
"¿Por que non xulgades por vós 
mesmos o que cómpre facer?" 
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E D 1TOR1 Al A PAISAXE QUE NOS FORMA 
A paisaxe que nos rodea fai moito en nós. Todo ese universo de 
percepcións axuda a crearnos. Condiciona a nosa sensibilidade. 
De aí a importancia dunha lei de orsfenación do medio rural 
como a que agora se cace . nos despachos da Xunta de Galicia. . 
A paisaxe transfórmase continuamente. E a orientación dese 
cambio nas últimas décadas fala moito sobre o desamor que lle 
ternos os galegas e galegas ás nasas maiores riquezas. Non é moi 
reconfortante pensar que nós mudamos á par cá paisaxe da que 
somos parte, cando vemos que o cambio está gobernado _por un 
autoodio de tribo, revestido agora dun moderno e miope 
utilitarismo que só repara na rendibilidade e economía das 
causas e persoas. 

R eparemos en tres importante condicionamentos dese cambio: 
os incendios, a construcción de vivencias e as obras públicas. 
No tocante ós incendios, aínda está por verse unha actuación 
decidida e consecuente dos poderes públicos que atalle pola base 
a tendencia "natural" -e artificialmenté subvencionada- de 
plantar eucalipto sen límite, ó tempo que se descoida a limpeza 
e coidado do monte. 
Por outro lado segue a ser definitiva a incidencia que certa 
construcción rural "moderna" ten no contorno, unha incidencia 
que reclam a medidas interventoras que definan espacios, 
elem entos constructivos , acabados , tipos de construcción 
admisibles, ... control, en definitiva, das agresións que os 
t m erarario redeseñadores do país cometen contra ese frá.xil 
patrimonio colectivo que é a paisaxe tradicional. Aí ten a 
admini tración outra canta pendente: non hai máis que ver o 
catálogo de tipo de ca a rural subvencionable do Instituto 

aleg da Viv nda e do Solo, para ver cómo se pode deturpa-la 
arquit ctura dun paí con apoio oficial. 
P r outra parte todo o qu e tá a pasar arredor da construcción 
d aut vía A6 ó s u pa o por Becerreá, demostra que p.ouca 
imp rtan ia 11 dá, ó cabo, ó elem ento paisaxístico na 
d fini i 'n d trazado e olucións técnicas. I o que España va 
bi 11, n n ' por fal ta d carta . 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO O SON DOS 
RUMOROSOS Ó Son foi a Romaxe, co 
seu son de sermos Igrexa horisontal e 
profética, ghalegha e solidaria, de que a 
palabra de Deus non é causa de maxia, serrón 
que se funde e esparexe nas nasas palabras_ 
pequenas. 
E o son da Romaxe, é berro -berriño- nun 
deserto eclesial labrado a fungheirasos cunha 
pastoral literalmente alusinante, vamos, que 
nin planeada e feita a posta para escorrenta-la 
boa xente da Igrexa e da querensia palas 
causas da fe. Perfecta continuasión · dunha 
amoladora historia eclesiástica de deSJnos e 
curatos, de pías chupadelas a canta da fame e 
do traballo alleo. 
Os ~umorosos da romaxe din somos Igrexa. 
Seremos, seremos, pero no Son fálase do que 
se vive, de ensotanadas falcatruadas con 
nomes e apelidos. Do, dighamos, didactismo 
daquel abade: vaslle pedir enterro para un 
familiar e díche," E a misa polo defunto, ¿como a 
quer, de ir en avión ou en tren?, porque non lle vale 
o mesmo;'. Do, chamémoslle, respecto ó 
pluralismo daquel que ensirra uns vesmos 
contra .outros se a comunidade de montes 
non pagha os bancos da igrexa. Da 
modernisasión do que retrasmite a misa polo 
altofalante. E do siúme apostólico do que 
andaba a vareasos nos e nas -vade retro
pasíficos nudistas. E das habilidades pastarais 
do: se non te corifzrmas, non podes casar. E do 
nivelaso ateolóxico: Lo del huracán es un aviso 
de- Dios, che, porque hoy la gente peca mucho. E 
da adaptasión ós tempos que corren, audis e 
pasos incluídos. E do compromiso 
político, .... de corte falanxista. 
E ves compaixón e comprensión cando che 
relatan o alcoholismo dalghún outro. Ou a 
historia aquela do que tiña dúas queridas que 
chegharon a se enlearen en público, que non 
era ghuapo, pero era meloso. 
Pero serites respecto e nostalxia cando che 
falan de don Fransisco de Aguiño: Estábache 
aquí na casa da parente, e saíu o conto de que 
viñeran pedir palas dolores, que aquí pedíase, e 
pídese por case todo, e don Paco dixo " ¿E 
décheslle?, pois mal Jeito que os santos non comen, 
mellor che sería darllo a un pobre". Porque a 
xente intúe onde hai evanxeo, e onde non. 
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O ECO 
O agasallo da viña coidada 

lsaías, 5, 1-7 

Non é merecemento meu abrí-los ollas na aurora e dispoñerme a estrulla-lo zume, 

minuto a minuto, do novo día. É o agasallo da Vida. 

Non é merecemento meu habitar neste país onde a humidade e a paisaxe florecen 

en saudade, e o gozo de vivir habita no silencio da intimidade. É o agasallo da Terra. 

Non é merecemento meu ter aprendido, de _nena, as palabras que axudan a vivir. 

Liberdade, honradez~ xustiza, amor, tenrura ... É o agasallo do Espirito. 

Non é merecemento meu habitar nesta zona do mundo onde a riqueza total se 

multiplica cada día. E ter causas, tantas causas que fan medrar as ansias de ter 

aínda máis. É o froito dunha Historia. 

Non é merecemento meu compartir un país e un tempo onde se vai podendo pensar 

e fa lar sen arrisca-la vida. Non é o Iraq nin Ruanda nin Kosovo nin o Timor Leste ... É 

o resultado dunha loita recente. 

A CLAVE XAGG 

Is 5,1-7. A viña apedrada. 

Non é merecemento meu estar plantado nesta viña, neste hortiño fermoso que nos 

agasallou a Vida. Alguén ten canta de nós para que todo teña un senso. 

Será agora mérito naso, por forza compartido, o viña desas vides e os froitos 

gorentosos das plantas protexidas. 

Será mérito naso, abriga inescusable, o reparto 

do viña e dos froitos maduros. 

Agasallo por agasallo, a Vida agardará a nasa 

palabra. A palabra estridente que reclama 

xustiza, nos nasos arredores e nas terras de 

lonxe. 

Porque a Vida agardaba de todos nós xuízo e 

nós comemos o xantar de cada día aliando 

sangue e bágoas vertidos. 

Porque a Vida agardaba palabras vigorosas e nós . 

seguimos a cantar, baixiño, as palabras que 

aconsellan tódolos políticos que andan a busca

lo "centro", esas palabras vellas, políticamente 

correctas. 

O profeta lsaías comezou a súa actividade, aló polo 740 a.C., denunciando publicamente a situación da súa sociedade, chea de 

violencia, inxustiza, de dar e lamentos. Unha das fermosas cantigas das festa da vendima serviulle de base. A viña, como en tódolos 

pobos, e mais naquela cultura sedenta, é un signo de benestar garimoso, de delicia e compracencia; por isa a viña veu se-la 

expresión frecuente do Pobo de Deus coidado e agarimado, que respondería con bos froitos. 

Pero lsaías ve que non é así: a canción presenta un estilo de proceso xudicial, no que Deus demanda e os oíntes interveñen para dar 

sentencia. O proceso lévase a cabo en catro pasos: o primeiro describe o coidado amoroso do amo pala súa viña e a decepción das 

uvas agraces (w. 1-2); o.segundo, convida á xente a xulgar (vv. 3-4), en defensa dos coidados exquisitos cosque Deus agarimou ó 

seu pobo; o terceiro ven se-la sentencia sobre a viña (vv.5-6), aludindo ás invasións asirias que xa se prevían no horizonte; o 

derradeiro paso é a aplicación (v.7): tratábase dunha alegoría sobre o comportamento de Israel e Xudá .. A mesma xente que antes 

escoitara compracida e pronunciara unha condena, agora calle a porta pensativa e quizais cabreada. 
e············ 
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A PENEIRA 

OS ESTUDIOS 
LUSÓFONOS van coller novo 

pulo ó poder cursarse esta materia na 

Universidade de Lisboa, mentres en 

Galicia os naso~ estudiantes seguen sen 

poder estudiar portugués no ensino 

oficial. Nestes días está a celebrarse as 

"Pontes Lusófanas" en Mozambique cun 

estoupido de tódalas artes: letras, 

plástica, cine, etc: Estamos a falar do 

sexto idioma do mundo coñecido (200 

millóns de cidadáns), que é o oficial de 

7 países : Timor; Mozambique, Brasil, 

Macau, Portugal, Cabo Verde e Angola. 

Nestes días visita tamén Mozambique a 

profesora Pilar Vázquez Cuesta, grans 

coñecedora da lingua e literatura 

portuguesas. Na foto a cantora 

ca boverdiana Cesária Évora. 

110 DÍA MUNDIAL DAS PERSOAS MAIORES" 
introdúcenos no outono do 99. No 2025 cando o outono pause na nasa vida seremos 

1.200 millóns de persoas maiores, o dobre de agora. Aínda que a publicidade do 

xacobeo eclipsou a propaganda de viaxes e vaca<;'.ións para os máis vellos, e sen 

entrar no debate electoralista das pensións, a realidade .é que en Galicia hai menos 

de 1,5 prazas por 100 anciáns, cando son máis de medio millóns as galegas/os que 

teñen máis de 65 anos, e 55.000 vinte anos máis, 150.000 están enfermos (deles 

20.000 con Alzheimer e outros tantos con outras demencias). Os maiores están a 

sufrir discriminaci~n e non se ten en canta a súa experiencia e creatividade pois a 

súa integración na comunidade só é papel mallado das campañas electorais. 

A INDEPENDENCIA DE TIMOR segue a custar suor e sangue 

coma nos 23 anos de xenocidio dende a invasión de Indonesia, unha dictadura adestrada 

e con armas vendidas polos países da OTAN e que supuxo a marte de 200.000 dos 700.000 

timoreses, 10 días despois da súa independencia en 1976. As forzas paramilitares e o 

exército indonesio en contra da ·autodeterminación de Timor están a crear marte e 

destrucción sen que os países occidentais tan sensibles a outros xenocidios estean a 

defende-los dereitos destes. Xa non o fixeron ata agora en tempos de Su harto, isa que este 

cando arramplou co poder en 1965 acabou coa vida de 500.000 indonesios. 

AS VERDADES A MEDIAS da OTAN van caendo polo seu 

peso, e xa rematados os bombardeos, bandas albanesas e o ELK que domina en Kosovo 

c9 amparo da OTAN están a face-la súa limpeza étnica contra os serbios: centos deles 

asasinados, máis de 160.000 (o 800/o) fuxiron, entre eles 20.000 (o 900/o) xitanos ... A 

catedral ortodoxa de Pristina á par do cuartel da OTAN foi bombardeada. A vinganza 

contra os serbios é silenciada poi as forzas omnipresentes da OTAN e · non podemos 

esquecer que segundo informes da ONU a maior parte das desfeitas que se fixeron en· 

Kosovo contra casas, hospitais e escalas foron perpetradas pala OTAN. Chove sobre 

mallado porque a Otan tampouco se deu canta cando Croacia expulsou a centos de 

miles de serbios da súa terra. Na foto o enterro de 14 labregos serbios . 



Alfonso Blanco Torrado 

11GALICIA E AMÉRICA LATINA: UNHA 
PERSPECTIVA ECONÓMICA" e o tema dún discursos da 

Universidade Menéndez Pelayo na súa sede de Pontevedra, os días 27 ó 29, que 

dirixe o historiador Ramón Vi llares que aparece na fotografía. Esta análise pasa· hoxe 

. polo conflicto da pesca con Arxentina pola prohibición a 60 conxeladores nos que 

faenan 500 mariñeiros galegas de capturar pescada naquela rexión austral. .. A razón 

invocada da desaparici"ó.n deste peixe non convence nin ós pescadores arxentinos, xa 

que 6.000 deles tamén están afectados, pois ven a inxustiza de que os barcos de 

fresco sigan a pescar pescada no mesmo Atlántico_. 

A TELEDIÁLISE é un~a 
máquina portátil e informatizada que 

vía módem actúa no enferr:no cando 

durme programada e controlada polo 

médico, estreouse no Hospital "Juan 

Canaleja" da Coruña. Cada ano ·fanse 

nos hospitais de Galicia preto de 

200.000 diálises. Así, a unidade de 

Hemodiálise do "Santa María Nai" de 

Ourense realiza 24 diarias a enfermos 

renais crónicos. Na foto unha das · 

campañas para solicitar doazóns nas 

. rúás de Lugo, no noso país somos os 

primeiros en doadores, pero aínda así só 

naquela Cidade hai unhas 150 persoas 

na lista de espera agardando riles, 

corazón ou pulmón. 

UXÍO NOVONEYRA,·o Presidente da Asociación de Escritores 

Galegas, vai recibi-lo día 16 de outubro, no Teatro Principal de Santiago o 

recoñecemento de toda Galicia a tantos ·anos de loita e creación. Dende os tempos 

máis rexos da súa mocidade no Caurel ata o seu com'promiso pola nosa lingua, Uxío 

foi sempre fiel á patria. Neste acto vai ser coñecido un libro homenaxe que ven ó 

mundo rodeado dos versos do poeta na voz de Manuel María, Méndez Ferrín, María 

Xosé Q~eizán e Bernardino Graña; así como da súa poesía musicada por varios 

grupos. Na foto un dos seus recitais, agasallándonos coa súa palabra sempre cordial 

e emotiva. 

XOSÉ NEIRA Vl[AS é homenaxeado poi~ Asociación de Escritores 

·Galegas, que tódolos an.os dedica unha celebración a unha muller ou home das letras 

no seu berce e agasállao coa "E", obra do escultor Man·olo Coia de Hío. Neira Vilas que 

agora pasa a maior parte da súa vida en Grés, no Val de Cruces, x~nto coa súa dona, 

a escritora cubana Anisia, é un dos escritores que mellar se comunica co lector, todos 

seguimos a le-las súas Cartas a Leio, Memorias dun nena labrego .. . , lonxe queda a súa 

estadía na Arxentina e en Cuba. O primeiro en recibi-la "E" foi Avilés.de Taramancos, 

despois Manuel María, Bernardino Graña; María Xosé Oueizán. 

..... 
SA 

e ······ ·· ·· ···· 
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SOMOS IGREXA EXIST.E E RESISTE (1) 
Fa/ando recentemente cuns amigos sobre Somos lgrexa, un deles comentábame -con 

pouco coñecemento do tema- que lle parecía que iso xa fora esmorecerido, mesmo nos 
países de Centroeuropa, onde nacera, pois ultimamente non se escoitaban noticias do 

movemento. Contra ese descoñecemento aí vai esta información referente á vida actual 
do movemento en Alemaña. 

"Os tempos fortes actuais do 
Movemento do Pobo da Igrexa" 

Este é o título expresivo do 
documento que nos chegaba de 
Alemaña, e que resumimos nestes 
apartados: 

1) Parroquias e comunidades. 
As actividades do Movemento 

pr guen baixo as súas múltiples 
fi rma nas dioceses, tanto coma nos 
gru p s d tra bailo comprometidos a 

, , J fe eral, ntr outras, sobre o 
tema " mull res", "parroquia e 
0111unidad '', "teoloxía", "celibato" 

e "consellos para as mulleres 
embarazadas en dificultade". Coa 
axuda de guías e consellos prácticos, 
on presentadas posibilidades 

concretas de compromiso para 
preparar ás comunidades parroquiais 
nunha época na que os curas falten 
por completo ou escaseen. Para o 
Congreso ~os Católicos Alemáns do 
ano 2000, Somos Igrexa (SI) ·p!epara 
un taller sobre as comunidades 
parroqmais. 

A emana anterior á festa dos 
Espírito Santo enviouse aos comités 
directivos dos Consellos Parroquiais 
e Pre biterais de cada unha das 13. 
300 parroquia de Alemaña unha 
Carta de Pentecoste, invitando á 
colaboración no eo do seu 
· movemento. 

días 20 e 21 de novembro deste 
ano, I vai organizar en Stuttgart un 
Congreso Pastoral obre o tema "As 
parroquia e as comunidade cara a 
novo v1e1ro ", dirixido 

p i lm nte a tódolos 
lab rador , mullere e home 
mpr metidos como titulares ou 

O laicado centroeurop.eo amosa un alto nivel de creatividade arredor de diversas 
iniciativas de cambio na lgrexa 

voluntarios nas parroquias. O 
Congreso será preparado polo grupo 
de traballo de SI en conxunto con 
especialistas conselleiros en temas de 
pastoral e actividades parroquiais. 

2) Unha nova acción contra a lei 
do celibato obrigatorio. 

Con esta nova acción hai 
parroquias que se declaran dispostas 
para aceptar a un cura casado. Hai 
homes casados que están. dispostos a 
empregarse coma curas na Igrexa 
Católica en canto este servicio deixe 
de ir vencellado á lei do celibato. Esta 
acción está animada polo grupo de 
traballo Celibato que acaba de 
constituírse. 

3) Outras accións. 
O grupo sobre o diaconado da 

muller inicia o seu traballo. Deuse un 
primeiro paso a favor do diaconado 

da muller coa constitución do grupo 
sobre diaconado, no que unhas 15 
mulleres .iniciarán en setembro unha 
preparación de vanos anos. 
Participará Angelika Fromm, 
membro do equipo federal de SI. 
Xunto con <lúas asociacións 
femininas católicas Mulleres Católicas 
de Alemaña e Federación das Mulleres 
Católicas de Alemaña. SI tamén está 
presente nas redes Diaconado da 
Muller. 

O futuro das organizacións de 
Consello a favor das mulleres 
embarazadas en dificultades aínda está 
por solucionar. Dende ·que, na súa 
asembiea de . primavera, a 
Conferencia Episcopal alemana se 
pronunciou con ampla maioría a 
prol de manter o Consello en 
beneficio das mulleres embarazadas 
en di:ficultade, seguimos a esperar 



unha reacción de Roma. .A 
asociación Dignidade da Muller estase 
a· esforzar ao abrir un primeiro centro 
de consello no bispado de Fulda. 

Acompañamento do Sínodo dos 
Bispos de Europa . Para o Segundo 
Sínodo especial · dos Bis pos de 
Europa que se celebrará en Roma en 
outuhro de 1999; SI comprométese 
activamente co fin de que as causas 
defendidas polo movemento sexan 
incluídas nos debates. 

QUINCE 
MULLERES 

ALEMANAS , 

INICIARAN UNHA , 

PREPARACION 
DE VARIOS· ANOS 

PARA O 
DIACONADO 

Traballos preparatorios para o 
Congreso dos Católicos Alemáns no ano 
2000 en Hamburgo. Trala invitación 
remitida polo Comité Central dos 
Católicos Alemáns para participar no 
desenvolvemento do Congreso dos 
Católicos en Hamburgo, o equipo 
pastoral elaboro u numerosas 
propostas para o programa e 
presentoullas ó secretariado xeral do 
Congreso. 

Esperanzas concretas con vistas ó 
Congreso Ecuménico das Igrexas no ano 
2000. SI acolleu dun xeito moi 
positivo o anuncio do Primeiro. 
Congreso Ecuménico das Igrexas a 
celebrar no ano 2003 en Hamburgo. 
Apoia especialmente o compromiso 
dos comités directivos do Congreso 
da Igrexa Evanxélica de Alemaña e 
do Comité Central . dos Católicos 

Alemáns, co' fin de que, no transcurso 
de manifestac.ións comúns, sexa 
posl.ble o compartir eucarístico 
conxunto. 

Algunhas suxestións para 
participar nas accións de Somos 
Igrexa. 

- Pedi-la revista ]ournal du Peuple 
de 11 Eglise e. distribuíla na túa 
parroquia e na túa bisbarra. 

- Falar da "renovación das 
· parroquias e as comunidades" e 
presenta-la Carta de Pentecoste na túa 
parroquia, axudarémoste no que nos 
pidas. 

- Poñédevos á nasa disposición 
como relevo e dádenos autorización 
de comunicar igualmente o voso 
enderezo a outras persoas para entrar 
en contacto convosco. 

- Sostede o naso traball9 co vaso 
. E ... graciñas ! 

Un movemento que non cesa 
Non estará de máis confirmar 

cómo tamén nos pobos do Estado 
Español a ·plataforma SI "existe e · 
resiste", aínda que posiblemente con 
menos vitalidade da que manifesta en 
Centroeuropa, ou mesmo en 

Victorino Pérez Prieto 

Norteamérica, onde o movemento 
Call to Action ("Chamada á acción") e 
outros semellantes asumiron os seus 
postulados e o seu nome ( We Are 
Church). Xa teño falado noutras 
ocasións en Irimia desta vitalidade de 
Somos Igrexa en todo o mundo, 
particularmente no artigo "A 
síndrome NNA e o terceiro milenio" 
(nº 538 ), outras ocasións haberá de 
falar. máis do tema. Os días 7 -.9 de 
Outubro será o Foro Europeo de 
Cristiáns/as en Roma e o día 10 a 
Asemblea Xeral do movemento a 
nivel internacional (IMWAC) 

Con todo, aquí compre aludir ós 
ricos encontros estatais que xa tivo 
en Madrid a corrente Somos Igrexa, 
e particularmente do próximo, que 

· vai ser en Málaga entre o 19 e o 21 
de Novembro próximos. Este 
encontro estará centrado no tema do 
Xubileo 2000, e contará con algún 
coñecicÍo teólogo como Juan 
Antonio Estrada ("El jubileo ¿parche 
o transformación?", titúlase o seu 
relatorio). Oxalá que a participación 
galega sexa máis nutrida ca nos 
anteriores encontros estatais, sobre 
todo por parte dos leigos, que deben 
ser os verdadeiros protagonistas. 

Panorámica de Múnich, núcleo de actividade do movemento Somos lgrexa 

e··:········· .. 



REPORl~E 

O MONÓTQ~O FUNGAR DA ROMAXE DE 
MONTEMUINO-BARONA 
Encargáronme a min a difícil tarefa, da que me sinto profunqamente honrado, de face-la 
crónica sobor da XXII Romaxe de Crentes Galegas, que este ano tivo lugar o día once de 
setembro na fermosa paraxe de Montemuíño, na parroquia de Baroña, no Porto do Son 
Máis ca dunha inerte crónica xornalística debería tratarse esta dun sentimento eterno e 

ledo trocado en palabras de recordo do que é .a_festa do galeguismo, da crenza e da 
lingua da nazón de Breogán. 

Os da Ouenlla, fieis á Romaxe, animaron a .misa e a festa. 

galegos, e coa Virxe do Leite, que se 

quixo mesturar ·entre a xente para 

compartir connosco a ledicia e 

escoitarmos xuntos o que nos din os 

rumorosos . 

Agasalláronnos cunha póla de piñeiro, 

de rumoroso, para sentir máis no fondo a 

súa mensaxe, trasmitid~ na palabra 

eucarística do amigo Paco, no son 

sincero da xente dá Quenlla, e de todolos 

que dende enriba do palco :fixeron que a 

eucaristía foxe máis festa ca nunca, e que 

os de abaixo, a pesar do sol que apertaba 

cos seus raios amizosos, bailaramos, 

cantasemos e responderamos .de corazón 

ás preguntas de compromiso coa 

realidade cultural, lingüística, social, 

política e económica do rioso país 

gal ego. 

Chegarnos cediño, ás once da mañá 1nmega que se celebra cada ano en Foi a mensaxe feíta para 0 pobo, para 

do que foi un día caluroso, o mesmo sol, distintas paraxes de Galiza, neste caso, un todos ~ todas, unhas verbas sinxelas e 

pleno e cheo de ledicia quixo estar na fermoso lugar, como todos e todas humildes que todos comprenderon e que 

nosa festa e acompañóunos toda a coincidiron en opinar. Xusto enriba do 

xornada. Acolléronnos con pan de boroa, ' ·Porto do Son, e no lugar de Baroña, coa 

mexillóns e bo viño tinto galego. Logo fermosura da ría de Muros e Noia, co 

de encher ben o bandullo, e de saudar e arrolo caluroso e amigo dos piñeiros 
n1e turarnos coas máis de seis mil 

persoas qu viñeron á xuntan'.?a dende 

tódala partes de Galiza, tomamos novo 

rumbo cara ó palco onde a Misa 

lrimega, "a Eu ari tía" - como ben lle 

hama d n Pa o de Aguiño, que foi o 

l brante de ta - ía dar comezo ás doce 

da mañá. 

Puid m v r orno o anugos e 

mpañ ir da A o iación A Enxa, 

Mull r Rurai outros moito que 

quix r n b tar unha man traballaron n 

p ranz para t r todo a punt para a cita 

A liturxia, presidida por Paco e 
escrita- por M. Regal, foi un dos 

aspectos mellar valorados 
deste ano. 

todos tiveron a ben trasmitirse duns ós 

outros. A dozura da paisaxe mesturada 

coa palabra de Deus, o galeguismo e a · 

tradición, a poesía de Pondal e Celso 
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O sol foi un dos protagonistas da Romaxe, aínda así, e con moi variados recursos, a 
xente fíxolle fronte. · 

Emilio, as pandeiradas que envolvían coa 

súa voz a mensaxe dos rumorosos, e o 

berro seco, emotivo e habitual en todalas 

Romaxes, e neste caso, característico 

tamén do lugar de Baroña, lar de moitos 

canteiros e de longa tradición de traballa

la pedra, e así nolo demostraron tres 

rapaces erguendo unha rocha de granito 

con cada un dos dos berros secos que 

saíron El.as gorxas do sentir asoballado 

noutros tempos . 

O primeiro berro de compromiso dos 

pais e nais para ensinarlles ós seus fillos o 

O autodesprezo secular 
por .ser galegos ardeu 

entre os arumes de 
Montemuiño. 

galego, o segundo berro da conciencia 

persoal e do orgullo de sentirse galego e 

empregalo cada día de existencia, e o 

terceiro berro reclamandolle á xerarquía 

eclesiásticá que abra as fiestras da vergoña 

para que se escoite dunha vez o respirar 

en galego que a nosa voz pre.goa. 

Prenderon lume a unhas pólas de 

piñeiro, e medrou a iuz da vida; o fume 

da verdacle encheuno todo e voltamos a 

es~oita-los que nos queren dici-los 

rumorosos, e mentres todos 

arrecendiamos a comuñón, ardían a 

inxustiza e as envexas, os medos e a 

tristuras, e ardían as maldad~s que nos fan 

a vida máis miserenta, e todos collid.os 

das man berrabamos cunha única voz, 

¡QUE ARDAN!. E vivimos aínda máis 

a festa sentindo nunha soa palabra o noso 

Himno, e bailamos a Rumboia ó son da 

Quenlla e festexamos que as pombas non 

tivesen que pedir licencia para voar. 

E levóuno-lo · guieiro a escoita-lo 

fungar persistente dos que non teñen voz 

e a defende-la voz dos que a teñen 

prohibida pola inxustiza. E a Virxe do 

Leite, que marchou do seu cruceiro, 

veunos acompañar e ench~rnos de 

fertilidade para seguir no espiñoso pero 

~bo camiño da loita pola palabra, porque 

a palabra de Deus é limpa e clara 

debemos escoitala cada día, e cumpri-lo 

que nos di, pois certa é a mensaxe de que 

os tempos son chegados. 

E houbo emotivo recordo para os 

nosos irmáns · de Timor, que sofren a 

opresión e a tortura do poder inventado 

polos homes. E houbo para eles un 

aplauso e un silencio de compromiso e 

solidariedade. E houbo algúns choros dos 

rumorosos, pero tamén houbo risas, que 

foron as .máis, polos pequenos triunfos 

alcanzados. E dende ·aquel lugar 

arreciado, como o que escollera o Filio 

para leva-los apóstolos, descansamos un 

_ ........... .. 
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REPORIJUCE 

A oración puxo punto final ó día, reclamando unha lgrexa "case que esquecida de si 
mesma, das súas propias seguridades e do seu ben-estar" 

es itam o pr dicar de Xesús 

o ev nxeo segundo San M arcos. E 

xantamo . 

xantar foi coma sempre, senon 

mellor. Entr irmáns e compañeiros, 

ofrec ndo cada quen o que trouxera. A 

familia, o pobo unido tamén na ledicia, 

compartía opinións e mais sorrisos. Coa 

me a de palluso e de fieitos e cos 

convidados de honra que foron as xestas 

e o toxos, que coma bos galegas non 

Os de Campo 
Lameiro recolleron 

o testemuño e 
presentaron o 

medallón do 
próximo ano . 

podían faltar tampouco á Cita sinalada. E 

logo dos cafés cunha pinguiña ... , fomos 

bailar cos ~rrugos da Quenlla e 

Gueimaría, que encheron coas súas notas 

mus1cais o tempo restante ·ata a hora de 

marchar. 

Marchamos todos para darnos a 

última aperta e decirnos ata o ano, para 

celebrar a Oración comunitaria na casa 

que Deus ten en Baroña, pero, e velaí a 

nota negativa da xornada, o párroco do 

Unai G. Suárez (d'Ajiño) 

lugar non tivo a ben abri-las portas da 

Igrexa que é de todos e n,on súa, pero 

chegados a · este punto e darlle máis 

importancia, marchamos todos coa 

mesma ledicia coa ·que chegamos, 

convencidos e seguros de ter alcanzado 

un compromiso común, e coa sinceira 

promesa de voltarnos a ver o vindeiro 

ano na XXIII Romaxe en Campo 

Lameiro (Pontevedra), xa que Os Tempos 

son Chegados, como ben reza a súa 

mensaxe. 

Así pasou . o día, e cada un arrmcou 

del o momento máis fermoso dos moitos 

que viveu nesta Romaxe, cada un gardará 

no seu interior o recordo máis agradable 

que puidese· rescatar de tanto amor como 

se reparteu entre todos duns 6s outros. 

Namentres eu, decidín garda-lo meu 

recordo particular dunha fermosa 

mo_ciña, chamada María, que me aledou 

o día cun só intre na súa presencia; ela 

dicía que a Romaxe é a ·ocasión de ver a 

toda a xente coñecida e ben querida, tan 

só por esto, que é ben certo, eu non 

penso perde-la xuntanza do vindeiro ano 

en Campo Lameiro. 

E que ardan en lumes de irmandade 

os que tentan apaga-lo noso lume. 

¡QUE ARDAN! 
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ECONOMIA 

O HOME E A NATUREZA 

Durante moitos séculos o Honi.e 

temeulle ás forzas da N atureza. A 

N atureza era o raio, a seca, os ventos 

e as tempestades. Curiosament.e era 

nesta mesma natureza onde o home 

tiña que procurar acubillo para 

A depredación das 
selvas tropicais é 
unha dramática 
consecuencia da 
explotación 
utilitalista da 

~~~:J natu reza. 

mediante a técnica. Debido á técnic;:a 

o home pasa de sentirse alleo e 

medoñento a sentirse dono e señor 

da N ature za. 

· protexerse dela. 

Mais o feito de que este avance se 

dea no · eido práctico condiciona a 

maneira· na que será tratada a 

natureza; esta pasa a usarse, e 

soamente terá valor cando sirva para 

algo. Así a nosa relación coa natureza 

pasa a ser simplemente utilitarista: as 

. cousas só terán valor en canto que 

Co paso do tempo e a chegada da 

Ilustración, o home aprendeu a 

coñecer mellor o seu contorno. Este 

coñecemento dá os seus froitos 

principalmente dun _modo práctico 

Pedro F. Pedrouzo Devesa 

sirvan para algo. Nada terá valor en si. 

Cando todo é medio, e nada un fin 

que se poida xustificar por si mesmo, 

todo é inútil. 

Este feito vén dado polo que se 

chama razón pragmática, 

precisamente por buscar só o 

práctico. A economía foi filia 

predilecta desta razón pragmática, e 
p·asou a dicta-los criterios que se 

debían seguir na explotación da 

Natureza. O problema está vindo 

cando nos decatamos de que o 

propio home forma parte da 

natureza. E dende que esta só se 

valora en canto ten unha utilidade, así 

se está a facer tamén co home. 

O dilema que se presenta na 

·actualidade consiste en aclarar cál é o 

dominio ' sobre o que pode actua-la 

razón económica e cál non. En qué 

ámbitos esta razón é necesaria e 

facilita o progreso e a técnica e en 

cáles conduciría á dictadura do útil, 

férrea dictadura que couta a 

maduración da persoa. 

e·············· 
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SSOÑA as pulgas con mercarse un can e 

soñan os ninguén . con saír de pobres, 
que algún máxico día chova de repente a 
boa sorte, que chova a caldeirados a boa 
sorte; pero a boa sorte non chove onte, 
nin hoxe, nin mañá, nin nunca, nin en 
barruzo cae do ceo a boa sorte, por 
moito que os ninguén a chamen e aínda 
que lles pique a man esquerda, ou se 
levanten co pé dereito, ou empecen o 
ano cambiando de vasoira. 
Os ninguén: os tillos de ninguén, os 
donos. de nada. 
Os ninguén: os ningúns, os ninguneados, 
correndó a lebre, morrendo a vida, 
fodidos, refodidos: 

Que non son, aínda que sexan. 

Que· non talan idiomas, senón dialectos. 
Que non profesan relixións, senón supe~sticions. 

Que non fan arte, senó.n artesanía. 

,, 
e 

Que non practica cultura, senón folclore. 
Que non son seres humanos, senón recursos humanos. 

Que non teñen cara, senón brazos. 
Que non teñen nome, senón número. 

Que non figuran na historia universal, senón na crónica vermella da prensa local. 
Os ninguén, que custan menos cá . bala que os mata. 

(Eduardo Galeano} 
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¿SABÍAS QUE XOÁN NON É XOÁN? 
Xa é unha convicc10n común 

entre os estudiosos da Biblia que 
ningún dos redactores dos catro 
evanxeos tiveron contacto persoal 
con Xesús de Nazaré . O caso do 
evanxelista X oán pode ser máis 
complexo porque a tradición -sen 
qu e nada cliso apareza no seu 
evanxeo-, afirma que é o mesmo 
Xoán, irmán de Santiago (o de 
Compostela), fillos ambos do 
e bedeo. 

A causa complicase se afirm amos 
que este membro do colexio dos 

oce, Xoán, nada ten que ver, 

posiblemente, co anónimo discípulo 
amado ó · que se refire o cuarto 
evanxeo. Mentres uns biblistas 
afirman que é unha figura simbólica, 
-imaxe do discípulo ideal, pero que 
non corresponde a unha persoa de 
carne e óso- , outros estudiosos da 
Bibli.a consideran que é un personaxe 
concreto. 

Todo se complica se, ademais , 
ternos en con ta o carácter 
eminenteme~te simbólico do cuarto 
evanxeo: un gran escrito que, sen 
embargo, tivo as súas dificultades para 
entrar no canon da Igrexa. ¿Onde e 

como traballou a Comunidade do 

discípulo amado, esa escola xoánica 

que nos deixou evanxeo, cartas e á 

que a tradición tamén atribúe o libro 

do Apocalipse? 

De todo isto, lendo paso a paso o 

relato evanxélico, habemos falar nos 

Sábados Bíblicos, reunión mensual 

de diálogo que xa va1 polo seu 

terceiro curso, a celebrar de 11 a 2 · 

en Bas.tavales cada segundo sábad9 de 

mes. Principiarase o día 9 de 

outubro. 
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AS CONTAS VAN DANDO 
No anterior número des ta revista, 

e na páxina · 6, aparece o estado de 
cantas do Bienio Irmandiño .cun 
saldo final de · 259. 977 pesetas de 
déficit. Non é para se alarmar, pois 
va1 habendo ingresos. Estamos 
convencidos, ademais, de que faltan 
persoas que, debido a algún descoido, 
non ingresaron o diñeiro que 
xulguen conveniente ou posible na 
campaña na que se suxería a 
cantidade de 10.000 pesetas por 
persoa. Hai xente ben disposta, e 
mesmo algunhas persoas que 
anunciaron a súa intención, que 
aínda non deron feito efectiva a súa 
colaboración pecuniaria. 

Se alguén quixer aínda, lembramos 
que o número da conta a nome .de 
"Asociación Bienio Irmandiño" ten 
esta referencia bancaria da Caixa de 
Galicia: 2091-03 77-7 4-3040004664. 
Graciñas. 

Non queriamos rematar este · ano 
sen levar a cabo a enquisa en toda 
Galicia sobre Receptividade do Galega 
como idioma da Liturxia. Elaborado 
polo sociólogo 1nmego Daniel 

M p R E s o 

López Muñoz -alias O Trasno-, en 
abril de 1999, tivo o acordo e axuda 
doutro tamén sociólogo e irimego, 
Bernardo García Cendán. En Irimia 
ternos de todo. 

O orzamento deste complexo 
traballo ascende a un total de · 
2.795.495 pesetas, incluído ese 
apéndice que se chama IVE e que 
come o 16% Xa se albiscan no 
horizonte algúns patrocinadores, e 

D E s u B 

va1se debuxándose o verde os 
primeiros millóns. 

O pro~ecto é que todo isto remate 
en publicación que inclúa · os 
relatorios dun eventual congreso 
sobre a cuestión. É cousa de ir 
obxectivando se a xente demanda o 
galega na liturxia ou se é que ternos 
un pobo anorex1co que, 
m aioritariam ente galego-falante, non 
solicita mantenza. 

s e R e ó N 
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POLmCA 
UN NOVO CURSO 

Entramos no outono. Os rapaces máis novas xa volveron ás aulas e 

os universitarios prepáranse para o mesmo. Os cidadáns que 

dispoñen desta posibilidade· xa tiveron as xornadas de vacacións 

correspondentes. Agora todos se afanan no novo curso. Ese tamén é 

o caso dos nasos políticos; que se aprestan a facer balance da 

situación nun debate sobre o estado da autonomía e preparan 

paseniño as súas armas de cara ás eleccións xerais do ano 2000. 

Esta nova etapa ábrese cando se cumpren os cen días das eleccións 
municipais, aínda que os concellos leven m enos tempo funcionando e mesmo 
algún, o de Monforte, aínda non renovou a súa corporación. As augas políticas 
volveron ó rego, aínda que nalgún concello importante, coma o de Vigo, sigan 
baixando turbias. 

Precisamente este concello, xunto cos de Santiago, Lugo, Ferrol e 
Pontevedra, poñen a proba a capacidade de entendemento entre socialistas e 
nacionalistas, fac tor decisivo para unha eventual alianza posterior no goberno 
da Xunta de Galicia. N a súa actuación nas alcaldías de Vigo, Pontevedra e 
Ferrol (e como grupo de goberno nos outros dous concellos citados) terá o 
BNG a proba decisiva da súa capacidade de .xestión a escala m áis ampla cós 
tradicionais feudos de Ferre, C orcubión ou Allariz. 

Precisamente é Vigo, a cidade máis poboada e quizais a que sofre problemas 
urbartlstico máis graves, o concello onde resulta máis difícil o acordo. N este 
ca o a vontade pactista dos líderes galegas tropeza con personalidades e 
problemas herdados na capital do sur. De feíto as negociacións estiveron varias 
v e a pique de fraca ar definitivamente, quedando o alcalde nacionalista 
'pinzado" a raíz de acordos puntuais do socialista Príncipe co PP. 

Unha actitud próxima á chantaxe é pouco comprensible vindo dalguén co 
qu tá a n gociar unha alianza de goberno. 

D fl ito , a ár a de urbanismo mái complicada de repartir, a que seica lle 
r ulta mái duro ' ó ex-alcalde Príncipe recoñecer como competencia do 
al ald . 'D d indica que ó alcalde Ca trillo lle agardan tempos defíciles. 

O CANTAR DO IRIMEGO 
1. Évos cousa moito seria 

.a non tomarmos en broma 
o que hai unhas se.manas 
dixo o bispo de Roma. 

2. Dixo que non é un lugar 
o asunto do inferno: 
con iso desaparece 
o medo ó lume eterno. 

3. A xentiña abriu a boca: 
todo o mundo abraiado 
sen decatarse que o Papa 
anda un chisco atrasado. 

4. Hai anos que vén facendo 
semellante afirmación 
o ~eólogo na cátedra 
e algún crego no sermón. 

5. Se do inferno saber queres, 
meu inmego, procura 
le-lo folleto Angueira 
de Andrés Torres Queiruga. 

6. Xa o cardeal Congar 
dixo ser moi pouco crible 
que o Deus de Xesús Cristo 
nos condene. ¡Imposible! 

7. E pois estamos metidos 
neste estraño . requilorio, 
saiba o lector que é un invento 
a cuestión do' purgatorio. 

8. Naceu no século Doce 
foi c ousa moi atrevida: 
a Igrexa poder tería 
tamén sobre a outra vida. 

9. Os biblistas dende hai anos 
que o demo non é persoa 
din: é símbolo do mal, 
así coma a cousa soa. 

10. Seica o Papa tamén dixo 
que Satán xa está vencido 
e, polo tanto, que o diabro 
non deberá ser temido. 

11. Tampouco o ceo é lugar 
serrón o colo de Deus, 
pois un Deus que é Pai e N ai 
arrola ós :filliños seus. 

12. Post-data: ¡catoliquiños!, 
haivos un ben grande abismo 
entre o sermos fieis a Roma 
e o sufrir papa-natismo . 




