"¿Por que non xulgades por vós
mesmos o que cómpre facer?"
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Daniel López Muñoz

EDITORIAL

PATRIA COMÚN

O 25 de xullo' deberiamos celebr~-la
normalidade de sermos galegas e galegas
nunha Galicia sen complexos. Herdamos
moitos bloqueos mentais e, un que nos
preocupa, é a alerxia cultural entre a
comunidade de crentes -á que, xerarquía
incluída, chamamos Igrexae o
nacionalismo de esquerda, _personalizado no
BNG.
Unha carta recente dun lector crítico
"animábanos", con amigable ironía, a
seguirmos sendo a revista quincenal de crentes
galegas
do
BNG.
Esa
reducción,
afortunadamente, non fai xustiza á
diversidade interna de Irimia. Pero o que si
responde á nosa tradición é o abrir cainiños
de diálogo e. desbloqueo entre ámbalas dúas
beiras -dito sexa sen segundas.
Irimü definese desde a súas referencias
prim iras que son a fe cristiá, entendida
om don e farefa liberadoras, e Galicia,
1110 matriz que nos permite ser universais
rqu n s fai primeiro concretos. Desa
d brc p i, 11, fi
galeguidade, nacen as
n sas angueira : a utopía do reinado da
rustiza para todos e todas, fonte de opcións
éticas e políticas; a· causa dos pobos
desposuídos da súa propia identidade; a
olidariedade organizada e insumisa fronte ó
neoliberalismo; o dereito á vida e ó
equilibrio ecolóxico; ....
E es acentos de Irimia teñen provocado
dinamismos polos que unha nova xeración
de galegas e galegas, que se recoñecen
agradecidamente como crentes e parte da
Igrexa, desbloqueados xa de vellos
tangaraños dogmáticos, prestan serv1c10s ó
país dentro do BNG (v. · páxinas centra.is).
¿Non terá iso relación cos novos enfoques
que se dan obre o feito crente no propio
BNG? (v. sección horizonte universal). Neses
desbloqueos ten algo que ver Irimia, como
e pacio de diálogo, identificación, alento.
Velaí a novidade: o que antes era cousa de
avanzado , ho e víve e coino normal en
M fa, n Vigo n Mo , en Lugo, en Abadín,
n Vilar d antos, en Mondariz, en Santiago,
na
runa, etc. E ese de bloqueo do Bloque
da Igr xa (ou dunha parte de ambos) é boa
u a p ra elebrar nos día da Patria
mún .

O TRASNO

FURTIVOS

O Rubio de Camelle,
disque de oficio furtivo, é alá un heroe popular. Mergullando
días atrás onde o mar ferve, deu cun pescador morto en Punta
Moa. Non é o primeiro. Cantan que outra vez, cando os da
garda civil xa levaban días á procura doutro cadáver, el "pasou
por ali" e díxolles, "busquen na outra punta que aquí o mar tira
para fóra". E deron con el onde o Rubio dixera. É o que se di
un fenómeno . Algo así como o Currás de Mareas Vivas, o máis
simpático ~ tamén furtivo, aínda que de raspeta.

Pero en días de redadas de narcos enxebres haberá que
repensar isto de poñer de heroes ós furtivos. Quen coñeza as
rías por dentro decátase do fío que levo: a cultura da
ilegalidade. Sábeno ben os mestres: E para qué vou estudiar se de
maior vou ir ójúme ou áfariña. Situarse no ilegal, mola e dá pasta.
O caso é que os hai tan progres e antisistema que, nun alarde
de olfato crítico, simpatizan, por principio, co ilegal. Ignoran
que a realidade das rías canta: as mafias ou mafiñas son a
degradación máis brutal da dereita, o seu soño febril, a morte
do · Estado interventor, o paraíso dos padriños, a renuncia ó
dereito, a. leí do máis forte levada ó paroxismo, o
ultrahiperliberalismo.
O mesmo día que o · Rubio daba co cadáver en Barizo,
mariscadores furtivos de Bamio invadían un areal explotado
por unha organización legal de mariscadoras. Disque
apoiados por unha asociación de veciños. Houbo follón,
histeria, ataques de nervios . Seguro que o sistema de acceso
ós permisos lega.is é mellora,.ble, pero renunciar a un sistema
seria volver á selva e á ruina dos areais. É tremendo, pero o
mar non dá máis de si.
O do Currás furtivo queda simpático e típico. Pero falta o
capítulo que narre o lento e traballoso proceso de
organización desde a base dunha asociación de mariscadoras
ou percebe.iros, debatendo estatutos, pelexando subvencións,
establecendo responsabilidades, vixiaf?.do o seu propio tramo
de costa, buscando novas e mello res saídas c01rterciais, etc ... a
ver qué gracia tiña daquela a irrupción de Currás e vinte
máis, chistiños á parte.

BOANCJVA

..............................................................................................................................................................:........ ; ................................................................................................................. .
Manuel Pérez Blanco

O ECO

¡Di cía o poeta que se fan camiños ó andar.
Vivir, en efecto, é abrir camiños únicos, tomando opcións,
coa posibilidade de acertar ou on. A nós o que nos gusta é
a estabilidade e ausencia de problemas, pero viviré sempre
un ha lo ita; e non hai lo ita sen riscos e sen feridas.
1

Un ha das opcións que se ofrecen na vida é a da fe cristá:
optar por Cristo, palas súas actitudes, poJo seu estilo de
vida, polos seus valores, loitar polo Reino de Deus e confiar
no seu evanxeo. Esto supón vivir dun xeito novo; vivir neste
mundo, comprometido con el pero dun modo distinto ós
modelos de conducta que desde os poderes se nos propón;
require un esforzo de entrega e xenerosidade do que nun
principio posib lemente non se vexan os froitos, máis ben
nun mundo tecnificado, utilitarista, hedonista e
postmoderno, no que cada quen vai ó seu. Vivir en cristián
é ir contra corrente, e pode chegar a parecer unha actitude
estúpida e ridícula.
A nós gústanos a seguranza da terra, pero na vida nunca
podemos estar seguros de nada; viviré andar sobre as
augas, onde nori hai camiños marcados e o piso se funde
baixo os seus pés. A nos gustaríanos a seguranza que dan o
diñeiro, o poder, o prestixio, o seguimento do que fai a
maioría ou a moda. Pero optamos pala inseguridade das .
ondas, alí onde se fai presente 'a chamada de Deus á utopía .
coa certeza de que, no medio do trebón e do vento axitado
e contrario, Cristo está e non nos deixará afundir.

LA

Xosé Chao Rego

CLAVE

1

A desorde establecida

Díxoo Goethe e punto redondo: "Prefiro a inxustiza á desorde". A clave dos dictadores é o medo: o propio e o que inculcan ós seus

súbditos. A a carraxe verbal resulta moi eficaz, porque culpaoiliza. "O medo é libre", dise. Non tal, é escravo, non se ten cando se
quer~.

e se o pánico é colectivo, tanto mellar para o sistema establecido.

Os discípulos de Xesús pillaron pavor cando o lago se alporizou e a barca naufragaba ..¿Milagre? Símbolo. Na cultura hebrea nas
augas residía o Leviatán ou monstro mariño; podía axitalas e facer que todo volvese ó caos incial. E a xente non atura a desorde
porque quere seguranza. A xustiza seica se pode adiar -alomenos estase demorando-, pero a arde pública disque é urxente.
Tentado polo suicidio, o profeta Elías camiña cara ó monte Horeb. Lembra que Deus se amosou a Mois.és dende a treboada. O
profeta fuxitivo dá co se.u Padriño nunh·a suave brisa maffanceira, "ó raio transparente do plácido luar". Xustiza cumprida ..
o··············

A PENEIRA
.................................................................................................................................. ; ........................................... : ............................................................................................................ .
A expulsión que sufriron os

500 INMIGRANTES romanís en Madrid,

coa marte dun nena, é só unha mostra da marxinación que están a vivir entre
nosoutros pala aplicación cada día máis dura e represiva da lei de estranxería. No 98
triplicáronse as detencións (40.710), xamais expulsaron desde a fronteira a tantos:
17.198, e só se tramitaron o 370/o das solicitudes de asilo. O racismo está a medrar
da cabalo da intransixencia dun estado -que ·monta campamentos do Kosovo e non é
capaz de facer uri para estes veciños de Madrid. A ilustración é unha das fronteiras
da serie "Inmigrantes en Galicia" de Xosé Abad premiados co "Luís Ksado" de 1997.

A VISITA DO
PRESIDENTE DE
PORTUGAL a Compostela nas
festas .do Apóstolo obríganos a crear
pontes a ámbalas dúas beiras da raía
nos 250 quilómetros que nos unen. Só a
pé cruzan a fronteira cada día 3.500
portugueses e 1.500 galegas. As
relacións cotiás de vecindade
esténdense cada xornada ós galegas de
49 concellos e ós portugueses de 16.

ALFONSO GIL
MONTALVO, ata agora vicario

Estas

r~lacións

de trabal lo e conviv~ncia

tr~nsfronteirizas

botan por terra todo

de Montoñedo-Ferrol, acaba de ser

illamento e están a crear un· espación

elixido democraticamente Consiliario da

común en tódolos eidos: cultural, social,

Hoac (lrmandade Obreira de Acción

económico, etc.

Católica), a proposta dos militantes e da
confirmación posterior nunha votación
de tódolos grupos. Este home, bo e
xeneroso, deixa entre nós unha estela de
exemplaridade como servidor da
comunidade. Estivo sempre na

primei~a

liña: entre os obreiros do Ferrol, .na
busca dunha lgrexa galega, no seu
compromiso cos máis febles,
acompañando ás comunidades, ós leigos
e cregos, sobre todo a aqueles que máis
sofren o illamento do poder. Abofé que
nos doe a súa marcha, aínda que
sabemos que os traballadores seguen
necesitando deste sinal de liberación e

O REFERENDO DE TIMOR, que foi colonia portuguesa, ata a súa

solidariedade.

invasión por Indonesia (1975), quere se-lo comezo da independencia da illa, despois ·
dunha historia traspasada polo sangue de máis de 200.000 dos cidadáns e a tortura e
cadea de moitos outros. As milicias proindonesias seguen a crear marte, isa que os
invasores tamén sufriron a marte de 20.000 militares. Nunha foto do último agosto,

. .... . .º

José Xanana Gusmao na cadea, o que é líder da resistencia de Timor.

Alfonso Blanco Torrado

o XX FESTIVAL DE PARDIÑAS, 7 e 8 de agosto, convida
a vivir tódalas artes desde a natureza. Este ano coas actuacións de Xosé ·M. Budiño,

XX EDICIÓN

FESTIVAL DE

PARDIÑAS

A Quenlla, Caldaloba e outros como os irlandeses Shebeen e Dervish, un dos grupos
folk máis importante de Europa. Unha mostra popular dunha festa do país con
"gancho" para tódalas idades. Neste ano que se cumpren os ~O do primeiro festival
deste tipo, o Woodstock 69, que concentrou a máis de medio millón. de xoves, os
mesmos que seguen a vivi-la mesma ledicia e filosofía en San Esteva de Rivas de Sil,
Moaña, Zas, Moeche, etc.

D MAGO ANTÓN
PRESENTA:

O MAGO ANTÓN
presenta neste días "A maxia do
Camiño" que está a percorre-lo Camiño
Francés no seu "magomóbil" para
chegar a Compostela no mes de agosto,
baséase no "Romance do Conde de
Cagliostro", letra de Daría Xohán
Cabana e música de Mini. É unha das
poucas produccións propias deste
Xacobeo, -máis volcado noutras músicas
que non chegan ó espirito do naso
pobo-, xunto co9 obra que no verán
podemos vivir na lgrexa da Universidade
de Santiago, "Xelmírez ou a gloria de

11

0 CARBAL"LO DAS CEN PÓLAS

/ten as follas reviradas

/ que llas arrevirou o _vento / nunha mañá de xiada", é un ha das cantigas máis

Compostela" do dramaturgo Daniel
Cortezón e representada polo Centro

• escoitadas nas romaxes do verán. O que moitos non saben é que están a falar dunha .. Dramático Galega dirixido por Roberto
árbore de máis de 500 ano~ de Reboreda e que á súa sombra xuntábanse as familias

Vidal Bolaño.

de Redan.dela e moitos outros, do que ·nos deixou constancia Otero Pedrayo, tódolos
15 de agosto, no "Día de Reboreda" ... Como vemos na foto, o coñecido inquilino desta
carballeira necesita ixa! dunha inxección de saúde e por isa está a mobilizarse a
SoCiedade Labrego Cultural que anuncia para outubro a Festa do Carballo das Cen
Pólas.

. Nas festa da V1RXE

DE AGOSTO

neste ano acudiremos, se Deus

quere, como peregrinos a Pontevedra, "a boa vila que dá de beber a quen pasa" como
adoitan dicir, ó Santurario da Virxe Peregrina, mentres facémo-lo Camiño Portugués,
e remoemos no corazón aquelas palabras de Otero Pedr~yo: "¿Como podería sen Ela
ser entendida Galicia?", cando o seu amigo o Ca.rdeal Ouiroga, coque compartía
mesa e mantel unha vez á semana nos seus tempos de Compostela, estaba a
prepara-lo Congreso mariano de Pontevedra, hai agora 40 anos. No Museo de
Pontevedra atopamos este len.za da Virxe Peregrina, un óleo anónimo do XVIII.

e:··· · · · . ··

HORIZONTE UNIVERSAL
A UPG E A IGREXA NA GALIZA
Don Manuel segue a dicir que
"Beiras é un tolo" -·e moitos crenllo,
porque o de Vilalba semella falar
sempre
cunha
autoridade
incontrovertible para os seus-, e os
dirixentes do centro-descentrado do
PP proclaman todo o alto que poden
que o BNG é un partido de
extremis tas-marxis tas-leninis tasseparatistas-violentos-perigosos que
"non acatan a Constitución" e
qu ren
"balcanizar"
-ou
"bolchevizar" - Galiza. Eles saben
moi ben que, a pesar dos seus
ex rcisrnos, o Bloque é xa a
alt rnativa renovadora ó seu caduco
so tido feblemente no
di tatorial dun home

m veu

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

_

vid nt , que algo se
n s último t mpos no

nacionalismo galega, e hai que estar
moi cego, ou ter moi mala fe, para
pensar que o Bloque é hoxe o
mesmo de hai trinta anos. Pese á
cegueira
de
inoitos
ou
ó
escepticismo doutros tantos, o BNG
--e dentro del a mesmísima UPG- foi
evolucionando
pos1t1vamente.
Mantendo a fidelidade a unha
incontrovertible aposta pala realidade
nacional de Galiza, o nacionalismo
galega foise facendo máis moderno,
tolerante e democrático; aínda que
manteña
algunhas
eivas
que,
seguramente, irá superando.
Un exponente do que vimos
dicindo é o último número da revista
Yerra e Tempo, vello voceiro da UPG
convertido nos últimos anos nunha
moderna "Revista cuadrimestral ·de
información, análise e interpretación de

llustracións:
Paulo Porta
Martínez

temas
monográficos
desde
unha
perspectiva
nacionalista
e antiimperialista'', como reza a cabeceira
da mancheta. Este número 11 da
nova etapa leva como expresivo
título monográfico "O papel da·
Igrexa na Galiza" .
Na presentación falan do seu
propósito: "A Igrexa como instituizón)
como ideoloxía) como organización
. económica) tivo e ten unha presenza na
nosa Terra1 tan relevante que non
é posibel
•
comprender a nosa Historia, coñecer o
noso patrimonio artístico e entender a
sicoloxía deste pobo se a excluímos da
.nos a análise". Tras facer referencia a
outros dous importantes documentos
da u:PG sobre a Igrexa de Galiza
(dous .números de Yerra e Tempo, de
1965 e 1967, e o coñecido "Manifesto
da UPC aos cregos da Caliza", de
197 4), din estas expresivas palabras:
"Pasaron 25 anos e era preciso abordar as
relacións Igrexa-Caliza ... Neste tempo g
esquerda pasou do rexeitamento ao seu
poder temporal a simplemente ignora-la.
E..'. o certo é que a Igrexa está na
sociedade galega e esta non se explica sen
a Igrexa".
Cando Francisco Rodríguez,
pnme1ro, e lago outro militante da
UPG que traballa na revista, me
pediron un artigo para Yerra e Tempo,
confeso que a miña reacción foi de
sorpresa -grata sorpresa-. Sensación
esta que se confirmou ó amasarme o
plan da· obra e porfiar no seu interese
por unha colaboración feita desde a
total liberdade de reflexión e
exposición, na que só me suxerían o
aspecto que debía abordar." Queremos
facer unha reflexión honrada sobre a
Igrexa de Caliza, feíta desde dentro",
dixérome. Teño que confesar que
non me teñen solicitado tal causa
desde
o u tras
instancias
máis
"católicas" .

Victorino Pérez Prieto

.................. :: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... .

O plano inicial ·era impresionante
polos temas que abordaba. Pero logo,
tanto a realización final coma os
colaboradores, non deixaban de
sorprender gratamente. Entre os
temas abordados figuraban: o papel
histórico da Igrexa na Galiza
medi~val, nos séculas XVI-XVIII e
nos últimos 60 anos; a realidade
actual da Igrexa nos aspectos
económicos
e
institucionais,

patrimoniais; a relixiosidade popular,
a participación da muller... Entre os
autores estaban nomes de católicos
ben coñecidos dos lectores de Irimia,
como Francisco Carballo, X,osé
Antón Miguélez, Xosé Chao Rego,
Márcial Gondar, Engracia Vidal e as
"Mulleres Cristiás Galegas", ademais
deste que suscribe. Xunto a eles
figuraban outros nomes t.a mén
coñecidos
nó
mundo
do
nacionalismo como Anselmo López
Carreira ou Cesáreo Sánchez Iglesias.
Penso que este é un magnífico
exemplo que hai que seguir á hora
do necesario diálogo social para ir
construíndo unha " Galiza liberada" .
Diálogo entre crentes e non crentes,
cristiáns e non cristiins.' xente máis á
esquerda e xente do centro e da
" dereita civilizada" que amen .
realmente a Galiza, que a leven
realmente no corazón, como a levaba
Castelao. Comprirá superar un certo
" nacionalismo de pedigrí" no que a
patente galeguista
só a teña un
pequeno grupo de individuos.
Pero, é igualmente un exemplo a
seguir para unha Igrexa en Caliz a

que
segue
renusa
a
ser
verdadeiramente galega, e que non se
manifesta realmente disposta a entrar
neste diálogo social no que si queren
entrar "os outros", os presuntamente
"de fóra", tal como veñen
manifestando ultimamente, sobre
todo desde as páxinas de A Nasa
Terra.

e······· · ·

··············o
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ENIREVISTA

A XERACIÓN DO DESBLOQUEO.
CONVERSA CON MANUEL BELLO
Manuel Bello Salvado é unha boa mostra das novas posibilidades que desde hai anos,
co trabal/o de moitos e moitas que en lrimia coñecemos, se foron abrindo para a
vivencia da fe cristiá -e da militancia política- en Galicia. Non hai tanto, gracias a unha
intervención ·espontáne·a deste catequista da parroquia de Xanceda e responsable local
do BNG, anunciando IRIMIA na sección de anuncios de balde da revista .'''A Nasa Terra ;'
deuse unha interesante -cuantitativa e cualitativamente- medra de subscricións,.
lnteresámonos pala súa simpatía e polo que representa, por ese seu itinerario como
estudiante, catequista, militante, ... e agora concelleiro do Bloque en Mesía, e
aproveitamos esta entrevista que Gumersindo Campaña lle fai en Fervenza, na que se
retratan as súas claves persoais.
Coruña. Eu era o único rapaz que
falaba en galega e a profesora
espetoume ¿Te criaste en el campo?. A
frase -pronunciada en incorrecto
castelán, apuntamos nós- afectou
a miña autoestima. Á sem:ana
seguinte púxenme en contacto coa
Mesa
Pola
Normalización
Lingüística e xa empecei a traballalo aspecto da lingua. Asisto a unha
conferencia de Paco Rodríguez e a
un acto do BNG en Mesía. Foi a
miña entrada co BNG.
¿Como continúa logo o teu
proceso?
Hai dous momentos na miña
actividade política. O primeiro vai
do 91 ó 95, no que me centro en
facer un traballo na Universidade.
Entrara na Facultade de Socioloxía ·

Nun 25 de xullo cunha compañeira.

Manolo ¿cando espertou en ti
a conciencia política? ·
Tiña d za ei ano cando empecei
a pa ar do futbol. E tudiaba 3º de
BUP no In tituto de Ordes.
in idía oa lec ión
falába
d
p rtido p lítico . Daquela o
pa ara de L a 5 d putada . Oín
falar laro d BN por pnmeira vez.
En utubr d 90 fun pr para-la
el ti i ad a unha a ademia da

no ano 91. Podo dicir que introducín
no
nacionalismo · a
vanos
compañeiros, e que son introductor
dos CAF que chegaron a se-la forza
maioritaria na facultade. Fun logo
elixido
para
o
claustro
da
Universidade. Das tres prazas para
alumnos, dous eramos dos CAF.
Estiven dous anos ·no claustro (9597). Fo ron anos de contacto co
movemento antimilitarista. lamas a
manifestacións e participabamos en
charla
de formación. Tamén
participabamos
moito
en
movem nto ecoloxistas, en contacto

conADEGA.
Cal foi o teu traballo en
Me sía?
Foi a partir das municipais do 9 5
cando centro en Mesía o meu
traballo político. Decidín deixar de
lado outros ~ompromisos para
contribuír á organización dun grupo
nacionalista en Mesía. Comezamos
con reunións periódicas. Ás veces
con· só tres ou catro persoas. Foi
froito deste traballo a edición dun
boletín periódico e, así mesmo, o moi
bo resultado nas eleccións do pasado
trece de xuño.
E, ¿como cocíbe-la actividade
política?
Política é todo. Cada día fanse
centos de actividades políticas, tanto
o traballo dunhas eleccións coma o
devolver un papel de publicidade a
unha empresa para que o faga en
galega. E isto fágoo varias veces ó
mes.. Cando ·vexo nas persoas
actitudes de descompromiso coa
realidade, trato de razoar con elas.
Hai pouco preguntáballe a unha
señora nun supermerca.do por qué
mercaba leite francés no canto de
leite de Galicia. Isto é un
posicionamento político, románti~o,
quizais, pero tamén baseado na razón.
Pretendo que a xente recupere a
autoestima e os valores propios.

Gumersindo Campaña

Manolo ten
metido moitas
horas nun
estarzo
desinteresado
comocatequista
miaill~¡;Q¡¡,;.._ww.1~~Uliiolt.W e sacristán ...

E logo está o teu proceso levoume a facer un traballo co que
como persoa crente. Sancristán me era máis próximo, mi traballo
de Xanceda desde os dez anos.
máis comprometido. Quera sentirme
Conta e valora esa experiencia.
útil dentro da Igrexa. De aí o paso a
Como sancristán teño pasado anos ser catequista dentro da parroquia.
de moito traballo. Saía do Instituto e Con isto comezo a ler revistas cristiás
ía ós enterros ó medio día a reza-lo
(Irimia, Fervenza, ... ) , a ter un
rosario. Tamén o rezaba tódolos día
achegamento máis intelectual coa
no mes de maio. Polos 16-18 anos
Igrexa, a ler cousas que antes non lía.
non
tne
separei
da
Igrexa,
Á mma parroquia van dous
simplemente polo cura. Tíñ~e moita seminaristas. Quera saber causas
fe, había confianza mutua. Pero, por deles, qué formación teñen, qué
outra
parte,
había . algo
de
asignaturas estudian, qué profesores,
decepcionante no traballo: que se a qué preocupación polo uso da
vela neste sitio, que se a auga bendita lingua. Incluso pensei na posibilidade
para os prados, . . . Iso non era fe, · de estudiar · -teoloxía cando remate
senón sup~rstición. Daquela eu non socioloxía. ·
tiña obxectivos dentro da Igrexa.
¿Como ve este sociólogo a
E máis tarde descubriches
figura do crego ou seminarista?
IRIMIA. ¿Qué supuxo para ti?
O ano 94 asistín á Romaxe de
Ribadeo. Para mm foi un dos
descubrimentos máis importantes,
das
causas
que
máis
me
impresionaron. Descubrín que a
.Igrexa non .era unha . pedra marta:
que había unha Igrexa galega.
Emocionoume ver cultura, sinxeleza,
fe e fe no país. Un Cristo cercano
que tamén · é galega. Antes de
Ribadeo era simplemente sancristán.
Agora xa tiña outros obxectivos.
E
despois
fixécheste
catequista ...
... E outras tantas
O achegamento a IRIMIA, a
como estudiante
de socioloxía .
descuberta dos galeguistas cristiáns,

Co · seminarioo su:frín unha gran
decepción. Os seminarista non
teñen, maioritariamente, interese
. pala realidade social de Galicia, nin
preocupaci~n pala lingua ou os
problemas políticos. ¿Esa é a xente -e
sinto dicilo- que mañá estará á fronte
da Igrexa? Con respecto ó crego,
vexo que desde a súa posición teñen
unha responsabilidade que non
asumen, que tanto lles ten. Cregos
con actitudes materiais respecto dos
problemas sociais, cómodos, que non
lles preocupa a xente, que non fan
nada en galega. Esas ·'figuras así
tirábanme para atrás. Todo o
contrario doutros cregos, próximos e
comprometidos. Se o crego é así,
pode in:fluír moito.
E ¿como te sitúas na Igrexa
que coñeces?
N ós somos Igrexa. Non somo
simples bancos. Se es Igrexa,
participas
ensinando,
como
catequista,
participando
en
actividades,,nos sacramentos, e tendo
unha postura crítica rnáis aló desa
Igrexa de pedra. 1bdo isto achégame
cada vez máis á xente que quere unir
galeguismo e cristianismo. Os cregos
que loitan a carón dos problemas
sociais, culturais, ecolóxicos. En fin, a
aspiración é ser cnst1an con
normalidade nunha Galicia normal.

_.
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CON 1OS, PARÁBOl -AS E
HISIORIAS
.
A NOGUEIRA DA CONCHA
¡Non sei porque o tomas tan a
peito! Se a Concha deixou pasar
tantos anos non lle debía interesar
tanto como agora di. Sonche manías
de enferma. Co que levas gastado en
querer localizar a ese Pepe pasabamos
unhas vacacións... ¡Total por unha
nogueira!
Razón non lle faltaba ó meu home
pero el non vivía coma min a paixón
por levar unha boa noticia a alguén
qu podía rexurdir con ela.
¡Que ha rexurdir muller, que ha
rexurdir! Desta non sae, que ben ves
qu cada vez está peor e os médicos
nunca deron esperanzas.
un c mpañeira de Concha na
ha itc ión do ho pital de Lugo
43 dí
qu doum moito
u co máis vella ca
mm,
r de tanta paz', de

················-

tan bo humor e de tanta gracia que
coido foi ela quen me sanou do moito
mal que pasei coa ope.r ación que non
quero lembrar. De súpeto atopei nela
a irmá que sempre soñei e a mai que
perdín · tan nova: _Foi coma un
frechazo porque ela C?ido que me
profiliou no seu corazón. Tivemos
tempo e tempo de nos contar de
vagar as nosas vidas, pero non
cumpriu, porque o que falamos foi
tan ben acollido e comprendido desde
dentro que tivemos a certeza de
sabelo todo unha da outra ¡que
importancia tiñan os detalles se as
vivencias máis · íntimas eran tan
concordantes! Abondou comprobalo
no pouco para que os silencios .se
enchesen de compaña. Nin co meu
home sentira un amor tan tranquilo,
tan feito, tan cheo de presencia e

gratuidade, libre
~e
demanda ·
ningunha.
Isto pasara había dez anos. Despois
polas voltas da vida perdéralle o rastro
á Concha e sempre me quedara unha
gran señardade por . ela, aínda que
dalgún modo tíñaa sempre comigo.
Agora volvín dar con ela visitando
a unha · ve ciña no mesmo hospital e
case no mesmo cuarto. Está grave. A
m~a da comunicación sen a penas
palabras segue viva ¡non foi ningún
soño! Por iso eu sei que nada lle ·daría
ma1s
~ontento
que
dicirlle ...
"Conchiña, o teu filio Pepe xa sabe da
nogueira, dinlle a túa razón". Por iso
encarguei ós detectives que o busquen.
e non me importa pagar e
desprazarme eu se cómpre.
Pepe é o filio perdido e querido de
Concha. Ama moito á filia Teresa coa
que vive, pero o seu corazón suspira
polo ausente, por ese Pepe tan
xeneroso e tan estragador, tan valente
e tan feble, tan sentimental e tan duro
na súa inconsciencia.
Na última cárt'a qué tivo del hai
tres anos, desde Canarias, contáballe
grandes proxectos, facíalle grandes
promesas de rexen~ración e de sentar
cabeza, preguntáballe pola familia,
pofos veciños, polos cans, polo gado ...
e pola nogueira. Concha na carta de
contestación deulle razón de todos
agás daquela nogueiriña que o Pepe
plantara a carón do pozo na . súa
última visita, moitos anos atrás. Non
se atrevera a dicirlle que mentres ela
estivera no hospital fixeran obras no
pozo e maltrasplantaran a nogueira ó
cámbaro da horta, onde non solecía á
sombra da pereira. Non morrera pero
esmorecía esmolincrada e triste.
Concha mandáralle a carta máis cariñosa do mundp, pero calara o que
adiviñaqa inte,resaba máis ó Pepe:
saber da sorte da nogueira que
plantara con tanta ilusión e que viña

Xosé Antón Miguélez Díaz
sendo, tanto para Concha como para
o filio unha presencia e un símbolo.
Era o sinal de que na vida ambulante
e fracasada en tantas cousas do Pepe,
·algo enraizaba e perduraba . Nos seus
longos silencios a nogueira falaba por
el;a sorte da nogueira ·era un augurio
de futuro para o Pepe.
Concha non ousara falarlle daquela
da vida amortuxada que a árbore
levaba pero agora pedíame o que eu
sabí.a era algo máis ca un capricho.
"Dille que a nogueira solece. Secou
a pereira e a nogueira vai arriba. Dille
·que xa dá sombra e no ces.·.."
E direillo. Ou non hei poder ou
direillo. Algo me di que a saúde de
dúas persoas depende agora de que se
saiba a sorte desa nogueira que
rexorde. Por iso se teño que ir ás
Canarias levarlle a razón ó Pepe, vou,
anque o meu home non o entenda.

,,..

ECONOMIA·

·Pedro F. Pedrouzo Devesa

IMPOSTOS,TAXAS·E DEMAISTRIBUTOS
Os organismos públicos teñen
varias fontes de financiamento para
podedevar a cabo os seus programas.
O máis coñecido entre nós é o IRPF
(imposto sob~e a renda das persoas
füicas).
O IRPF é un imposto directo
porque aqueles que o · pagan foron
anteriormente
identificados.
Precisamente ó seren identificados é
fundamental porque así se fai un
imposto a medida, isto é, cada un terá
que pagar según os cartos que gañe.
Pola· contra nos indirectos todos
pagamos por igual (non hai que
identificarse polo tanto).
¿Que efectos ten isto?. Pois, ·na
medida en que debemos cotizar
todos según as nosas capacidades para
que así se repartan os cartos según as
nosas necesidades, cómpre que poña
máis quen máis ten. A iso chámase

imposto progresivo, nel témo-lo
exemplo no TRPF. Os impostos
indirectos como o IVA teñen o grave
problema de que · todos pagámo-lo
mesmo. De comprar un kilo . de
plátanos tanto paga quen é rico coma
quen non o é. A primeira vista
semella ser un imposto equitativo (no
sentido de que todos pagan igual),
mais se ternos en conta que é un
imposto que só recae sobre o
consumo, e que as clases máis baixas
teñen que consumir o 100% da súa
renda, resulta que mentres que estas
pagan impos.tos por tódolos cartos
que teñen, as capas fiáis favorecidas
somentes pagan pola cantidade de
cartos que gastan, quedando sen
cotizar por todo aquilo que aforran.
Como
vemos
estes
impostos
indirectos son fondamente regresivos
por recaer sobre a totalidade das

rendas
das
clases
máis
economicamente desfavorecidas, co
agravante de que ata por bens de
primeira necesidade se ha de paga-lo

IVA.
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INTERNACIONAL

Moisés l:.ozano Paz.

O ADEUS DUN PACIFICADO.R: NELSON MANDELA.
No pasado mes de xuño Ne/son Mande/a dixo adeus á política e despedíuse da
presidencia do seu país: Sudáfrica. Demostrou nq seu mandato que a reconciliación
entre negros e brancas era posible. Atrás quedaron moitos anos e duros recordos da
represión da minoría branca fronte a unha grande maioría negra. Todo un período que
quedará para historia como unha época de racismo e segregación social, que recibiu o
nome inglés de apartheid.
SURÁFRICA
A República surafricana foi creada
no ano 191 O . con ta actualmente
cunha poboación dun 43 rnillóns de
habitantes, dos que un 75% son
africanos, un 14% europeos, un 9%
m stizos e un 2% surasiáticos. En
Pr toria está a capital administrativa,
n idade do Cabo a lexislativa e en
Bl cnfc nt is a capital xudicial.
No que e refire á lingua existe
un ha v ri d~ de: afrikaans, ingl' s e 11
lín gua africana . o m smo xeito as
r -lj i' ns s n varias: un 55% son
prot tant , un 9% católicos, ·un 1%
hinduístas, un 1% musulmáns e outras
conforman o 34% restante.
A
economía
é
altamente·
diver ificada
e con modernas
infrae tructuras.
Sector
de
manufacturas en auxe, agricultura
variada, minas de diamantes, ouro,
platino, carbón, plata uranio, cobre e
amianto.

··············e

Dende a desmantelación do sistema
do apartheid, a comenzos do ano
1990, a segregación racial concluíu,
pero as tensións persisten. Aspírase a
corrixir os desequilibrios económicos
a través da educac;:ión~ a construcción
de vivencias e a reforma agraria.
NELSON MANDELA
Este personaxe histórico naceu no
ano 1918. Como dirixente do
Congreso Nacional Africano (ANC)
defendeu un programa de resistencia
pasiva contra o apartheid. Foi xulgado
de traizón no ano 1956 e absolto en
1961, pero foi arrestado de novo e
sucesivos xuízos condeáron6 a cadea
perpetua. O 11 de febreiro de 1990
sae en liberdade.
Coa súa saída do cárcere , tras .27
anos de reclusión, existía un · certo
temor á que nacera con él un certo
integrismo perseguidor dos brancas.
Pero desde o primeiro momento foi

capaz de seducir, tranquilizar e
ganarse a confianza da Suráfrica
branca. Mesmo De Klerk , o último
presidente branco de Suráfrica
recoñece o papel indispensable de
Mandela para que o país se afastase do
prec1p1c10 dunha confrontación
sanguenta e se lograse un grao de
estabilidade política, que non existiu,
dende que chegaron os colonos
brancas no ano 1952 ..
Mandela pasou, na . súa · vida, de
momentos dun pacifismo pasivo, de
resistencia non violenta, a defender a
necesidade das armas para acabar ·con
toda a situación de inxustiza e de
violación sistemática dos dereitos
humanos. No cárcere aprendeu a
entender a psicoloxía dos brancas,
para logo aplicar na política a
conciliación entre os intereses dos
brancas e dos negros .
As súas palabras de despedida foron
un canto á tolerancia. A loita polos
dereitos de todos e, especialmente, dos
máis pobres e excluídos. Recollemos
algúnhas frases signifiGativas: " Os
surafricanos debemos recordar o noso
terrible
pasado
para
poder
enfrontamos a el, perdoando o que
haxa que perdoar, pero sen olvidar ...
A mellor compensación para o
sufrimento das víctimas e das
comunidades,
e
o
ma10r
recoñecemento ós seus esforzos, é a
transformación da nosa sociedade
nunha sociedade, que faga dos
dereitos humanos polos que eles
l9itaron unha realidade viva. Isto é, en
concreto, o que significa perdoar, pero
non olvidar.

FAI A.DOIRO NO ADRO

Xosé Chao Rego

¿QUE SUCEDEU EN FÁTIMA?
Por idade, pertenzo á xeración que nos anos 40 viviu a
paixón fatin]ista. A imaxe da Virxe percorría o territorio
ibérico e as multitudes rodeaban a sagrada estatua, todos
amilagrados de que as pombas, que non tiñan onde
pousar, acougasen na peaña que soportaba a imaxe ¡milagre, milagre!- , pois non tiñan onde deixa- la súa
descarga escatolóxica.
En 1956 tiven ocasión de ler un libro -Apariciones-,
que axiña retiraron do mercado. O xesuíta Carlos María
Staehlin divulgaba as contradiccións nas declaracións dos
videntes, maiormente as de Lucía,. a única que aínda vive.
O f~moso baile do sol foi visto por moitos presentes; qúe
consistiu nunha alucinación colectiva demóstrao o feíto
de que moitos dos asistentes ó espectáculo non o deron
visto, malia o seu interese ou, se prefire o lector, "fe". Pero
entre os tres videntes houbo versións moi di(erentes do
mesmo fenómeno. Os libros que trataron o tema, mutilan
textos manipulan datos.
Dende hai anos, o amigo de Irimia padre Mário de
Oliveira, vén desmitificando este alienante infundio
dende a súa excelente revista mensual Fraternizar Agorá
publica un libro - Fátima nunca mais-, esgotado en po~cas
semanas e xa na segunda edición. Afirma: ·

e

O padre Mário analiza os cinco relatos que foi
realizando a única supervivente, Lucía, dende 1935 ata
1989, todos diferentes- entre si e moi arredados do relato
de 1917. O autor, ademais da descrición dos sucesivos
pasos, demora na interpretación teolóxica das diversas
Memorias de sor Lucía. Sorprende o papel mínimo que
teñen os outros ·videntes, Xacinta e Francisco, como
ilustra repetidas veces o autor:

• O curioso é que a mesma Lúcia, nas Memórias que
escreve sobre a Jacinta e o Francisco, respectivamente,
quase se ''esquece" de referir que eles viram o anjo de
Portugal, que lhes ensinou estas oraroes. Temas, pois, de
dizer que todas estas "apariroes" do "Anjo", das quais
ninguém, nem mesmo os estudiosos de Fátima, até
1937, sequer suspeitaram, tém iodo o ar de montaxem.
E de coisa artificial (p.23).
Mostra da barafunda de visións éo este parágrafo do
referido libro do xesuíta Staehlin:

Mientras la gente, durante el milagro del sol, veía al
astro cambiar de colores -rojo, verde-, variar su tamaño
y moverse, Lucía,Jacinta Francisco presenciaron otro
espectáculo, también inesperado: nuevas apariciones, en
rápida sucesión, con cambios de edades y vestiduras:
Jesús niño y Jesús hombre, la Virgen del ~osario y la
Virgen de los Dolores, y la Virgen del Carmen, San
José ... Los tres niños no vieron todo cada uno; y, cuando
coincidieron en unha visión, tampoco la vieron igual,
sino ca'n notables diferencias.

y

Nao fiz do ·que retomar hoje a mesma atitude que a
Igreja Católica em Portugal tomou entre 1917 e
1930. Na verdade, durante" 13 anos, também ela nao
acreditou nas apariroes de Fátima. E podia ter-se
apressado a reconhecé-las, porque, até entao, eram já
muitos os milhares de pessoas que acorriam a Fátima,
entre 13 de Maio e 13 de Outubro, de cada ano. E,
inclusive, ·havia já acorrido o chamado milagre do sol',
no dia 13 de Outubro de 1917 (páx.10).
A motivación política parécelle clara/ó autor, perante o
feíto dunha Señora de Fátima con mensaxe retrógrada e
moralista, anticomunista:

Ante tan escasa seriedade destes personaxes celestiais,
acuda o irimego ó libro do p.Mário de Oliveira. Eu só
pretendín servir un aperitivo.

Porém, só em 193 O é que a Igreja Católica reconhece
Fátima. Um reconhecimento oficial a que nao terá sido
alheio ofacto de ter saído vitorias o o golpe militar de 2 8
de Maio de 192 6. O novo rexime, obscurantista
católico; saído deste golpe militar e presidido pela dupla
Salazar-cardeal Cerejeira, carecía de uma coisa asím,
para mais facilmente se implantar nas popularoes
(Páx.10)
Portada do libro do
padre Mário

e-.············

O NOSOTABOLEIRO
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CAMINO DE SANTIAGO
Querido/ a amigo/ a:
Camiño
de
Santiago
é un
patrimonio histórico e cultural da
humanidade,
aínda
que
especialmente de Europa que o
creou, veuno medrar e asistiu a
tódolos seus avatares, por el viaxaron
dun lado a outro nobres e plebeios,

reís e truháns 1e catadura espesa,
xente piadosa e xente ·da farándula,
facedores das obras de misericordia e
bandidos de toda caste.
A cultura é un ser vivo, dinámico
e, polo .t anto, cambiante; ó seu
antollo, deixa caer e incorpora
crenzas, ideoloxías e tradicións, e
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garda outras transformándoas ó
socaire dos tempos . Os motivos que
moven ós ·peregrinos hoxe son moi
variados e pódese asegurar ' sen
medo a equivocarse, que son
diferentes ós que movían ós da idade
media.
Todos ternos dereito a utiliza-los
símbolos á nosa maneira sempre que
respectémo-lo seu significado para os
demais e a súa historia. Dubido
moito que garden este respecto polo
Camiño, símbolo por antonomasia,
quen queiran impor unha visión
puramente comercial del ou o
utilicen
exclusivamente
para
intereses políticos ou partidistas.
Amigo/a, o Camiño, segundo
tódolos indicios, naceu como
vehículo relixioso, polo que sempre
circularon tódalas diferencias que
fundamentan as identidades étnicas,
políticas , ideolóxicas, culturais e
relixiosas ·· de Europa. Ademais,
ningunha época por máis piadosa
que teña sido, esqueceu que o
Camiño é a cristianización dun
camiño anterior.
- Ternos que volver a facer do
Camiño un manantío de diferencias.
Métete isto ben na cabeza; o
- importante no é estar de acordo
serrón comprenderse. Xa sabes,
arne1ros somos e no Camíño · nos
encontramos.
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Hai moitos motivos polos que facelo camiño de Santiago, como ben di
Manuel Mandianes, tamén ha.1 moitas
formas de realizalo. N ós irnos facelo
para chamar a atención polo
descoñecido no que atopa o medio
ambiente ·e polos ataques continuos que
so:fre o patrimonio natural con especial
incidencia dos incendios forestais que
tódolos anos calcinan miles de H as. de
bosques.
Ternos pensando realizar dúas rutas
do camiño onde podemos observar nos
días de percorrido a situación
medioambiental de parte de Galicia,
atravesaremos
dende · zonas
de
concentración parcelaria, repoboacións
negativas, destrucción de bosques
autóctonos, espacios degradados polos
incendios forestais,pasando pola rrútica
e desaparecida lagoa de Antela, pero
tamén disfrutaremos da natureza que
aínda queda e que a todos nos
corresponde conservar.
linos face-lo camiño como sempre
se :fixo cos medios que cada un ten sen
presas e co tempo como compañeiro,
cada un pode saír de onde queira e
como queira esa é a gran liberdade de
pornos en Can1iño.
Para anini.a-lo camiño e facelo máis
levadeiro faremos diversas actividades.

Propoñémosche dúas alternativas:
1º . Carniño Francés dende
Vil.afranca do Bierzo (León) a Santiago
de Compostela (182 Km.). ·
2º Dende Montealegre (Tras os
Montes, Portugal) ate Santiago de
Compostela (179 Km.) .
Etapas doadas de facer cunha media
de 30 km. de percorrido diario, para
durrnir e comer aproveitaremos
albergues, pausadas coa posibilidade de
empregar tendas de campaña (ten do en
conta s_ue no mes de agosto pode estar
todo saturado pola afluencia de
peregrinos) .
IMPO R TANTE é chegar a praza do
O bradoiro (Santiago de Compostela) o
domingo 15 de agosto no que se fará un
acto simbólico. A proposta sería realizar

a andaina dende o día 9 luns ó 15
domingo de agosto, podéndose realizar
dende calquera das etapas.
Convocan, apoian e organizan
Amigos da Terra,Asoc. Ecolox:ista "O
Brote" , Coordenadora ·pro N atureza
Ourensá, CDR " O Viso", CCOOMedio
Ambiente,
Greenpeace,
Plataforma Cidadá para a D efensa das
Ribeiras do Miño, Sociedade Galega de
Historia N atural.
Queda aberto a participación
doutros colectivos, agrupacións, persoa ,
etc ...
Para máis información contactar coas
organizacións que convocan ou:
Asoc. Ecolox:ista "O Brote".- Telf.
609-818086.
Amigos da Terra.-Telf. 988-374318.

RETIRO DE VERÁN
13 (chegada), 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 D eus 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 .
Coordina Tereixa Ledo. Organizámo-los días arredor dos seguintes motivos:
día 14: A experiencia do amor, como experiencia de Deus;
día 15: A experiencia do mal, como experiencia de Deus;
día 16: A experiencia da comunidade, tamén experiencia de Deus.
O lugar será Vilán (Pomelos 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-coidadores para os máis pequenos).
- 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: 982-178143 (Pilar)
e

········ ·· ······

O NOSOTABOLEIRO
O CANTAR DO IRIMEGO
1. No franquismo alclimábase
-non o hai ·q ue perder de vista-,
a algún crego dos mellares
de roxo, de comunista.
2. Esta acusación perenne
de andar con mala compaña
hérdase da intolerancia
daquela vella España.
3. Aqueles tempos pasaron
e o comumsmo morreu.
¿Quen vai se-lo novo demo
que asuma o papel seu ?
4. O Estado centralista
herdeiro daquel fascismo
nova víctima atopou:
évo-lo nacionalismo·.
5. E así a xente de Irirnia
vai recibir este estoque:
é revista partidaria
que lle fai o xogo ó Bloque.
6. En principio cabería
dicirlles a eses fulanos:
que non esquezan o dita:
"ladran, lago cabalgamos".
7. Mais nestes asuntos cómpre
amasarse hurnildosos,
ou, cando menos, ser cautos
e unha rniguiña raposos .
8. Algo de cetto haberá
senda falsa acusación:
a clave está na esquerda
e· na palabra "nación".
9. Que Irirnia é radical
de esquerdas ¿é algo malo?
Mellar será asurnilo
que, raposos, ocultalo.
1o. Que nalgunhas esixencias.
sen sequera pretendelo
cadre coas que ten o Bloque
non ternos por que non crelo.
11. O campo de actuación,
senda pra todos Galicia,
que galeguistas nos chamen
évÓs ben boa noticia.
12.Ben outro cantar sería
e moi de preocupar
qu~ nos chamen do Psoe
ou do PP ¿popular?

· · · ·······e

