan os seus
productores, moitos deles cativos.
Con tanto programa e tanta acción, tanta sensación e excitación
que nos espera neste verán, non estaría nada mal que
colle mo despoi de tas vacacións outras vacacións para
de cansar d tas, nas que de verdade vagasemos, baleirándonos
d todo aquilo que nos asolaga, de toqo aquilo que nos illa.

por tecnócratas e executada por badulaques.
Castiñeiros coma mundos, vellos coma penas de
granito, imposibles de
abranguer sen
comunidade.
·A lí contounos cómo hai uns xaponeses que os
visitan con certa frecuencia. Xente sensible.
Capaces de recoñece-la fermosura, de tremecer
emocionados diante do sagrado. E dicíanos,
diante
daquel
castme1ro
especialmente
mexestoso, aquel mesmo que agora acollía
dentro a máis de media ducia dos nosos cativos
brincando polas súas entrañas vexetais, cómo
aqueles orientais, ó chegaren ali mesmo, se
axeonllaron e rezaron, adoraron, agradeceron.
Pouco máis, moi pouco máis arriba, noutra
leira, había outro castiñeiro de porte semellante.
Estaba ardido por dentro. Xa era o terceiro
intento. Queimaronno unha vez, e sobreviviu.
Volvéron·o intentar, e soleceu. Quixérono
rematar e aínda estaba algo vivo. Negro carbón
por dentro, case sempre morto e renacendo.
Ignorámo-los · motivos. Sería algo de gran
importancia: no me revolve ben o tractor novo,
quizais quero facer un muro de bloque. Seguro
que estorbaba a alguén que, inevitablemente, é
víctima da cultura tecnocrática, e utilitaria que
pariu a concentración. Hai que sacrifica-lo todo
no altar da Productividade. ¿Para que carafio
serve esa cousa vella que bota follas en ·
primavera? ¡Veña polo pé! ¿Que non che dá a
motoserra? ¡Lume!
Ignoramos tamén a cara qu_e, ó chegar aló,
puxeron os xapo11eses do conto.
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Gústame moitísimo esta. escena do Evanxeo. Gústame ver nela a Xesús

Entón achegóuselle a nai dos filias do Zebedeo cos

aproveitando unha circunstancia relativamente normal da vida -u nha nai

seus filias, postrándose para pedirlle algo. El
preguntoulle:

E.C O

¡GRACIAS, XESÚ_S!
1

· que mira polo bo porvir dos seus fil los-, para facer unha chamada de
atención sobre a maneira que el tiña de entende-la vida e as relacións

-¿Que queres?

entre as persoas . .

Respondeulle:

Ollando ó meu redor na·vida, ollando para o meu propio corazón e para os

-Manda que estes dous fil los meus senten un á túa

meus propios pasos, vexo que as miñas pretensións e as pretensións de

dereita e outro á túa esquerda no teu Reino.

moitas máis persoas non están moi lonxe das daqueles dous mozos,

Respondeulle Xesús:

Santiago e Xoán, coa súa nai a carón. Entende-la vida como poder,

-Non sabéde-lo que pedides.¿Poderedes bebe-lo

entende-lo exercicio das relacións humanas como dominio énos algo moi

cáliz que eu teño que beber?

común a moitos, anque o camuflemos dentro de nós cunha habilidade

Respondéronlle:

extrema, e anque o traspasemos á convivencia diaria cunha non menor

-Podemos.

habilidade. É coma unha forza de mal e de pecado, coma unha estructura

Xesús replicou:

orixinal, que ten capacidade de derrubar todo o edificio da propia persoa

-O meu cáliz beberédelo; pero o sentar a miña

e o edificio da construcción social.

dereita ou a miña esquerda, iso non depende de

Pero tamén sinto unha atracción especial polo remedio que Xesüs nos

mi<n concedelo: é para quen o meu Pai o ten

ofrece: converte-lo poder en servicio, e as ansias de dominio en vontade

preparado.

de escravitude (así de bruto e de contu_ndente, como sempre Xesús adoita

Ó escoitaren isto os outros dez, anoxáronse todos

falar e facer) . Sempre que na miña vida dei algún paso neste sentido,

cos dous irmáns. Entón Xesús chamou por eles e

sempre me reencontrei máis comigo mesmo, en maior pa z, en maior

díxolles:

serenidade, en maior harmonía, en maior implicación social, en maior

-Xa sabedes que os xefes dos pobos os tiranizan, e

liberdade, en maior fraternidade, en maior felicidade. Por iso lle dou

os poderosos os asoballan. Pero entre vós non pode

diariamente gracias a Xesús, ,que é capaz de cambiar de dirección en min

ser así. Nin moito menos: quen queira ser

e, por min e por moitos, na sociedade, correntes tan fondas e tan

importante, que sirva ós demais; e quen queira se-lo

destructivas. ¡Gracias, Xesús!

primeiro que sexa o máis servicial; porque o Filio do
Home non veu a que o sirvan, senón a servir e a
entrega-la súa vida en rescate por todos.
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"Ouen se crea importante, que sirva ós demais"

Esta sentencia domina o evanxeo deste domingo. Tanto a frase coma o seu ambiente
de contorno teñen tódalas garantías de pertencer ó Xesús histórico. Naque! ambiente
as expectativas dun mesías político-gobernativo estaban moi vivas; antes de Xesús xa
varios se declararan mesías e fara un fracaso (Feit 5,36-37).
Os seguid-ores do Xesús histórico participaban desta mesma mentalidade: Xesús tiña pinta de ser un mesías capaz de instaurar un
reino terreo exitoso (Le 24,21). E eles querían participar no proxecto. "Bebe-la copa" é un xesto típico dos ritos da comida xudía: o
que preside a mesa ergue a súa copa como un signo de participación para os seus convidados, invitaos a participar nas súas causas,
nos seus sentimentos e nos seus proxectos, na súa vida ... e ninguén se debe negar a participar.
Pero engañábanse ó buscar-los mellares postas e óusa-lo tráfico de influencias, aprc;>veitando que as ·nais sempre miran polo ben
dos fillos ... Non entenderan a orixinalidade de Xesús: o reino que el anunciaba non era un reino coma os reinos políticos nin a
autoridade era dominio e tiranía, ou abuso e aproveitamento. O reino que Xesús anuncia, e despois realiza, é servicio e entrega ata
mesmo da-la vida, especialmente a favor dos máis pequenos. lsto é o cerne da -mensaxe cristiá; deberíamolo aprender todos,
especialmente os nasos políticos acabados de elexir..

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

APENEIRA
A ASEMBLEA DE CRENTES GALEGOS,

a través

deste tríptico, está a mentaliza-lo naso pobo sobre o ~entido bíblico dos "xubileos", o
de Compostela e o do vindeiro ano en Roma. Queren que se converta nunha chamada
á solidariedade desde a xustiza e a fraternidade: "no nome de Deus queremos que o
son desa gran campá de Roma non chame a refuxiarse no centro, senón a ir ás
periferias sociais e mesmo ás relixiosas, compartindo a nasa vida confortable cos máis
pobres do mundo: tal será o XUBILEO".

OS FOGUETEIROS están a face-lo seu agosto, pero esquecémos que
están a traballar todo o inverno, mete_ndo a presión pólvora que polo efecto da
combustión vai chegar ó máis alto do ceo. Estes artesáns .tratan de facer do ruido
unha arte, e para isa teñen que utilizar distintos procedementos segundo sexa a
bomba final ou de unha, dúas ou máis mechas ... Pero o risco máis importante é a
seguridade. Na Asociación Galega de Fogueteiros hai 33 membros que traballan
tamén nos espectáculos de lucería que é un dos números máis sobranceiros de
moitas festas.

TE.R RA E
TEMPO" dedica o númer~ 11, da

A revista
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11 súa época, deste cuadrimestre a "O
papel da lgrexa na Galiza", cando se
cumpren os 25 anos.daquel "Manifesto
da UPG aos cregos de Galiza". Estamos
ante unha análise histórica e actual moi
exhaustiva na que participan: Pegerta·
Saavedra, López Carreira, Francisco
Carbal lo, X.A. Miguélez,· Pepe Chao,
Engracia Vidal, Pía Outeiriño, Nazaré

OS VOTOS EN ·
BLANCO foron a cuarta forza

Guerreiro, Victorino Pérez, Marcial
Gondar, Cesareo Sánchez.

política con . 20.709 sufraxios en Galicia
nas europeas, o que xunto coa
abstención son un síntoma da decepción
que está a medrar pala falla dunha

Iº 'f>f,MINA\l.lO MUNIC.IVAL Df,
ALFA~f-Tl"Z.Ac.IÓN Df, ADULTO'l>:
'~ m.¡.u& Áacia a in~Ott. 6coiai"

liberdade real nun sistema que non está
a facer eco das diferencias cada vez
máis marcadas entre os cidadáns, xa ·
que co bipartidismo que nos están a
vender só nos ofrecen máis do mesmo. A
abstención nas europeas foi a .gañadora
en 9 dos 15 países, chegando no Reino
Unido ó 760/o. A creba que supón o

O 1º·SEMINARIO MUNICIPAL DE
ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS vai ter lugar en

crecemento do BNG no país está a abrir

Culleredo, o 12 de novembro, organizado por este concello co tema de "Un impulso

unha verdadeira alternativa no escenario

cara á integración social". Anunciámo-lo con tanta antelación porque cómpre enviar

pouco imaxinativo da política e que

información e comunicacións sobre algo tan importante antes do 15 de outubro. A

están a experimentar sobre todo os máis

conferencia marco vai ser: "Función social da Educación de Adultos. Aportacións ó

novas. Na foto, o deputado no Congreso,

prog_reso humano". Son moitas as asociacións e concellos que están a desenvolver

_

Paco Rodriguez.

este servicio social. Máis información no 981-666565 .

· Alfonso Blanco Torrado
Neste verán, c_omo en ·anos anteriores, despois da tempada das neves, máis de 10.000
mozos, algúns aínda ~enos, traballan cargad9s e embutidos de asfalto na

ESTRADA MAIS A _
LTA (5.578

m.) do mundo, no Himalala, baixo a

en unha selección rigorosa de.
agresividade do mesmo exército hindú. Antes padec_
mans-a pés, como se pode ver na fotografía, proceden das familias máis pobres do
. planeta que se enfrontan a montañas de pedra á beira de precipicios, onde tódolos
veráns sucumben moitos deles extenuados pala calor e o traballo. O máis negro

e

aínda os catro pesos que reciben por tanto ésforzo.

A RECICLAXE e unha

La cultura
t.le lo cotidiano

xestión ecolóxica do lixo é o primeiro
debate éo que se atopan as nov.as
corporacións municipais. ADEGA está a
mandar información sobre os riscos da
incineración que practican en Sogama,
como pode se-la contaminación con
dioxinas. Os novas concellos progresistas
suporían o descenso de 173.000

LUGO estrea un cnncello progresista. Os nacionalistas e

toneladas que non serían incineradas en

socialistas desta cidade foron os primeiros en porse de acordo, porque había sede de

Cerceda. O mesmo problema preséntase

Por primeira vez,

cambio, e para entender isto abonda con le..:lo libro da cubana Lamela Vieira, '

nos cancel los do Morrazo, que xa

profesora de Socioloxía da Universidade da Coruña, quen en En la cultura de lo

apostaran pala reciclaxe a pesar das

cotidiano (Ed. ·Akal), investiga nas entrañas desta sociedade, sobre todo no
clientelismo político e sodal que fo¡ sempre un lastre ·para Lugo. Un libro que se le

presións do PP, que é o que agora vai ter

dunha sentada, p~ro o caso é atopalo nesta cidade; algúns tivemo-la sorte de que

decidiro·n, "·in extremis", en Vigo, Lugo ... ,

no-lo agasallasen dende Barcelona.

foi actualiza-lo contrato con Sogama.
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IM<"""" - "'"

~ ~:.~<::...~.r.-

que gobernar e que o último asunto que

NOS MESES DE XUÑO E AGOSTO vanse celebrar no
cancel lo de Porto do Son, no lugar de Arnela, (MOi PRETO DE Montemuíño, onde se
celebrará a Romaxe este ano) as colonias de Verán que cada ano ven a ofertar
.

.

Cáritas lnterparroquial de santiago. As Colonias están destinadas a nenas e nenas
entre nove e c;üorce anos (distribuidos en tres quendas de quince días segundo a
idade) acompañados sempre dun equiupo voluntario de monitoras e monitores de
~'"'"° ""''~

tempo libre. Poden participar tódolos nenas e nenas que queiran de santiago e

S

comarca pero ~stán destinadas, principalmente, a nenas e nenas con familias que

•-U>G.U•m••- .

...... . . . . . . . """"
!11 ~~:.::"""°'

teñen escasos recursos económicos e mais os que están tutelados por centros de
acollida. Adxuntamos un número de canta para todos aqueles e aquleas que queiran
· co~tribuír

economicamente nas Colonias de verán de Cáritas lnterparroquial de

Santiago:
CAIXA GALICIA: Cáritas Colonias.Cta.0304-030ó-0000085227
BANCO GALLEGO:Cáritas Colonias.Cta.0046-0001-0077321055
e
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27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04

~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coruña)
Teléfs .: 981 - 62 09 37 ¡ 62 02
Fax:
981 - 62 38 04

oo

~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 5819 05
Fax:
981 - 5818 88
~ Provenza, 274

08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79
f~ Zurbano, 46

2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 310 48 30
Fax:
91 - 310 48 30
~fi Habana, 20

32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28
~Ei Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 1-4
Fax:
981 - 35 3716
~ Pza. Sto. Domingo, 4

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13
~~ Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74
~~ Albareda, 17

41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax:
95 - 421 67 08
~ Via A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
Fax:
02.657 58 99
~~ Oliva, 24

.
36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax:
986 - 85 79 18

···············e

O RECAN 1O DO MARMITÓN
GALO Ó GÜISQUI
Homenaxe ó galo galego, sabrosón sen dioxina
INGREDENTES:
-

Un galo ou cap'ón do país ben mantido de máis de 3 quilos.
Unha botella de güisqui.
Uns liscos de xamón e 25 gramos de carne de xato picada.
Áceite de oliva, sal e pementa.

· ELABORACIÓN:
Paso 1:

Rechea-lo capón cos liscos e a
carne picada, atalo, salpimentah e
botarlle un chorriño de- aceite de
oliva.
Paso 2:
Prequenta-lo forno a 180º, aló uns
1O minutiños.
Paso 3:
Servirse un vasiño de güi~qui para
ir facendo tempo.
.M ete-lo galo no. forno.
Paso .4:
Paso 5:
Servirse .outro vaso de güisqui,
bebelo dunha tacada e mirar pro
forno cos olios lixeiramente
extraviados.
Boñe-lo terbostato a 150 gramos,
Paso 6:
digo grabdos, e esberar a que o
galo se vaia facendo uns cincoenta
binutiños.
Paso 7:
Boñerse oudro vaso.
Vaso 8:
Dalí a un bouquiño, forní-lo abro para condrolar e botar un chodretón de galo ó
güisqui e oudro a un besbo, se bode ser drento do vaso.
Boñe-lo galo de volta e drilla-la manó becha-lo forno ... ¡berda!
Baso 9:
Passo 1O: Intentar sestarse nunha cadeira e sservirrsse unss chupititos bentres sseguen a passsa-los
binutos.
Parsso 11: Retira-lo galo ~o forrno e ¡hip!spois rrebollelo do chan cun brappo, empurrandoo a
unha .pandexa pat~la.
.
Farssso 12: Rombersse a crishma ó esfarar na ghrrassa.
Passso 13: Indentar lebandarse sen ceibarrr a botella e dras barios indentos, decidir que n o chan
ssestá de barabilla.
Asso 14: Apburar a botella e adrastarse ata gama. Adormecer.
Paso 15: Á mañá seguinte, tomar abundante café para a inexplicable dor de cabeza, comer un
suculento prato de galo frío para coller forzas e poder dedica-lo resto do día a lim pa-la
desfeita organizada na cociña.

a
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ENIREVISTA
CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL O VISO
CONVERSA CON TOÑO·RODRÍGUEZ E CARMEN BOHÓRQUEZ
En Lodoselo, parroquia do cancel/o de Sarreaus, encontráf!Jonos un grupo de amigos de
IRIMIA con Toño Rodríguez Carbal e Carmen Bohórquez. Levan quince anos mantendo
viva unha experiencia de animación comunitaria rural baseada nunha idea central: -a
cultura rural galega é vida para este país e ·ten merecido e ben merecido un futuro vivo.
Alí teñen funcionando un pobo-escala que dá o a lento da autoestima ós seus ·veciños e
agasalla ós que veñen de .fóra, no seu espléndido aloxafT1ento, cos saberes tradicionais
das xentes da Limia. O Centro de desenvolvemento rural O Viso; que así se chama, é un
fachiño de .esperanza no panorama dunha Ga/icia rural condenada, polos poderes desta
hora, a non ter sitio nos seus deseños de país, se non é a base de renunciarás súas
identidades.
doutras (dende 1985), programas
puntuais de formación para todos os
sectores da poboación,- posta en
marcha do CIX -centro de
información xuvenil e comunitario
da Limia- en 1995, aulas de
formación permanente con grupos
de mulleres, atención e apoio ós
ma10res, lavandería e comedor
social ...

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

_

¿ En que consiste: o voso Centro
de Desenvolvemento Rural?
O CDR " O Viso" é unha
asociación sen ánimo de lucro -na
terminoloxía de antes -ou unha
emp~esa social solidaria -como
dicimo agora-. Abrangue distintos
programa que tratan de respostar a
unha realidade concreta que nos
interpelou e que .o segue facendo :
-O máis coñecido -porque é o que se
oferta para os de fara -é ? que
chamamos pobo-escola que trata de
er unha aportación· de coñecemento
vital da realidade rural, e no que

desenvolven un papel destacado os
veciños do pobo en función da
actividade que o grupo que veña
escolla · (facer o pan no forno
comunitario, fiar e tecer, escoitar
lendas do lugar, e un longo etc.). Coa
posibilidade de aloxarse no albergue
cunha capacidade de 40 plazas no
que era a casa rectoral do pobo,
Lodoselo · (Sarreaus). Este programa
leva funcionando dende comezos de
1994.
-Pero tamén hai outros: celebración
de festas e costumes populares que se
estaban perdendo e a introducción

¿ Como nace todo isto? Supoño
que hai todo · un itinerario de
ilusións e dificultades ...
Se ternos que buscar un punto de
partida que ubique . o inicio desta
experiencia teríamos que falar da
"doposcuola" ou estudios dirixidos
que empezamos a facer para os
nenas/as durante o curso 85/86 que
ían facer os deberes e estudiar á
escala unitaria co apoio do mestre de
Presescolar na Casa ou doutra persoa
adulta. Como a escala do pobo
quedara
abandonada
cando
"roubaron os nenos/us dos pobos"
para levalos ás agrupacións escolares,
convocouse ó Concello -xuntanza á
que acudía µn veciño de cada casa
para en aserriblea resolve-los asuntos
que tiñan que ver coa comunidade- e
propuxemos arranxa-la escala para
ter un local social que acollera todo
tipo de actividades que posibilitasen
que aqueles lazos que sempre nos

•·'

Daniel López Muñoz
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caracterizaran non se esquecesen
agora por culpa da parcelaria, o
clientelismo
partidista,
a
maqmnana .. .
Está claro que os caciques do lugar
v1ron nesta movilización unha
ameaza e sempre por detrás"
boicotearon o noso traballo, tamén o
poder municipal... pero detrás dos
nenos/ as que vman á escala
empezamos a convocar ós pais/nais .e
outra xente que unha vez á semana
viñan á escala a le-lo periódico, falar,
etc. Si, houbo momentos duros -os
que ~oñecedes os pobos sabedes .a
influencia tremenda que teñen as
faladurías e as· cacicadas- pero
tampouco faltaron os apoios ( moi
importantes tamén os de fóra)
Un verdadeiro salto cualitativo foi a
entrada na Confederación de
Centros de Desenvolvemento Rural
e poder acceder a subvencións do
0.52 (IRPF), e o ir poñendo en
marcha iniciativas que xerasen algúns
ingresos · para
non
depender
totalmente das subvencións; tamén o
tempo acaba por colocar a cadaquén
no seu lugar: ..

pasado onde se enraíza a nosa
identidade · cultural;
ser unha
entidade prestadora de servicios cun
enfoque que non se caracteriza só
polo contido, serrón por un xeito de
facer e de ·facer xuntos que é un
modo de transformación social. ..

. E de cara a grupos concretos
interesados ¿cal é a vosa oferta
educativa actual?
¿ Hai plans
de futuro?
Xa comentamos a · do pobo escala.
Ou aproveitar o albergue. Pero deixa
ben claro que isto non é turismo
rural; nós falamos de "turismo
humano": valoriza-la experiencia da
xente que vive aquí, o saber da
integración coa terra, o desenvolverse
sen dana-lo medio, que se respecte o
seu saber-o saber que dan os anos-.
Por iso nos escolleramos o lema de
"Escoita as pedras... Descobre a
Galicia que non se ve". Non é para ·
"aparcar" aquí ós fillos/ as, ou
alumnos/as.
Animamos
ó
profesorado a que veña antes a'
programar, ás familias ou grupos .de
amigos a que disfruten . disto porque
· entendemos que é necesaria unha
Está claro que todo este esforzo
verd~deira cultura de alianzas entre o
resposta a unha idea de fondo, a
un porqué
¿ cal é o sentido
desta iniciativa?
Os fins que guían e marcan o talante
do C.D.R. O Viso son: ser lugar de
ene.antro
e
coordenación
de
institucións, grupos e persoas que
traballamos
e
estamos
preocupados/ as polo medio rural e a
súa específica problemática; ser
centro de iniciativas e apoiar todas
cantas se · dean a favor · da
revalorización humana, promovendo
a participación de tódolos os
membros
da
comunidade,
conquistando o protagonismo, o
facer xuntos; impulsar ~ educación
compartindo o presente e o futuro das persoas que vivimos integradas
neste contexto- sen esquece-lo
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campo e a cidade ou seremos
cómplices do desmantelamento que
o rural está a sufrir. ~orno aquí non
hai un reparto de b en efi cios,
apoiando este tipo de proxectos ós
que veñen aquí facémoslle sab er que
están axudando á recuperación da
identidade
como
fac tor
de
desenvolvemento, están colaborando
con . algo tan sinxelo e tan fondo
como que os nosos ma1ore
e
"poidan facer vellos n a súa casa"; por
iso puxemos en m archa o comedor
social e es tamos a trab allar na
construcción
dunha
viven da
comunitaria tutelada.
Os teléfonos do CDR O Viso son
988.454408 e 988.462004. A nosa
paxma web,
e o enderezo
electrónico: viso@ cdrtcampos.es
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(DRAMA GALEGO INACABADO ENTRES ACTOS E
UN DESENLACE)
A realidade na que viven moitos cristiáns e cristiás en Galicia, orfos dunha lgrexa
comunitaria, liberadora e inculturada, é o contexto de fondo _deste drama inacabado.
Que cada quen, ou cada grupo, lle poña o seu propio desenlace. Podedes manda/os a
esta redacción. Se non se pasan de longos, trataremos de publica/os.
Acto primeiro:

Sae a escena Galaica, a laica lúcida, galega de nación e
protagonista do drama. Ó fondo vese o templo. Galaica
recibe ensinanzas da mellor tradición, recíbeas de xente
xusta de bo corazón. Galaica ten a fortuna de iniciarse na
antiga sensibilidade dos libros santos do Deus da Vida, na
escola dos salmos e das par~bolas, na xenerosidade da
entrega ata a Cruz, que non é o final. Galaica constrúe o
seu mundo interior cunha aceptable harmonía, só
atoldada por pequenos detalles coma aquel tan curioso de
que para as cousas santas teña que cambiar de lingua e
non usar a que emprega na casa e na veciñanza, a mesma
coa que se nomean os lugares, os outeiros,os cons e ríos
do seu País.
Acto segundo:

Galaica medra. O mundo cambia. Gala.ica sae ó mundo,
e descobre que no mundo hai outras cousas. Ela sabía que
había mal e ben. E s9rpréndese de que entre os que fan
o mal hai moitos que teñen a Deus arreo .na boca e din
"Señor, Señor"; ·e que entre os que fan ben hai outras e
outros que se construíron por dentro con diferente
material, doutra maneira, noutras escolas da vida. E
aprende que a sociedade é aberta e plural. E descobre que
as cousas son unha miguiña máis complexas do que intuía.
E Galaica relé o seu evanxeo. E agora atopa sentido a
moitas situacións. E agora dá co enfoque correcto. E
decátase de que aquel home que pasou facendo o ben,
aquel namorado da condición humana -ó que se lle di
Palabra de Deus na Historia- ese home tivo problemas
semellantes e que os resolveu dicíndolle ós que se tiñan
por xustos: ·Non me interesan os xustos. E con esta relectura
e algunhas máis, Galaica descobre que é na práctica, na
liberación concreta da xente ·c oncreta, onde atopa os seus,
onde as ortodoxias deixan de importar e o home e a
muller se poñen por diante do sábado.
·············o

Dani O'López
É adulta e afirmada na súa confianza fundamental
en Deus, ·é dicir, na vida, no amor, na historia e na
xente, prosegue a súa andaina no medio do mundo,
sentindo a liberdade na punta dos dedos, á
intemperie, na fronteira, sempre en camiño, sen
ningún temor.

Acto Terceiro:
Galaica ten un amado. Encontráronse · un día
perseguindo
xuntos
unha
causa
tan
matematicamente imposible como humanamente
imprescindible. El é alto e algo miope, solidario,
sensible,. arroutado e ecopacifista. Comparten todo
menos a fe: non é que el diga non,' pero non quere
dicir si. A sombra do templo é alongada. •

E faise definitivamente consciente de que peste
mundo de eslóganes e palabras falsarias. e interesadas,
non abonda con senti-la realidade, nin con intuír, en
íntimo e solitario, mentres tocas coa punta do
corazón a solidariedade e a tenrura, que aí está a
pegada silenciosa de Deus. A cuestión é expresalo,
facelo verba, poema cotián e necesario.
. Tal era a cuestión: facelo palabra e expresión, para
que ó dicir xunto a alguén créote, a fiúza medre; para
que ó dicir xuntos gracias Paí , o agradecemento nos
invada, para que ó dicir en común ámote, o amor se
faga grande e invencible.
E Galaica busca con quen facer este camiño.
E busca e busca.

Desenlace
Un . día que Galaica está co seu laico amado,
despois dunha fartura de bicos, tenruras e liturxias
amatorias, ten unha iluminación. Faise consciente de
que cando lle di quérote, se produce · .un curioso
fenómeno: non só a informa sobre o estado actual
dos seus sentimentos, senón que eses sentimentos
medran, xustamente, á par que llo di. Esa noite
escríbelle este poema.

Non só digo
quérote amor
porque te quero.
Ámote máis, amor
porque cho digo.
¡Ámote!.
..
Quérote máis, amor,
Cando cho digo.
¡Quérote!.
Ámote máis, amor,
Desque cho digo.
¡Ámote!
·E Galaica, que de tanto senti-la vida sabe que o
amor é . todo un , humano e divino, erótico e
militante, carne e pregaria, piropo e loanza, ... e que
a oración e a copulación ben fe itas se semellan en
algo máis ca na última sílaba, chega á conclusión de
que a súa fe necesita ser pronunciada, e ter humano
eco, para ser ben vivida, para ser medrada.

,..

ECOLOXIA

Anxo Maure
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VIAXE Ó COUREL (QUE REMATA EN ROGUEIRA)
Unha picada a medio camiño non
augura unha · v.iaxe afortunada . na
procura dun dos tesauros ecolóxicos
desta nación chamada Galicia. A
viaxe ó Courel, agardada, temida,
soñada, non fai máis ca comezar
cando arribamos ás primeiras e
teimudas ramplas da serra na súa
entrada polas terras de Salcedo. Son
pme1ros os que saúdan como
espectadores xigantes dunha estraña
proba ciclista ó noso paso polo
concello da P6boa de Brollón.
As primeiras pedaladas por onde
fican soutos e carballeiras en terras de
Seoane advirtenlle ó ciclista a
inmensidade paixasística que mesmo
fai sentirse minúsulo ser no reino das
montañas comedo incluso de que se
in tan of( ndidas polo teu pasar e
ra h n
n endemoniada furia
d v rándot coma un feroz monstro
a máis feble das súas criaturas.
Parada dos Montes fálanos ó
lonxe co son do val. As fervenzas
vermellas da estrada estreitae sinuosa
deixanos adiviñar tras cruza-lo río e
beber auga nas fontes fortes o lugar
de Folgoso, unha terra que soa a
anterga, a fume e lareira húmi_da
chuvia mergullada coa pedra das
casas.
Cara Seoane sentimos a carón o
continuo son do Lor por baixo de
pontes de madeira entre as oseiras das
montaÍias que semellan. garda-lo son
do río coma vellos guerreiros celtas
defendendo o tesauro dos vellos
castros.
Pousámo-lo nosos cabalas de ferro
e, camiñando, iniciámo-lo percorrido
polo corazón da "serra, pola Devesa da
Rogueira. O mundo aquí si . que
de aparece, entre teixos e acivros,
coma e ·un día a terra farta de
aporta-la maldade do homes se
vinga , coma se as árbores fixesen
d aparecer todo sinal de paso

·············e

humano polo vello planeta, mn
estradas , nin automóbiles, nin casas,
nen bn:iídos, todo sumido, esquecido,
cuberto ·p or un manto inmenso e ó
mesmo tempo tenro e feroz, salvaxe.
Aquí non manda o home, só o son da
natureza ten dereito a falar, n9n hai
leis, todo semella xulgado e
condenado a vivir, a estoupar en
formas, cores e sons, e nós
simplementecalamos e sentimos a
suor q_ue percorre a faciana. Somos,
neste intre, sabedores do remate da

nosa

v1axe. Aínda

que

quedan

quilómetros por percorer pero xa
fomos angustiosamen_te liberados da
nosa gaiola de ferro e fume nunha
batalla incruenta por quen se sente
sabedor do seu inmenso poder; pola
· máxica e mítica · forza dos ríos · e
regatos, das árbores e rochas , de
esquías e curuxas, do vento e da
aliga, por quen aquel día nos fixo
saber que aínda existe un lugar onde
o mundo se chama Courel.

BIBLIA POPULAR
GALEGA (BPG-1·1 2)
,

Xosé Chao Rego

,

ASTUASTENDAS, ISRAEL (1 Reis -12)
1Roboam foi a Xequem, pois reuníuse alí todo Israel para proclam~reno
rei. 2 sóuboo Ieroboam, cando estaba aínda en Exipto, a onde fora fuxindo
do rei Salomón~ 3 e en canto o mandaron chamar, viñera axiña. 1 •

A xuntanza celébrase en Xequem, da tribo de Efraim·, santuario central do reino ·do
Norte, onde Xosué establecera a federaci6n das doce tribos. Enfróntase a nostalxia tribal
contra a monarquía de David, desprestixiada polos abusos de Salomón .
4Ieroboam e maila asemblea toda de Israel pesentáronse a Roboam e
faláronlle dese xeito: -"Teu pai botou riba de nós un xugo duro de máis.
Alixeira agora ti esta rexa servidume [... ] e servirémoste". SEi
respondeulles: -"Agora ídevos, e volvede onda min ó cabo de tres días". E
o pobo retirouse.

Discrepancia entre os asisados anciáns e os arroutados mozos:
6 0 rei Roboam· consultou entón cos anciáns que estiveran ó servicio do
seu pai Salomón: ¿Que me aconsellades que lle responda a esta xente? 7Eles
dixéronlle: -"Se hoxe te abaixas con esa xente e te pos . ó seu servicio, se te
avés con eles e lles dás boas palabras, servirante de por vida". 8Pero el
desbotoli o consello que lle daban os anciáns, e aconsellouse con xente
nova, que medraran con el e que estaban agora ó seu servicio 2 •
·O consello dos anciáns era raposeiro: ceder en algo para mantelos so~etidos. A mocidade é
máis rachada efachendosa, mesmo agresiva de máís.

[...J 100s mozos compañeiros respondéronlle: -"Ó pobo que che di que
teu _pai lles impuxo un xugo moi duro e que ti llelo alixeires, débeslle
responder isto: o meu dedo memiño é máis groso có lombo de meu pai. ,
11se meu pai vos impuxo un xugo rexo, eu engadirei rixeza a ese xugo. Se
meu pai vos zorregou a lombeiradas, eu fareino co vergallo. 3
Ó terceiro día, a chulería fa~farruñeira suxerida polos mozos provoca unha ferida
narcisista ó nacionalismo israelita, que responde cun berro de guerra, vello refrán
separatista:
_

[...J 15o

rei non fixo caso dos desexos do pobo, e esa foi a ocasión buscada
polo Señor para que se confirmase ·a palaba que dixera a Ieroboam, fillo
de Nabat, Ahías de Xiloh. 16cando todo Israel se convenceu -de que o rei
non os atendía, faláronlle deste xeito: -"¿Que parte ternos nosoutros con
David? Non ternos herdo ningún co fillo de
Ixaí. ¡Ás túas tendas, Israel! E ti, David,
goberna agora a túa casa". E os israelitas
fóronse todos para as súas casas. 17Pero
Roboam seguiu reinando sobre os israelitas
que vivían nas .cidades de Xudá. 4

1srae1 as Tuas ¡

renoa. .

Consecuencia, a guerra tribal, que Roboam argalla
· dende Xerusalén contra o consello dun home de
Deus, Semaías. A causa era imparable e Ieroboam
fortifica Xequem:
[. .. ) 28Despois de aconsellarse, o rei mandou
construít dous becerros de ouro, e díxolle ó
pobo: -"Acabouse subir a Xerusalén. Aquí .
está o teu Deus, Israel, o que e sacou de
Exipto". 29E puxo un becerro en Betel e o
outro en Dan.

.· •

•

1 Estamos perante dos nomes de
entronización, é dicir, imposto o
dís da coroación, co mesmo
significado:
que o Pobo se
alongue". Israel, que o norte é
Xudá, remo do Sur, están
artificialmente unidos pola cidade
persoal de David, Xerusalén, no
centro, que el conquistara para
favorece-la unidade de Norte e Sur.
A monarquía salomónica resultara
oña coa
abusiva, o Norte
federación das tribos.
2 Non se pode reducir todo a un
conflicto entre o fume da leña verde
e a madureza da experiencia. Amén
cliso, batemos cun problema: sendo
razoable a petición de Ieroboam
os israelitas, é difícil desmontar t do
o aparello administrativo-repr ivo
que mantiña o poder centrali ta, coa
burocracia e o funcionariado. É
eterno problema da lo ita das étnia
por seren eles mesmas, garantindo a
súa identidade, e o poder central,
que non atura a diferencia. Galicia
sabe moito disto.
3. ~on esquezamos que o autor
sagrado lle interesa subliñar que
Deus conduce a historia; polo tantq,
o significado teolóxico é que se tiña
que cumpri-la palabra de Axías que
en oráculo lle prometera o triunfo a
Ieroboam.
· 4. O autor sagrado inclinase polo
principio dinástico e centralista de
Xerusalén e contra . o principio
carismático das tribos do norte, que
tiveron menos estabilidade política.
Aponlle
a
Ieroboam
a
responsabil~dade
polo
cisma
evocando a adoración do becerro
de ouro, coma os hebreos no
deserto, que non era tal, porque
soamente era soporte da divinidade,
pero non representación de Deus.
Habémolo ver no próximo capítulo

_
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O NOSOTABOLEIRO

¿OUEN LOITOU POLA PALABRA?
Unha avaliación da festa do Bienio
Irmandiño, que se celebrou o día 26 de xuño
en Compostela baixo o lema de Loita pqla
Palabra, resulta tan dificil coma necesaria. Por
se fose pouco, fíxose presente, sen estar
convidada, a chuvia coa correspondente
friaxe, e nunca saberemos se os moitos que
faltaron foi por motivos meteorolóxicos ou
por outras razóns. De todos xeitos, houbo
poucos autobuses· -exceptuando os catros da

siempre fiel parroqma de Aguiño-, en
comparación coa Romaie, pero habería que
yer se é posible e conveniente a comparanza.
Pouca máis xente houb.o na primeira
Romaxe.
_Nun primeiro momento, os organizadores
calculaban unhas mil persoas, aínda que o
entusiasmo seica os levou a falar de <lúas a
tres -mil. Os cómputos dos xornais deron
coma resultado 'máis de 1.000 participantes.
¿Que se pretendía? A festa foi preparada
por algunhas accións que custaron
aproximadament~ dous millóns de pesetas,
aínda contando con que La Voz de Galicia
cobrou a 5 pesetas o_que custaba 13: máis dun
65% de desconto. Refirome a ese
encartamento de 176.500 folletos que
deberon de chegar, probablemente, ás mans
de máis de 300.000 persoas. Que. o lesen ou
non, iso nin se sabe.
Parece que a maior parte dos asistentes
marcharon contentos da festa . Ledicia
demasiado cara para tan escaso número de
persoas, comentou con acedume un crítico.
Pero a avaliación hai que situala, paréceme,
noutro horizonte. O proxecto deste primeiro
ano de Bienio era a sensibilización do maior
número de persoas. Curnrpiuse tal intención?

Algo singular
Se a valoración dos organizadores resulta,
en conxunto, positiva, débese a dúas razóns:
a) é a primeira vez na historia de Galicia que
un movemento cristián se dá a coñecer con
esa difusión, na idea de que a palabra Bienio
Irmandiño e algo do seu contido chegasen a
todas partes; b) tamén por vez primeira se
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Mario Cambeiro
rexistra un acto no que un centenar de
persoas do mundo cultural e artístico galego
son convidadas a unha
concentración
promovida por cristiáns a favor do diálogo
entre fe e galeguidade. A maior parte amosol:l
simpatía polo proxecto e 50 persoas fixéronse
activamente presentes, dando razón da
adhesión.
Se o obxectivo do primeiro ano do Bienio
era a sensibilización, paréceme que a data do
26 de xuño marca un fito, un punto de non
retorno. As portas para ese diálogo entre a fe
e a increnza están franqueadas, e varios dos
agnósticos asistentes -moitos deles resistentes
en principio á súa participación-, marcharon
fondamente emocionados. Non semella que
este acontecemento s·e poida pagar con
diñeiro. A cuestión
é que o Bienio
Irmandiño saiba e poida manter esas
. expectativas de futuro -querer quere- , por
esta concentración creadas, pero hai xente
disposta a botar unha man. A causa resulta ,
máis ca simpática, mesmo empática: séntese
no íntimo.
Pola tarde houbo unha obra de teatro
elaborada e representada por estudiantes
universitarios do Teatro Alternativo, na que
aparecía o diálogo do derradeiro dálmata
-idioma que se perdeu no século pasado-,
encarándose con Deus e berrando contra o
intento
babilónico -Babel-, dos nosos
tempos, nos que se quere volver a impoñe-lo
idioma único da man do pensamento único
neoliberaL Resultou moi emotiva esta
pequena peza de teatro. Tamén actuou con
xenerosidade e mestría o .grupo musical
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o os
Maiolongo.
O desafio do porvir
A organización da festa débeselle á entrega
de Alfonso Blanco Torrado e á magnífica
calidade de organización de X ulio Xiz

B
comunique, e se ten cartos, que faga a í
mesmo comunicación de bens. A contas
daranse no seu día. Aínda están chegando
axudas á Caixa de Morros 2091-0377-743040004664.

R arnil, sen esquece-lo esmero pola
infraestructura de Pablo Mougán e de Xosé
Reboiras, cos seus respectivos equipos.
A cuestión é o futuro. ¿Cales han se-los
pasos seguintes? Se alguén ten ideas, que as

""

PARA NON SER GALINAS DESPLUMADAS

Helena VillarJaneiro

Se eu fose monseñora (non me paga a pena

e tantos corazóns desbordados pala súa fe no

mortos", como di C elso Emilio Ferreiro, esa

averiguar se a palabra é correcta posto que,

valor da nasa palabra que daba gloria

vella lingua que é de naso como recoñece a
Historia e as propias leis que a protexen do
esmorecemento definitivo cando avanza a
paso lento como un cabalo canso no final da
carreira.
O mellar núcleo vertebrador do futuro das

só por nacer muller, teño imposibilidade de

escoitar.

exercer

eclesiástic.as)

Ali recibíronse adhesións dos ausentes,

deixaríame impresionar pola romería da

déronse datos esclarecedores, léronse textos

responsabilidades

galeguidade que convocou o sábado 26 de

creativos e argumentais, cantáronse cancións,

xuño o "Bienio Irmandiño" na carballeira

amostráronse imaxes creadas sobre o tema,

de Santa Susana e á que asistiu un largo

recitáronse

milleiro de. persoas a pesar de que o tempiño

intervericións con anécdotas alusivas para

poemas

e

non axudou en nada. E se, cando menos,

que o acto non resultase interminable.

fose crega, poñeríame a misar e a impartir os

E todo viña a coincidir en lle pedir á Igrexa

sacramentos na lingua propia de Galicia sen

galega que se galeguice de vez, que asuma

o dubidar xa nin un rrúnuto máis. As razóns

con normalidade a· feito diferencial e que

que ali se daban para que a Igrexa asuma a

teña personalidade de seu cotno xa a teñen

lingua e se inculturice eran tan meridianas

o u tras.

. que borrarían en min calquera resquicio de

Houbo tamén referencias ós eclesiásticos

indiferencia ou de receo.

que abriron camiños na defensa de causa tan

Esa mañá, e ó fío do mediodía, no simbólico

xusta, desde o Padre Sarmiento ata o po eta

castro que coroa Compostela, déronse cita

Faus"tino Rey Romero, así como ós moitos

fatos

parroquias . moi

cregos e parroquias que hoxe están a

comprometidas co Evanxeo, intelectuais e

·desenvolver un labor meritorio na angueira

artistas. "Seriamos sen fala unhos ninguén/

colectiva de lle devolver ó pobo a súa

de

crentes

de

galegas e dos galegas é a lingua. Así que
podemos dar por seguro que a recuperación
da fala nos axudará a ser máis libres, pois,
como di tan ben Daudet nun dos seus

abrevíaronse

preciosos relatos, "o país que conserva a súa
lingua ten tamén a chave da súa liberdade".

unhas cantas galiñas desplumadas", que

dignidade.

recordou Manuel María desde un púlpito

Porque Galicia debe recuperar xa para todos º

polo que desfilaron tantas cabezas pensantes

os usos o idioma dos "avós que ternos a

·g_
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RETIRO DE VERAN
13 (chegaéla), 14,15,16 e 17(despedida) de agosto
En diálogo co Amor
Podemos e queremos axudarnos a vivir unha experiencia anual de comunicación e encontro co Deus de Xesús,
nun ambiente festivo, de convivencia e participación comunitaria. ·
Farémolo axudadas e axudados con momentos de_silencio e oración persoal, comunicación en grupo, celebración
comunitaria, festa, música e xogo, conversa e descanso. E ... , novidade desta edición: Tai Chi.
Organizámo-los días arredor dos seguintes ~otivos:
·día 14: A experiencia do at;nor, como experiencia de Deus;
día 15: A experiencia do ~al, como experiencia de Deus;
día 16: A · experiencia da comunidade, tamén experiencia de Deus.
O lugar será Vilán (Fornelos de Montes). Casa de Encontros da parroquia do Cristo da Victoria de Coia (Vigo).
E manterémolo noso estilo de face-las cousas:
-para tódalas idades (con monitores-coidador_es para os máis peqúenos).
-compartindo tódolos labores;
-pagando a escote, de acordo co que custe.
E para organizalo ben, cómpre anotarse ¡antes do 30 de xullo! no seguinte teléfono.: 982-178 143 (Pilar)
e·············

Tintxu
O RECAMBIO
Non se cumpriron os prognósticos optimistas de medre do BNG e os
socialistas quedaron moito mellar parados do que /les predicían as
sondaxes e do que eles mesmos temían. E a victoria do Partido
Popular deixoulle un mal sabor de boca.

Segundo o baremo que expoñiamos nestas páxinas hai un mes, o PP vai ter tantas
ou máis alcaldías ca no 9 5 e tamén os socialistas van manterse nese número, mentres o
BNG vai sumar moi poucos alcaldes máis ca na concocatoria anterior. Pero o cambio é
cualitativo: entre as dez alcaldías que poden acada-los nacionalistas atópanse Vigo,
Pontevedra e Ferro! e nas máis de cincuenta dos socialistas estará Lugo, 4demais de
conserva-la Coruña (que ninguén dubidada) e maila de Santiago, tan ansiada polo PP.
O quedarse o PP coa única alcaldía de Ourense nas ·grandes cidades é o
resultado máis espectacular destas eleccións municipais, que eclipsa outros
datos sobre po~centaxe de votos, número dé alcaldías, de concelleiros ou de
deputados provinciais. Por iso se puxo tanto por <liante a proposta de que se
lle dese· as alcaldías ó partido máis votado.
Polo demais cabe facer outra reflexión, comparando datos das eleccións
municipais europeas do mesmo día. En Galicia houbo máis votantes nas
eleccións municipais ca nas europeas e nese sentido foi tamén a diferencia de
votos rexistrada polo Partido Popular e polo BNG. En cambio, os socialistas
conseguiron 46.000 votos máis nas municipais (26.000 deles na Coruña e case
cinco mil en Santiago e preto de tres mil Ferrol).
P la contra, na Coruña a lista de Camilo Nogueira sacoulle 8.500 votos á
d H nrique Tillo e en Santiago tres mil á de Encarna Otero. En Pontevedra
ra li ta municipal a que lle sacaba 3.500 votos á europea. Quizais explicase
os avance que algunha enquisa lle daba ó BNG sobre os socialistas nas
diferentes cidades, agás na Coruña. E
quizais estes datos poidan servir para
preguntarse pola id0neidade respectiva
dos candidatos . .
En canto ó PP, o candidato municipal
da Coruña quedaba a 15.500 votos da
lista europea; Blanco Rouco, en Ferrol,
a 4.000; Dositeo Rodríguez, en
Santiago, a 2.000, e Juan Corral, en
Vigo, a sete mil. Tamén aquí podería un
cuestionarse
a
idoneidade
dos
candidatos.
Polo demais o PP. mostrouse contento
por recupera-las alcaldías de Cangas e
Moaña no Morrazo, atribuíndoa a unha
baixa do BNG, cando foron os
socialistas e outro·s aliados os que
perderon concelleiros e non os
nacionalistas.
Destaquemos
finalmente
a
continuidade de listas galeguistas e de
esquerdas en Narón, Oleiros e Brión,
xunto cos éxitos dos escindidos do PP
no Vicedo, Ponteareas, Tui, Ordes ou
lu Touro.

ª

············e

O CANTAR DO IRIMEGO ·
1. Chámese como se chame
-Xubileo ou Xacobeo- ,
o asunto vai vento en popa
anque resulta algo· feo.
2. .Pois tiñamos entendido
que non había un cupo
para que a gracia xµbilar
puidese gañarse en grupo.
3. -Non deixa de ser estraño
que a gracia ou gratis dar
sexa unha mercadoría
e que se poida "gañar".
4. Que eu saiba, endexamais
rexistrou un Ano santo
tanta xente peregrinana
que se abusase tanto.
5. O entendido poderá
retrucarme algo, ¡claro!;
que non gaña o Xubileo
quen non pase polo aro.
6. -E o tal aro ha consistir
ademais da comuñón
antes confesar pecados
sen iso ¡non hai perdón!
7. Absolución colectiva
non val, hai que te-lo medo
de humillarse, como dixo
o bispo de Mondoñedo.
8. Pero a xente "pasa" disto
e dános algo de pena
que don Gea Escloano
non condona, mais condena.
9. Polo demais, coma en tempos
do triunfalista franquismo
a Santiago peregrina
nacional~catolcismo.

1 O. Tamaña é a confusión
que maís de un se pregunta
¿que pinta peregrinando
oficilamente a Xunta?
11 .Exército, Policía,
e o Consello da Cultura
e outros motivos colectivos
ás ordes do señor Cura.

12. O Xubileo, indulxencias
e o. Xacqbeo pon cartos:
do adulterio Igrexa-Estado
irnos quedando ben fartós.

