
"¿Por que non xulgades por vós 
mesmos o que cómpre facer?" 
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EDITORIAL PROCESIÓNS 
ENLEADAS Non sempre que pasa o día 
pasa a romería. A presencia de cargos 
municipais do BNG en actos de carácter 
confesional católico deu lugar a un 
substancioso debate na prensa e nalgunhas das 
súas agrupacións locais. Nunca é tarde, se a 
cousa axuda a clarificar ideas e a 
desdramatizar realidades. 
En princ1p10 a presencia dun cargo 
institucional, dunha representante do poder 
dun estado laico e aconfesional, nun acto 
público dunha confesión concreta, é unha 
anomalía. Éo na n1-edida en q~e non vai como 
anónimo cidadán, senón como cargo no 
podt::r. Que esteamos afeÍtos, tras anos de 
nacional e regional-catolicismo, a ve-las 
autoridad s civís procesionando detrás de 
militares sotanas, non lle quita á cuestión 
nada d a natureza anómala. 
Ademais é unha ocasión perdida que un 
al ald ou concelleiro do Bloque non marque 
unha dif( r n ia, clarificadora, respectuosa e 
l m ntal u pr dec sore.s. Explicando a 

· u a r namcnt , n dra1natisn1.os, sen tics, 
s 'n d gm ti m s, á poboación: non irnos á 
proce ión orno argos públicos, r spectaI?-1-0S 
a quen vaia, facilitamos esa expres10n 
c 1 ctiva pacífica e o que queira de entre nós 
irá a título particular. Esa é a perda: non deixar 
claro que e valora e respecta o feito relixioso, 
plural e popular e, por iso, garántese a súa 
autononúa, contribúese á súa non utilización 
política. 
Certo que unha procesión ten que ver máis 
co relixioso difuso, e mesmo festivo, ca coa fe 
como tal, coa opción persoal, e mesmo coa 
Igrexa. Que a política é táctica, non só 
pnnc1p10 . E que non hai que dar 
oportunidades ó adversario. Pode ser. Pero, 
curiosamente, nalgunha agrupación da 
comarca viguesa, con presencia de crentes 
recoñecidos, {aron estes os que se opuxeron· á 
aquela mesturanza. Mentres, os non crentes, 
que valoraban máis ca nada o número de 

ente, a pena nt ndían aquela po tura. 
orno a n' s 
pr ión da 

i que no importa eso da 
fe, e ·irnos saturados de 

on tantini mo, prefeririamos que e evitasen 
a itua ión . Por re pecto á r lixión e á 

demo racia lai a, re pectuo a con tódolos 
cr do . 

Daniel López Muñoz 

0 TRASNO CADA GAIVOTA Ó SEU NIÑO 
Con cariña de bo estudiante e ese don innato para conectar 
coas masas,_ don Dositeo .Rodríguez, comisionado polo 
Patrón como organizador do futuro Congreso do Partido, o 
da Gaivota, o máis popular de Galicia, nun malabarismo 
metafórico de moito repenique, dixo tal que así: "Non lle hai 
que consultar á dirección de Madrid os cambios que 
debemos realizar acó: non somos níiios" 
E comezaron as inevitables interpretacións da enigmática 
sentencia. Non somos niños. ¿A quen apunta o calculado 
verbo do comisionado organizador?, pregunto use o señor 
Pita, envolveito en incómodos cacarexos, nada sutís, coa 

enteira op~sición. 

As gaivotas sen niños traumatizanse e 
poden sufrir horrendas mutacións 

A cousa foi medrando coma cantos de vellos nos faladoiros, 
corredores e despachos . Pita non nos falta, pero non somos niños, 
e abofé que galo hai, ¿seremos logo pitiños condenados a non saber se 
chegaremos a galo dominante ou capón de feira? interrogábase, 
servicial, · Cuíña. ¿Pasarei a aplicar con enerxía o coñ~cido principio 
de cada galo no seu galiñeíro e ca~a pola no seu poleiro1 pin1 pan 
pum, todos ó chan1 quen carafio manda aquí?, cuestionábase Diz 
Guedes. 
E veña r:-ervios cando, días despois, unha corrosiva noticia 
xornalística, redactada con mal café, chegaba cal golpe baixo: 
os niños de gaivotas, gravemente prexudiciais para o benestar cidadán1 

son eliminados das cidades de Galícia co ·método de inocularlles nos 
ovos unha substancia letal. Aquel día houbo acordo : non somos 
niños, vaia home, niños . .. ha!!, era boa, xa o díxo o Comisionado 
Rodríguez, ... mentres as mans acudían instintivas e prot~ctoras 
a salvalaspartes. 
Tempos de metáforas nefastas, Palmoú -díxolle nun encontro 
casual Cuíña, acabado de chegar do pregón de Vilagarcía onde 
lle caeu unha chuvieira de ovos como para a ma~rotortilla de 
Carcacía, ó seu posible sucesor na secretaría · d~ partido- , e 
todo porque o Dosí non fixo a tempo o curso de peifeccionamento. E 
aquel, anticipándose ós xogos de palabras que se lle aveciñan, 
e pefou resignado: así palmámola, Pepe1 palmámola .fixo. 
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A CLAVE Manolo Rega/ Ledo 

L_I o_Ec_o____JI · Tereixa Ledo 

... porque o Reino do Ceo é coma o útero fecundo de Deus, nasa Nai, 

. en quen vivimos e nos movemos: prazas, montes, casas ... e todo canto existe 
(necesi_to acariñalo todo e non sei cómo). 

É como tod@s aniñando en Deus. 

É como ser niñ~s uns/has para outr@s e Deus no niño de cadaquén. 

O Reino do Ceo é como deixarse arrastrar palas correntes cristalinas do Amor, 
case sen norte ... 

medo vertixinoso ... espantoso baleiro ... 

mergullarse no máis abaixo, no menos aínda 

e ir parar ó sur do mundo e do teu ser. 

O Reino do Ceo· é coma un xantar de festa de aldea no día do patrón, 

delicioso, abundante, cheo de· cantos e de risas. 

É coma un xantar de mesa circular e de portas abertas: 

ti e máis eu comendo do mesmo pan, Carpo de Cristo. 

Igual cando respiras ou cando a vaca pace a herba 

ou cando eu tomo arroz, tamén Carpo de Cristo. 

Tragándonos uns/has @s outr@s ... ¡Todo é comuñón! 

... po·rque o Reino do Ceo é coma un murmurio amoroso no medio do silencio : 

necesito de ti ... vas facer moito ben ... non teñas medo ... apousa en min ... 
É o silencio galanteando ó oído d@ amad@. 

O Reino do Ceo é coma un orgasmo sen fin nunha entrega chea de paixón 
(desa paixón que leva á cruz, amor total). 

É pobreza absoluta. Nudez, sen máis. 

O Reino do Ceo é Deus que necesita de tod@s: de ti e máis de min. 

"¿Que fas aí todo o día sen traballar? (perdón: sen acougar) 

" É que ninguén me chamou" (¿ninguén me amou?) 

" Pois vén tamén ti á miña viña" (¡ven á miña Vida) 

"¿Quen son eu para ... ?" (xa Abraham falaba así: Éxodo 3, 11) 

e o Señor: "Eu estarei contigo" (Éxodo 3, 12) 

¡Así é o Reino do Ceo! ¡Sinxelamente xenial! 

Atopámonos diante dunha narración tipicamente evanxélica:_a parábola. Unha ·narración breve, un pequeno canto, se se quere, 

no que se suxiren, sen dicilo claramente, un has pistas fondas e básicas para a comprensión das relacións de Deus coa xente, 

connosco, e de nosoutros con Deus. Así polo menos so~ as parábolas evanxélicas, así as parábolas de Xesús. 

Hoxe para nós a parábola pode situarnos ante dúas maneiras ben distintas de establece-la nasa experiencia relixiosa: unha desde 

a obrigatoriedade, desde o cumprimento, desde o gañado, o pagado, o esixido, o merecido; e outra desde a xenerosidade, desde a 

auseneia de contabilidade. O primeiro camiño déixanos, por moito que fagamos, dentro de nós mesmos; o segundo, se cadra, 

pódenos achegar ata o corazón sorpresivo e. marabilloso de Deus. 

É cuestión de es·coller, e de escoller ben. e ........ .... ... .. .. . 
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AGRADECEMENTO é que cómpre manifestar a eses cregos que 

gastan a súa vida a pral dos demais, moitas veces ·dun xeito anónimo en pequenas 

aldeas. Algúns deles deixáronnos en agosto, Antonio Silva, que aparece na fotografía, 

crego na Mariña de Lugo, que se entregou totalmente ós máis febles, vivindo na 

pobreza e creando colectivos de veciños mesmo para recupera-lo patrimonio coma a 

restauración de igrexas, o mesmo que Cándido Campaña, que fixo un museo para 

conserva - los restos arqueolóxicos que foi puscando pala bisbarra de Bergantiños. Sen 

esquecer a Gabriel Vázquez Seixas, pioneiro na busca de espacios de mellar cualidade 

de vida para os máis marxinados de Ferrolterra. Que descansen de tantos traballos. 

O mes de setembro volve cos crespóns 

negros de marte e tortura da dictadura 

de CHILE, que comezou co golpe 

de Estado de Pinochet hai agora 26 anos 

e que seguiu co seu rastro de marte 

baixo as insidias do dictador, así co 

atentado contra o xeneral Prats de Bos 

Aires o día 30 de hai 25 anos. Na foto 

unha das moitas manifestacións nas 

rúas de Chile a pral da extradición de 

dictador Pinochet, facendo memoria dos 

moitos cidadáns asasinados naqueles 

anos de represión: en concreto un 

estudiante das Xuventudes Comunistas 

(abril do 85) e un crego catalán (19 de 

setembro do 73). 

O plazo para solicita-lo CESE ANTICIPADO DA 
ACTIVIDADE AGRARIA para maiores de 60 anos remata o 

derradeiro día deste mes. Pero o problema máis grave é o abandono que están a sufri

las nasas aldeas, que viran reducida a súa poboación na metade só en 10 anos. Entre 

1995 e 1998 perdéronse máis de 67.000 postas de trabal lo no naso agro;· nestes anos 

20.000 gandeiros deixaron de producir leite, un tercio dos productores que había en 

1995, moitos deles pala crise que está a sufri-lo sector debido á mala xestión política, 

sobre todo pala. amenaza da supertaxá. 

•)o Valdovlño • 

A celebración do SAN ANDRÉS DE TEIXIDO. o 8 de setembro, 

convídanos a contemplar con sorpresa o xeito de bicarse que teñen a terra e o mar 

neste tramo de acantilado que vai ata ó cabo Ortega l. Os seus cantís, os longos 

areais, a paisaxe única de Esteiro na baixamar, a Serra da Capelada, habitada pala 

escasa lagartixa de monte, sen esquece-lo falcón peregrino e o cernículo ... , unhas 

calas para mergullarse na inmensidade do océano. Fronte a tant~ marabilla da 

natureza, as desfeitas dos humanos: pistas e carreteras sen xeito, vertedeiros de lixo, 

plantacións salvaxes de eucaliptos, urbanizacións caóticas. 
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A creba da pasividad e do 

DE CONCELLO 
PONTEVEDRA ante a 

denuncia por delicto ecolóxico . de 

"Defensa da Ría" contra Celulosas de 

Pontevedra gracias á sensibilidade da 

nova corporación, está a crear un 

h9rizonte de luz que arreda o cheira 

fedorento da comarca e apostan 

decididamente polo traslado ou o peche 

da fábrica de Ence-Elnosa de Lourizán, 

unha vez que xa teñen encamiñado o 

traslado de Tafisa para o polígono 

industrial. Os cidadáns son conscientes 

de que esta empresa está a esgana-lo 

desenvolvemento da cidade e da ría, o 

seu potencial turístico e urbanístico. Son 

700 empregos directos que merecen 

tamén unha mellara na súa calidade de 

vida. 

O DÍA INTER.NACIONAL DA 
ALFABETIZACIÓN, que terá lugar o s de setembro, pode servirnos de 

chamada para tomar máis en serio tódolos niveis do ensino, agora que estamos a 

comezar un novo curso, no mundo das máis refinadas tecnoloxías, os criterios para 

valora-lo grao de alfabetización están a cambiar ó mesmo ritmo que medra o 

analfabe~ismo funcional. Por isa hai que potenciar un ensino público que acade 

tódalas idades desde as administracións máis próximas ó cidadán, coma os centros 

de formació"n de adultos, tendo en· canta que cada día hai máis tempo de lecer. 

A . PLATAFORMA ANTl-ENCORO DO UMIA segue 

na súa loita contra a ocupación ilegal dos seus terreas pala banda da Xunta. Nun 

ambiente rizado palas provocacións dunhas autoridades que non cumpren coas 

sentencias xudiciais a uns veciños que levan moito tempo de tensión pala defensa dos 

seus dereitos. A comarca está moi sensibilizada, pois ese encaro tiña tamén coma 

proxección a construcción de dúas centrais hidroeléctricas alimentadas polo encaro 

de A Baxe. Os veciños de Caldas de Reis, Cuntis e Maraña seguen a mobilizarse contra 

estas desfeitas do seu contorno. 

O comezo das ligas dos distintos deportes trouxeron) actualidade a decisión do 

Parlament de Catalunya de apoiar SELECCIONS NACIONAIS 
en competicións internacionais nas que se escoite o seu himno "Els segadors" e 

ondee a "senyera". Esta decisión xa foi bloquea~a polo Trib_unal Constitucional na 

contemplación do tema que fixo a Lei vasca do deporte ... , cando falaba de 

competicións internacionais, pero os cataláns falan de torneos "supraautonómic:os". 

Coma tódolos comezos de competición, tamén neste curso puidemos. ver nas 

bancadas algunha pancarta esixindo, "selección nacional, xa" 

8 """""""""" 
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f~GAL€RIA~ 
~ARGAD€LO~ 

~ 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 00 
Fax: 981 - 62 38 04 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 58 19 05 
Fax: 981 - 5818 88 

gai Provenza, 27 4 
08008 BARCELONA 
Teléf. : 93 - 215 01 79 
Fax: 93 - 215 01 79 

gfii Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 , 310 48 30 
Fax: 91 - 310 48 30 

~3 Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax : 988 - 37 09 28 

~3 Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 3 7 16 

(~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 4913 

~ 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 

~Ei Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf.: 986 - 85 25 84 
Fax: 986-857918 
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BIENIO IRMANDINO 

ESTADO DE CONTAS A 15 DE 
AGOSTO DE 1999 
INGRESOS 

Aportacións recibidas de particulares ............ . : ....... .. .. ... ... .. 834.523 
Aportacións de institucións 

Asociación Irimia ....... ......................................... .42. 920 
Revista Encrucillada ... .. .... : .. ....... ... ......... ............ .' .50.000 
Fundación Labaca .......... ... ....... ... ..... · ..... ... .. .... .... 300.000 
Fundación Sotelo Blanco .......... ... .... ... .. ......... .... 100.000 
Edicións Obradoiro ......... .... : ...... .. ... ...... ...... .. : .... .. 50.000 

Venda de medallóns (87 ex. a 1500 pts.) . ._ ... ... .... .. .. ....... .... 130.500 

TOTAL DE INGRESOS ... ... ... .... .... ... ... .. .... ............ 1.507.943 

NOTA: Hai que destacar tamén a aportación do Grupo Sargadelos que 

realizou de balde a impresión dos números 1 e 2 do Boletín Informativo. 

GASTOS REALIZADOS 
Impresión folleto divulgativo .. ................................ ....... .... .42. 920 
Impresión do folleto a encartar ..... , .. _. ......... .. .. ................... 696.800 
Encarte folleto na Voz de Galicia .. ... ............ .... .. .. .. ... .. ... . 1. 020. 800 
Aluguer palco acto 26 de xuño ... ..................... ...... .... .. .... .. 20:000 
Aluguer megafonía acto 26 de. xuño (pendente de pago) .... 50.000 
Medallóns conmemorativos (pendente de pago) .. .-...... ...... . 142.400 
TOTAL DE GASTOS ............................................... 1.972.920 

SALD0-464.977 (Déficit) 

PENDENTE DE INGRESO 
Subvención Política Lingüística ....... ............. .... .... ... ...... ... . 125.000 
Edicións Xerais de Galicia .. ...... ... ..... ...... .. ...... ........... .. .... .. . 50.000 
Editorial Ir Indo ......... ... .......... ............. .......... ..... ... .... ........ 30.000 

SALDO FINAL . 
Défidt por importe de 259.977 pts 
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A seguir, vén o que é en boa parte resultado da · reflexión sobre o libro de Pepe Chao: 

Xosé Chao Rego 

A CONDICIÓN 
HOMOSEXUAL 

L;t 
( 

A periferia ten voz 

A voz dos e das que se sitúan, 
conscientemente, non fóra nin 

dentro serrón na periferia da relixión, 
e no noso caso na periferia da Igrexa, 

parece adquirir cada dja ma1s 
presencia no concerto das opinións. 

De ser así, aínda que pareza 
mentira, o feíto non andaría lonxe de 

ser interpretado por algúns como 
unha boa nova. Quen así o interprete 

estará pensando que o Espírito de 
Deus ( quero dicir, a realidade 

feminina de Deus), en contra do que 
están a dicir os medoñentos, non 

. . 

estaría apagado ou inactivo por falta 
de resposta da xente, serrón actuando 

con máis forza que noutras etapas da 
historia humana. Porque o fume é 

indicio de que algo arde e onde se ve 
rebulir está presente a vida. 

Despois, o significado de periferia 

e as dimensións da mesma -algo 
parecido ó- de utopía- que cadaquén 

o descifre e o valore como poida. 
Certo que con esta lectura da 

A Condición Homosexual. 

realidade son cada· vez menos os que 

o confesan pero, para . compensar, 
cada vez máis os que senten que 
Deus anda pola terra sen revestir. 

Un lugar para bater cun Deus 
que non leva escolta 

Algo terá logo de excepcional e de 
chamativo o mundo actual que 

explicaría unha mellor disposición da 

xente a deixarse levar e tamén que 
algúns se apunten expresa e 

conscientemente ó encontro con 

Deus na periferia. Esa penumbra 
exterior ós límites establecidos polas 

ortodoxias relixiosas. 

A razón poidera estar no 

descubrimento de que Deus camiña 
pola terra - máis do que admiten as 

autoridades relixiosas- disfrazado, 

intentando chegar ós sitios e ás 
persoas sen escolta. Quen o ía dicir 

¡Deus Todopoderoso con esa xente, 
neses lugares e sen testemuña! 

¿A que se deberá este fenómeno 

tan de actualidade? Porque, se é 

verdade que Deus accede ó encontro 
coas persoas tan a miudo -sen 
pedirllo- de anónimo, en traxe de 

traballo e fóra do templo, eso debería 

ter moi preocupadas ás xerarquías. 
Con todo, o convencemento de que 

a cousa está sendo así, avanza sen 

discusión e conta con bastante máis 
forza argumental que as aparicións da 

Virxe de Fátima, tan estimadas 

noutras ~sferas relixiosas. 

Con permiso do Templo: 
Deus é salvador, ... ou non é 

Pero que ninguén se alporice, _ 

porque xa o Astete sostiña que Deus 

estaba en todas partes. Ó vello 

catecismo só lle quedou por engadir: 
amando e salvando, non condenando. 

Porque o Espíritu de Deus terá 

que ser forzosamente salvador ou 

non ser. ("To be or not ... "). Hai, para 

quen o queira ollar, algo que o 
confirma. Dentro dun ambiente de 
eclipse total como é o da crenza, un 

dos indicios, serrón o principal, da 
presencia do Espírito de Deus entre a 

xente, estaría en que as persoas que o 
descobren proxectan unha 

capacidade extraordinaria para 

desculpar- salvar ós pobres e ós 
débiles sempre e en tódolos casos, 

mentres isto resulta actualmente 

infrecuentre entre os servidores do 
templo. 

Volvendo ó rego · de Chao, el di 

que entra no proxecto do libro 

urxido pola ac.tualidade do tema, 

convencido de que a pasividade 

derivaría en irresponsabilidade. Ten 

moi en conta a tremenda hipoteca 

reÜxiosa que pesa sobre do tema, 

ademais de moitos malentendidos 
históricos . Sostén que o clima 

negativo que se palpa é o causante da 

falta de recoñe.cemento desta 
condición humana coma tal. 

Os homes e mulleres homosexuais 
teñen dereito humano a ser como 

son, como Deus os creou, sen que 

ninguén poida impedilo en xlistiza. 
Porque o máis significativo está en 

que eles non se fixeron a si mesmos. 
N aceron con esta condición. O libro 

está escrito con paixón, sen que esta 

lle quite rigor. Constitúe unha 
recapitulación das _razóns e unha 

desmitificación dos obstáculos para 

un limpo recoñecemento da 

homosexualidade. Fai un percorrido 
a través da historia da cultura cristiá e 

presenta, para rematar, algo tan de 

actualidade como son as parellas e a 

adopción de nenos . Penso que é un 

libro necesario para calquera que . se 

anime a vivir algo máis que como 

mero espectardor no mundo. 

e····················· 



···················e 

ENTREVISTA. 

SÁHARA: UNHA INXUSTIZA ESOUECIDA 
CONVERSA CO PROFESOR SANTIAGO JIMÉNEZ 

Santiago Jiménez, profesor da facultade de Historia da Universidade de Santiago, é un 
bo coñecedor da realidade que vive o pobo saharauí. Membro da Asociación. Galega de 

Amigos do Pobo Saharauí é un dos colaboradores do programa "Vacacións en paz" que, 
coma outros anos, trouxo ata Galicia nenas e nenas saharauís durante o verán. Con· el 
achegámonos non só ó problema de supervivencia nos campos de refuxiados, senón 
tamén ó longo conflicto bélico e político, con repetidos incumprimentos por parte de 

Marrocos dos acordos internacionais para a celebración dun ·referendo de 
autodeterminación, que ten como última data -oxalá tamén derradeira

o 31 de xullo do 2000. 

Santiago Liménez, Saramago, Díaz Pardo, ... na presentación en Galicia do primeiro 
observatorio sobre o Sahara. 

¿Cando xorde a asociación de 
solidariedade co pobo saharauí? 

Na segunda metade dos 80 houbo un 

intento de creación dunha asociación 

galega con sede na Coruña, co apoio da 

persoa dinamizadora de ta cuestión -

Antonio Massip-, que era alcalde de 

Oviedo. Fraca ou e retomouse un 

tempo despois dende Vigo, que era o 

centro mái dinámico, con máis nivel de 

e ncienciación; e ali e instalou a sede da 

A ociación Galega de Axuda ó Sáhara. 

Os inicios deberon ser dificiles, 
sobre todo a busca de recursos ¿non? 

Si porqn a en ibilidad con este 

t ma ' maior n utra zona de E pana, 

n qu Galicia a unha comunidade 

especialmente refractaria, que non o é. 

Sen embargo supérannos Andalucía, 

Canarias, o País Vasco, Cataluña, que 

teñen un compromiso institucional e 

social moitísimo máis. elevado. En 

Canarias ata existe unha partida 

orzamentaria ordinaria do Goberno 

Autónomo dedicada a este problema. 

OS CAMPOS DE REFUXIADOS 
¿Como se chegou a esta 

situación na que todo un pobo vive 
en tendas de campaña? 

Ninguén sobrevive no deserto, en 

campamentos de refuxiados, como 

consecuencia dunha decisión propia. 

Isto é o resultado de circunstancias 

históricas. O territorio onde vivían, que 

eles considera~ lexítimamente seu, 
estaba colonizado por España, país que 
decide, de súpeto, renünciar á súa 
soberanía, a pesar de que era 
considerado como unha provincia máis 
do Estado español. N ese mesmo 
momento é invadido polos gobernos 
veciños: Mauritania e Marrocos. Os 
saharauis rebélanse contra os novos 
dominadores , medra o sentimento 
independentista, que xa existía nos anos 
finais da dominación española, e créase 
un . xermolo de exército guerrilleiro 

baixo a orientación política da Fronte . 
Polisaria. Asemade produciuse unha 
fuxida masiva da poboación ás zonas 
controladas por este exército. 

· E comeza a guerra ... 
Si, unha longa guerra, · bastante 

ignorada, dende 1975 a 1990, na que de 
maneira desproporcionada o exército 
guerrilleiro combate contra Mauritania 
e Marrocos. Despois Mauritania asina a 
paz e renuncia ás súas pretensións 
anexionistas e Marrocos ocupa todo o 
territorio. Estabilizase unha situación 
na que as _ partes do territorio saharauí 
está dominada polo exerclto de 
Marrocos e a outra pola · Fronte 

Polisaria. E na retagarda <leste exército 
de liberación asenta esta morea de 
fuxidos . Créanse os campamentos de 
refuxiados, inicialmente no interior do 
Sáhara e, despois, polo acoso da aviación 
marroquí, no territorio de Alxeria, onde 
están actualmente. 
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Os nenos son o futuro do Sahara. 

UN REFERENDO ADIADO 
¿Cal é a historia dos fracasos da 

ONU á hora de celebrar un 
referendo de autodeterminación? 

O fracaso está na distancia entre 
unhas propostas aparentemente claras e 
a vontade de levalas a cabo. A 
autodeterminación nace da doutrina das 

propias Nacións Unidas: é un terr~torio 
colonizado que ten de 

autodeterminarse para segui-lo seu 
proceso de descolonización. Reafirmase 
tamén na doctrina do Tribunal da Haia, 
que sentenciou contra a pretensión 

marroquí de ter dereitos históricos 
sobre este territorio. Entón a ONU, 
para dete-la guerra, ofreceu un proceso 

de autodeterminación negociada, que as 
dúas partes aceptaron. 

Pero as cousas foron por un 
camiño ben distinto 

Si, porque aínda que a ONU 
anunciou no ano 1991 un referendo en 
cinco meses, non houbo tal. Mesmó hai 
un episodio patético, cando os 
refuxiados levantan os a campamentos 
tralo anuncio do referendo, convencidos 
de que xa está todo feito. Á volta dun 
mes sen que ninguén os chame, volven 
poñe-las súas tendas e a reinicia-la súa 
vida, pero en condicións máis precarias, 
porque nese mes gastaran, en festexa-la 

fin do conflicto, os recursos de todo o 

ano. Isto pesou moito sobre a 

poboación para a valoración dos 

seguintes pasos. 

E, evidentemente, supuxo ~nha 
ralentización de todo o proceso. 

Pois nada menos que durante os anos 
92, 93 e 94, chegando, no 95, a unha 

situación de ruptura do alto o fogo. 
Mesmo a Fronte Polisaria lle pediu ás 
forzas da MINURSO que se retirasen 

porque se ía reabri-lo conflicto. Naquel 

momento houbo un intento por parte 

de Butros Gali, de renunciar ó 

referendo e deixa-lo territorio" en mans 

de Marrocos. Isto fracasou porque a 

Asemblea e o Consello de Seguridade 
da ONU rexeitaron este plan do seu 

propio Secretario Xeral. E, ademais, era 

un momento no que o funcionariado 

da ONU era moi proclive ás teses 

marroquís. Esta situación provocou 

unha denuncia por parte dun 

funcionario estadounidense, ademais do 
partido conservador, chamado Frank 
Ruddy, acerca da actuación parcial das . 

Nacións Unidas. 

¿Como se resolveu esta situación 
de tensión? 

Foi decisiva a chegada do novo 
Secretario Xeral da ONU, Kofi Annan, 
un africano, cun coñecemento .máis 

exacto do problema. Baixo o seu 

Aldegunde Quiñones. 

mandato produciuse un novo intento de 

soluciona:-los atrancos por medio duns 

novos acordos que levasen, por primeira 

vez, ás dúas partes á emsa de 

negociación, xa que os plans anteriores 
foran o resultado dunha arbitraxe da 

ONU. Estas negociacións comezan en 

1996 e rematan en setembro de 1997 

cos chamados Acordos de Houston. 

N eles establecíanse unha serie de pasos 
ata o referendo e unha nova data de 

celebración: o 7 de decembro de 1998. 

Pero tampouco este foi adiante 
Axiña empezaron os atrancos. 

Ningún dos puntos asinados se 

materializou e o calendario previsto 

quedou superado. Marrocos nin sequera 

autorizo u a ACNUR, organización civil 

da ONU para axuda dos refuxiados, a 
desprazarse libremente polo territorio 

sahararuí ata febreiro de 1999. 

Tampouco permitiron a entrada no 
territorio das unidades da ONU para 

retirar parte dos 4 millóns de minas 

sementadas durante a guerra. E velaí 

están os desaparecidos, mortos e a 

represión das ideas independentistas (no 

estado de guerra, a defensa da 

independencia do Sáhara é un delicto 

de alta traizón). Ademais, a postura 

ambigua dos EEUU, que evitan un 

enfrontamento directo co. mundo árabe, 
por temor ó integrismo, favorece as 

manobras dilatorias de Marrocos. 

Manteñen a idea 
de que son 
árabes puros a 

~--"--1 diferencia dos 
berberiscos. 

· - ··················· 
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ENIREVISTA 

O CENSO DO REFERENDO 
¿Que problemas hai co censo 

electoral para o futuro referendo? 
Actualmente no Sáhara hai máis 

poboación marroquí ca autóctona. 
Pero os marroquís non van votar. O 
censo de referencia é o español do ano 
197 4, modificado a través da 
identificación tribal, certificada por 
funcionarios da ONU Iso é doado 
porque os saharauís teAen unha 
cultura moi distinta á bérber. Eles 
parten . dunha sociedade nómade e 
pastoril e os bérberes dunha agrícola e 
sedentaria. Ademais falan un dialecto 
diferente do árabe, o hasanía. Aínda 
que hai un punt.o en discusión: 
Marrocos ten interese en que 
r coñezan como de identidade 
saharauí algunhas tribos que disque se 
]nstalaron durante a dominación 
e p ñola. Nos acordos deterrninouse 
qu membro destas tribos 
int r ad n incluírs no censo. se 

r , nt n nte os funcionarios da 
NU e qu cada caso fose estudiado 

individualmente, pero non aceptados 
colectivamente. 

Porque podería cambiar 
totalmente o sentido do 
referendo ¿non si? 

Isto é moi importante, porque esas 
tribos suman, segundo estimacións 
marroquís, unhas 60.000 persoas, 
mentres que as. reclamacións de carácter 
individual non pasan de 4 ou 5.000. Isto 
nun censo de 80.000 persoas é 
determinante. Marrocos creou unha 
especie de escolas de "saharauización". 
tratando de adoutrinar como saharauís a 
cidadáns de orixe marroquí. Como a 
inclusión nel pa a por unha serie de 
preguntas, facía elles preparar ese 
cuestionario. De todo modos non é 
labor <loado porque a cultura sahar:auí, 
como nómade que on, está baseada na 
oralidade e calquera membro dunha 
familia é quen de recita-los eus . 
antepa ado ma culino ata 20 xeracións 
atrá algún m mo remontando a 

Calquera nena 
saharauí sabe 
cáles eran os 

.pastos da súa 
familia, cáles 
eran os seus 

antepasados ata 
20 xeracións 

atrás. 

Mahoma, pois eles manteñen a idea de 
que son árabes puros, · fronte ós 
berberiscos, que non o son. Calquera 
saharauí sabe cáles eran os pastos da súa 
fan1ilia, cál é a fracción tribal á que 
pertencían, cáles eran os seus 
antepasados ipíticos ... E iso non está nos 
libros. Polo tanto faría falla a 
complicidade dos funcionarios da 
ONU, que era coque, entendo, contaba . 
Marrocos: subornar uns funcionarios e 
amaña-lo censo. Pero a ONU está 
facendo hoxe un censo escrupuloso; por 
iso o xefe da oficina de elaboración do 
censo, un . inglés, foi acusado por 
Marrocos de ser pro-saharauí. 

Saben que cun censo fiable non 
teñen nada que facer. 

Claro. Aínda que agora traten de 
atraer á poboación; os saharailís non 
van esquece-la súa condición de 
conquistadores, sobre todo eles, que 
renden ·cult<? á memoria como parte 
da súa tradición oral. Cando me 
presentaron o Presidente da República 
Democ-rática do Sáhara, como 
representante das asociacións galegas, 
díxoi.ne: "Pódoche asegurar que tecles 
un lugar na nosa memoria, porque 
nunca esquecemos a quen nos fai hen. 
E tampouco a quen nos fai mal". Por 
outra parte, decidiuse que, de cara á 
celebración do referendo, e á parte dos. 
observadores oficiais da ONU, 
houbese observadores internacionais 

por todo o territorio. Trataríase con 

eles de compensa-la desproporción 
entre 60. 000 soldados marroquís ·e os 
3.000 da Fronte Polisaria e uns 4.000 

da ONU. 

¿Como se van captar eses 
observadores? 

En España, cada Comunidade 
Autónoma ten un centro para facelo. 

O primeiro creado foi o de Galicia. 
Estamos intentando xuntar xente con 

vontade e capacidade de acometer un 

labor imparcial. A oficina témola nos 
locais da oficina do voiuntariado social 

da Universidade de Santiago. 

NEN OS 
GALICIA 

SAHARAUÍS EN 

Pasando xa ó traballo cos 
nenos ¿como se desenvolve ese 
programa no que familias galegas. 
acollen rapaces e rapazas 
saharauís no verán? . 

Partimos dos concellos interesados. 
Hai varias axudas posibles. Unha· cousa 

é a solidariedade · como axuda ó 

desenvolvemento e outra a que aporta 

alimentos ou medicinas, medios de 

estricta supervivencia ó fin e ó cabo, 

que é o que . se está facendo para 

intentar mellora-las condicións de 

vida dentro deses campos. No ámbito 
desa mellora . concibiuse o programa 

de "vacacións en paz" para os nenos . 



¿Que obxectivos se pretenden 
conseguir? 

Por parte saharauí motiva-la s(ta 
poboación infantil, á que escolarizaron 
masivamente, de xeito que, aqueles que 
se .esforcen no~ estudios, poidan saír ó 
estranxeiro. Ademais, que o país de 
acollida se detate da súa situación. 
Empezouse dunha forma moi modesta 
no ano 92 . No 93 a penas veñen 30 
nenos a Galicia. Este ano pasaro~ de 
450. Chegan con carencias nutricionais 
(de vitaminas .e sobre todo de 
proteínas, de hidratos de carbono, con 
peso e talla por debaixo do normal), e 
en só dous mes~s de estadía aquí gañan 
6 ou 7 quilos de peso que van perder 
no inverno, pero que lles aseguran 
unha mellor supervivencia no resto do 
ano. Tamén conseguimos que os 
concellos acolledores lles fagan 1:1n 
exame médico e, nalgún caso 
grave, que . puidesen quedar e 
seren atendidos. 

adquirindo maior información e tamén 
outras perspectivas que non ten a 
maioría da xente. 

¿ Volviches contactar con esa 
rapaza? . 

Non, non a volvín ver nunca máis, 
porque ela tiña 14 anos, a data límite 
para viaxar neste programa. Ela. sabíao 
e . procuraba rachar tódalas pontes 
afectivas, cunha actitude hostil cara á 
cultura occidental e altiva cara ós 
nosos intentos por integrala na vida 
familiar. Cando marcho u di cía: "que 
ben . que descanso de vós". Sen 
embargo, cando chegou, segundo me 
comentou · a súa nai tempo despois, 
pasou chorando 8 días . Mesmo 
:fixemos unha aposta: ela díxome que 
eu nunca sería capaz de viaxar aló e 

Tamén se establecen lazos 
afectivos entre as familias que 
acollen e mailas do Sáhara . 
Centos de persoas desprazáronse 
ós campos de refuxiados para 
pasaren uns días cos nenos e as 
súas familias. Ademais, os nenos 
voltan cuns regalos e, ás veces, 
cuns cartmos que se e.stán 
facendo imprescindibles. 

Motivan os nenos: os que se esforzan no estudio 
poden viaxar ó estranxeiro. 

¿E como un profesor de 
historia se involucrou neste tema? 

Hai unha parte de predisposición e 
outra de azar. Eu tiña información 
sobre o Sáhara e atraíame. Nunha das 
primeiras campañas chamáronme. Eu 
tiña prevencións, que sigo mantendo, 
como cautela, á chegada dos nenos. 
Cando me chamaron faltaban familias 
para acoller dous nenos. Asumín a 
decisión, e atopeime con N aama, unha 
adolescente: a partir daquela 
involucreime moito máis e tratei de 
achegarme ó problema. Dende o 95 ata 
hoxe vin facendo un seguimento 
detallado da cuestión e estou 

vivir con eles. Eu repetfalle que eb 
estaba agora noutro mundo e que tiña 
de afacerse ás pauta d.ei e que cando 
eu fo e á úa tena tarnén faria o 
me mo. A í qu na pnmeira 
oportunidad :fon, ·pero da estaba 
estudiando a en Al'Ceria. E, n utra 
ocasións na que stiv n aló, 
tampou o e inci imo , aínda qt 
convivín coa úa fami]ia. Eu 
·desalentado por 11011 vela 1e qu · me 
fixese d · m día ora a .úa fa 11ili· , 
estiven uns día na úa jdil'.~~d ,en 
coñ cer a nin0 u' n. ' final pai d:l 
familia díxome: 'tpara a d ··i ión. 
important s t m " por tmu ' 
reunírmono-1 ma1 r l v:afa · 

Aldegunde Quiñones 

adiante . se houber unanimidade. 
Xuntámonos para decidir se te 
considerabamos un membro máis da 
familia e acordamos que s1 . 
Realmente cando che din unha cousa 
así sénteste o principiño dun pequeno 
planeta. Dende entón visítoos sempre 
que podo e irnos avanzando nunha 
relación de con1.prensión mútua e, 
pola miña parte, do respecto máis 

. escrupuloso para a súa cultura, porque 
ademais son unha familia m01 
tradicional. E coa rapaza só conseguín 
falar nunha ocasión, por teléfono. Eles 
quizais pensaron, nun principio, que 
nós tentabamos quedar con ela, 
sentimento que nunca tivemos, aínda 
que ó mellor se dá noutras familias de 
acollida. Pero . eu sempre tiven moi 
claro que estes nenos pertencen a 

outro mundo e que quitarllos. 
sería actuar contra a súa 
sociedade. Despois de dous anos e 
toda unha odisea de chamadas á: 
súa escala en Alxeria conseguín 
falar c<?n ela. Díxome: "¿E.s ti?' 
¿Estás aí papá? ' . Para min foi 
toda unha capacidade de manter 

º afecto e un , triunfo da 
~ convivencia. Sentimne 
g .verdadeiramente feliz.. 
X 

ENDEREZOS DE 
INTERESE. 

Asociación 
Amigos do Poibo· 
Gregorio Espino '.' ~ 
Tfuo.9 6 264295. 

Ga1leg,a de 
Saharaui rl 

Para unha abundante iofonuación 

( ~'P~Li '6n~ 
l lhtl~' ,,, 

1" 
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VILAN 99 
¡Xa ten1os uso de razón! 
Xa imos polo sétimo ano de 

encontros de verán, aínda que quen 
volo conta só leva dous, estando, polo 
tanto, na máis tenra infancia. 

Este ano, como xa ven sendo 
habitual, xuntámonos en Vilán de 
Fornelos do 13 ó 17 de agosto, unha 
concorrenc1a algo máis reducida có 
verán pasado. 

O día 13 pola tarde, despois de 
acomoda-los vehículos na eira do 
sefi.or Xosé (¿que sería de nós sen a 
~úa colaboración?), e logo de 
comparti-la cea que cadaquén levaba, 
pasam.os ás presentacións, para o que 
nos val mos dun xogo no que 
cadaquén engad un alias ó seu nome. 
M it(. a n s coñ c mos doutros 
, n s u d utr acontec n1 ntos, 

p "'r "- unha maneira coma outra 
alquera de audarnos. 

E t an tocoulle apandar coa 
batuta a Ter ixa Ledo, e abofé que o 
fixo. Traballou arreo antes da xuntanza 
e chegou cargada de papeis cheífi.os 
de ideas, froito dese traballo previo, e 
dispo ta a axudarnos a saca-lo mellor 
de nós mesm(s para comparb-lo. 

Tal e como se nos vifíera 
anunciando na convocatoria que para 

Falar de vagariño do divino e do humano 
(que ven sendo o mesmo é o sal do encentro. 

··················-

esta xuntanza se fixo por medio da 
revista Irimia, organizámo-los días ó 
redor dos seguintes motivos: 

Día 14:A experiencia do amor 
Día 15: A experiencia do mal . 
Día 16: Abríndonos ó Espírito 
Guiada, pois, pola batuta da 

"T ,, urrona , a orquestra comezou a 
interpreta-la súa sinfonía de An1or e 
experiencia de Deus e, conforme 
iamos avanzando ·na peza, a batuta 
facíase cada vez máis iÍnperceptible e 
o Espírito foille tomando o relevo. 
Estabamos alí reunidos no nome de 
Xesús e, sen dúbida El decidiu 
instalarse entre nós. 

Foi unha . experiencia moi 
gratificante pola súa sinxeleza e, á vez 
que profundamos no noso interior 
compartindo vivencias propias, 
disfrutamos da beleza do contorno. 

Cómpre destaca-la participación 
activa d(s máis novas no 
desenvolvemento das actividades e 
dos labores cotiáns. 

Nas reflexións que fixemos ó 
remata-lo encontro tod(s coincidimos 
en destacar como moi positiva a 
familiaridade e a actividade de 
acollida e de escoita cara ( outr(. Na 
celebración dese último día fixemos 
fixemos unha lectura moi completa 
na que cada un/ha (nen(s e maiores) 
ía relatando unha pasaxe da vida de 
Xesús: a que sentía nese intree; foi 
unha celebración moi natural · e 
enriquecedora. Ó remate desta 
env1amonos uns/h~s e outr(s a 
pregoa-lo que sentimos es nos(s 
vecifí(s de Cambre, Romaríz, O 
Barco, Oleiros ... 

O Espírito fala pola boca de 
Sandra, Maruxifía, Xose Antón, 
Victoria, Ana, Dani, Lara, Alfonso, 
Macu ... 

¡Ai! Os non son erros 
mecanográficos, senón unha utili.dade 
que nos aprendeu tamén a "Turrona". 

Tereixa González Aguiar 

O Reencontro 

O reencontro des te ano 1999, foi 
· moi bonito, este ano eu non 

cofíecía a naide, era a primeira vez 
que ía, e entón non coñecía pero 
pasado ese día funos coñecendoa 
todos; sobre todo ós nenos, 
coñecémonos máis rápido, normal. 
Cada vez tiña máis confianza nas 
persoas, gustáronme moito os ríos 
ós que fomos. 
Tamén me gustou dormir en 
literas, nunca dormira. 
Gustoume moito a comida que 
fixeron. O traballo que tiñamos que 
facer algún era dificil, pero para 
min o que me tocaba non era . 
dificil. 
Xoguei moito e paseino ben. 
Gustoume moito, gracias a eso teño 
máis amigos. 
E anque me cansei na viaxe, foi 
bonito. 

.Sandra Edrosa Fernández.1 O arios. 
-Abeledo.Abadín.Lugo 
FIN 

O grupo dos máis novos (Cheli incluida) 
con Sandra Edrosa no medio. 



FAI ADOIRO -NO ADRO Xosé Chao Rego 

"VIRGENSITA CHULA .. :' 
Aló polos anos corenta, sendo eu era rapaz piadoso, 

cando me ·erguía cedo para_ asistir ó Rosario da Aurora 
batía con mozos que aínda non se deitaran. Coincidíamos 
en algo: mentres eu cataba o Ave, ave, ave María de 
Lourdes ou de Fátima, eles acababan de escoita-la 
"Guadal u pana", cántiga de moda nun tempo en que as 
modas duraban anos polo que os tr~es se facían para as 
medras. Canción mariana que primaba nas verbenas: era 
coma unha secularización non pretendida, unha teoloxía 
popula~ da liberacióú antes de se inventar. 

En 1970 tiven un encontro -para "platicar", dicía el-
' con Virxilio Elizondo, un mestizo estadounidense de 
orixe mexicana. Persoa cordial e humilde, anda en 
teoloxías liberadoras e abrl.ume un panorama 
insospeitado, polo que puiden recupera-la memoria 
guadalupan~ da miña infancia. Xa escribín ·aquí o 
aprendido sobre Guadalupe da man <leste amigo, pero 
agora publica un libro que fai accesible ó gran público o . 
misterio de Guadalupe - "Río do Lobo- , santuario e 

· devoción estremeña trasplantada ó outeiro do_ Tepeyac, 
onde os aztecas adoraban á gran nai Tonaitzin. 

Guadalupe. Madre de la nueva creación é º· libro de de 
220, de pequeño formato, Jque coedita Verbo Divino . No 
número anterior desta revista escribín algo sobre - contra
' a utilización de Fátima en sentido co"ntrario ó evanxélico 

· do Magníficat. Hoxe teño a satisfacción de presentar 
unha devoción enteiramente distinta: se aquela era 
alienante e opresora, esta é liberadora e concienciadora. 

Virxilio Elizondo conta a súa exprienia persoal de 
neno, cando o seu pai o levou ó santuario de Tepeyac, 
onde a Virxe se lle aparecera ó indio Juan Diego "el 
prototipo del nuevo ser huma.no de las Américas" (p.10). 
O autor enfatiza: 

Dejando a un lado la historia de Jesús de Narz aret, 
ningunha historia me fa.scina más _que la de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Se le apareció a un indio llamado 
Juan Diego en el año 15 31 ,· en el monte Tepeyac, a las 
afueras de México. Su imagen prodigiosa y su fascinante 
historia continúan atrayendo, consolando, _ curando, 
fortaleciendo, inspirando e iluminando a personas de las 
Américas y del resto del mundo" (p. 7) . 

A transcendencia histórica <leste acontecemento vén 
expresada así: 

Cuanto más intento comprender la fuerz a y energía 
intrínsecas en las apariciones de Nuestra Seeñora de 
Guadalupe a Juan Diego en Tepeyac en· 1531; en el 

nacimiento mismo de las Américas, más me atrevo a decir 
que no conoz co otro acontecimiento desde Pentecostés que 
haya tenido en el cristianismo un impacto tan 
revolucionario, profundo, -durad-ero, trascendental, curativo 
y liberador (p. 9s). 

Virxilio sitúase en 1492, cando os Reís Católicos 
celebraban a conquista de Granada e a liberaión do 
dominio árabe en España: 

Para los nativos de las Américas, 14 9 2 fue to talmente lo 
contrario: el comienz o de la invasión de dioses-monstruo
con-fusil que llegaban de tierras desconocidas y contra los 
que sus armas y tácticas de guerra parecían completamente 
impotentes .. Ese año supuso el comienz o de su condena a 
trabajos forz ados1 a la humillación, a la destrucción, a la 
enfermedad, a la esclavitud y a la muerte en masa (p.13s). 

Fronte a esta epopea bélica hispánica, da que a Igrexa 
· se fixo cómplice ... 

. . .la historia de Nuestra Señora de Guadalupe es 
el relato indígena del auténtico nuevo comienzo de 
las Américas. La historia de sus apariciones y su 
compasión. es narrativa sagrada recordada por las 
víctimas supervivientes de la conquista, que eran al 
mismo tiempo la primera generación de la nueva 
creación. Todo el acontecimiento de Guadalupe, tal 
como está referido en el Nican Mopohua, es un 
ejemplo de comunicación nátuatl {idioma indio} (p. 1) 

Deixo o lector coa ansia de fartarse, logo <leste 
aperitivo e acompaño o seu banquete cunha das 
"guadalupanas", que di: 

Yo se que en el cielo / tu escuchas mi llanto. 
Y sé que con celo / nos cubre tu manto. 
Virgencita chula, / tú eres un encanto. 

e······· ····· ··· ··· 
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TODOS Á ROMAXE 
Un ano máis, e van vintedous, 

ímonos ver na Romaxe de 
Crentes Galegos, que. celebramos 

sempre o segundo sábado de 

setembro. 

Esta Romaxe e a do ano que vén 

teñen unha temática común, -nada 

novo, dende logo, xa que sempre 

acompañou de fondo tódolas 

anteriores-, pero que agora, co gallo 

da aparición do Bienio Irmandiño e 

o seu traballo a prol da galeguización 

da Igrexa n Gahcia, sae á superficie 

n forma de pregunta: ¿Que Din Os 

Rumorsos ?. Os pme1ros de 

MontemuÍño, lugar fermoso da 

parroquia de Baroña en Porto do 

Son, han tentar espertarnos do noso 

sono e facer xermolar en nós un 

sono. O ano que vén, na Romaxe 

número XXIII, esperamos celebrar 

que somos moitos os que pulamos 

por que ese soño se faga reahdade. O 

lema daquela será Os· Tempos Son 

.Chegados , pero isto xa é outra 

historia. 

Ademais do <lito, este ano 

habemos coñecer un pouco máis da 

A resposta da 
parroquia de 
Baroña foi 
entusiastsa. 

vida i:io Son: saberemos de cómo 
viven, da súa Virxe do Leite do 
século XI, coñeceremos a algúns 
canteiros e celebraremos con todos 
eles o que son e o que viven. 

No nome de tódalas persoas que 
están colaborando na organización, 
ESPERÁMOSVOS mm dos poucos 
n1ontes que non ardeu o ano pasado 
(Isto non é casualídade, senón 
gracias á Man~omunidade de 
Montes dé Baroña que traballa para 
que tódolos visitantes disfruten . do 
lugar e o respecten). 

Tódolos camiños 
Montemuíño 

Coma sempre, a 
comeza ás 12 da 

levan a 

celebración 
mañá (e 

pregámosvos puntuahdade) , pero os 
veciños do Son han estar listos para 
nos recibir, xa dende as 11 h. cun 
suculento ana.quíño de pan de boroa 

e un m elloncíño que o acompañe. 
Para evitar que o bocado nos quede 
atran cado na gorxa, tamén han 
meter algúns porróns de viño que 
nos ofrecer. 

D ende a Asociación "A Enxa", 
que x:unto coas Mulleres Rur:ais e 
outras persoas do Son colaboran na 
organizac10n, mándannos es tas 
detalladas explícacións de como 
chegar a bo porto (do Son). 
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MAPA 

SUR DE GALICIA (Pontevedra

Vigo): Pola A-6 ata Caldas de Reis. 

Ali colle-la estrada cara a Catoira, 

onde seguimos pola vía -rápida do 

Barbanza ata Ribeira. Ó remate da 

vía rápida collemos á dereira en 

dirección Porto do Son pola C-550. 

Ó pasa-lo Castro de Baroña (a 1 

Km .. ) collemos o desvío á dereita no 

lugar de Abuín (estará sinalizado). 

Outra opción é ir pola autoestrada 

ata Padrón e ali collemos a C-550 en 

dirección ribeira. Ó chegar a Dodro 

enlazamos coa vía rápida e seguímo

lo mesmo itinerario. 

COSTA DA MORTE: Pola 

estrada da costa en dirección Muros, 

e dende ali a C-550 ata Noia (tamén 

hai outras estradas que van directas a 

Noia). En Noia seguimos pola C-550 

ata Porto do Son. Xusto ó pasar esta 

vila, a 500 m, hai un desvío para 

Montemuíño (estará debidamente 

sinalizado) 

RESTO DE . GALICIA: Dirixirse 

a Santiago. Dende aquí collemos a C-

543 en dirección N oia e neste lugar 

desviámonos pola C-550 en 

dirección Porto do Son. Tamén se 

pode continÚ.ar pola A-6 ata Padrón 

e ali segui-lo itinerario 1 º. 

DISTANCIA DE PORTO DO SON A 
OUTROS LUGARES DE GALICIA 
NOIA:16 Km 
RIVEIRA:20 Km 
VILAGARCÍA:68 Km 
SANTIAG0:52 Km 
VIG0:122 Km 
A CORUÑA:114 Km 
CORCUBIÓN:95 Km 
RIBADE0:241 Km 
PONTEVEDRA:88 Km 
LUG0:159 Km 
OURENSE:177 Km 
MUROS:51 Km 
CALDAS:63 Km 
PADRON:60 Km 

Estrada da Deputación 
CP-3702 

Castro de Baroña 

o 

CAMIÑO OBRIGAO 
PARA TÓDOLOS 
AUTOCARES 

XXII ROMAXE DE CRENTES GALEGOS 

¿QUE DIN OS RUMOROSOS? 
DÍA: 11 de setmbro, sábado. -

LUGAR: Montemuíño-Baroña, Porto do Son 
HORARIO: 

11 :00 h. Acollida 

12:00 h. Celebración Eucarística. A misa lrimega 

14:00 h. Xantar 

16:00 h. Festa e Actuacións 

NOIA 

Catadoiro 

18:30 h. Oración Comunitaría na lgrexa Parroquial de Baroña 

19:00 h. Remate 

O grupo de 
voluntarios da 
liturxia leva meses 
traballando de arreo. 

e··················· 
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Tintxu 

O SANTO E XACOBEO 
Levamos algo m áis dun semestre deste ano 99, santo e xacobeo, o 

último do milenio con esas denominacións, s~gundo todos se fartan 
de repetir. Pero un ten a impresión de que a celebración se está 

desenvolvendo sen a euforia do anterior evento. Probablemente iso 
sexa o mellar que poida suceder, que se trate dunha mostra dun xeito 
máis maduro de viví-los nasos acontecementbs e celebracións. Pero 

semella m oi lonx e das reiteradas proclamas oficiais. 

O conselleiro maior xacobeo presentou no Parlamento unha amplísima listiña 
de causas coas que a Xunta pensa celebrar este acontecemento. E pediu logo 
consenso á oposición para desenvolve-lo programa: o caso é que os deputados non 
quedaron moi convencidos de qué era o que tiñan que pactar, cando se lles 
entregaban ó mesmo tempo tres pesados volumes no que se cantiña todo o que 
cómpre facer e celebrar neste ano. 

Efectivamente, nos meses de , febreiro e marzo reiteráronse as cerirnonias de 
sinaturas de acordos entre o 'presidente da Xunta ou o conselleiro de Cultura coas 
máis diversas empresas privadas (sobre todo coas máis dadas á publicidade de marca, 
como REPSOL, El Corte Inglés, etc.). Ag~m os formularios máis variados que un 
pod recibir de calquera consellería veñen adornados co logotipo do Xacobeo 99, 
numerosos autobuses circulan polas nosas rúas portando un cartel co mesmo 
di tintiv , que tamén figuran en lugar destacado nas pancartas que presiden· moitas 
onv n 1 n congresos. Calquera día tamén aparecerán nas manifestacións. O que 

non foi p siblc v r polo mom nto é unha nova edición da documentación turística 
relativa ' Xa obc ó arniño. 

Mentres tanto a maioría das 
igrexas e .outros monumentos de 
Santiago recibían a vmta dos 
restauradores, de xeito que cando 
remate o ano van ter unha nova cara. 
Menos mal que as obras da catedral 
foron acabando nun tempo máis 
oportuno, aínda que non fose o 
primeiro de xaneiro. 

Pero f6ra disto houbo que agardar 
a ponte do San Xosé e ás 

~ celebracións da Semana Santa para 
~ poder notar un certo movemento 
~ nos arredores de Santiago. Por certo, 

envolto nun par de polémicas menores e curiosas: a revelación dun sector dos 
comerciante ( co singulár apoio do alcalde da Coruña) contra a autorización de 
abrir tendas o domingos ó longo do Cam.iño de Santiago, p~ra atender ós turistas; 
ou o innovador invento do concello de Santiago de encargarlle a unha empresa 
privada ocuparse de recibir no punto de chegada ós autobúses de túristas 
cobrándolle unha tax:a de mil p etas por descarga-los viaxeiros e outro tanto por 
volver a collelo . 

Pola úa banda a autoridade ele iásticas conseguiron da Xunta unha axudiña, 
para poder mpregar trinta mozo diplomados e parados, con don de linguas e 
onecemento d informática, para acoller ós m.illeiros de peregrinos que se 

agardan. are bi po par ce tomar e en serio o seu papel de ordinario do lugar e 
ompare e na úa atedral cunha frecuencia descoñecida nos eus predecesores. 

Non tivemo polo d agora, ocá ión de comprobar e a súa mensaxe resultaba algo 
mái ax itada para o p r gnno do que vén endo habitual na liturxia dese templo. 

O CANTAR ·DO IRIMEGO 

1. Éravos o dous de agosto: 
no mundo, gran emoción 
por mor de dous rapaciños 
que viaxan en avión. 

2. M arren indo polo aire 
por culpa da gran friaxe 
pois ían de clandestinos 
no tren de aterrizaxe: 

3. De catorce e quince anos 
dous rapaces de Guinea 
xogan a ser misioneiros 
dunha grande epopea. 

4. Levaban os polisóns 
escrita unha misiva 
que fixo a súa m orte 
moito máis inda emotiva. 

~· "Ilustrísimos señores 
responsables europeos 
témo-lo honor de escribirlles 
isto que clama ó ceo 

,, 

6. Facemos esta viaxe 
para falarvos con respecto 
dos nenos e ma.is dos mozos 
de África: é o noss~ obxecto" . 

7. "A vosoutros vos pedimos 
para os xoves africanos 
que sexades solidarios 
cos seus dereitos humanos" . 

8. "Polo grande sentimento 
pola familia e o pobo 
que tecles cos vosos fillos 
escoitade un berro novo". 

9. Por Deus Todopoderoso, 
Creador de vós e de nós 
que tanto vos regalou, 
escoitade o noso SOS". 

10. Guerras,- do enzas e fame 
énchennos de su:frimentos 
mentres os vosos filliños 
ben mantidos e contentos". 

11. "Que unha organización 
a prol dos meniños nosos 
a vós pedimos facerdes 
corn.a bos e xenerosos" . 

12.E un día quente de agosto 
marren eles de :friaxe 
deixand; este testamento 
que é unha ardente n1ensaxe. 
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