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REVISTA QUINCENAL DE CRENTES . GALEGOS 
> > • ....................................................................................................................................................... . . 



··············e 

................................................ .... .. ........................................ ............................................................. ................................................................................. ; ................. .. 

EDITORIAL REIVENTAR .A 
HISTORIA A campaña promovida polo poder · 
conservador instalado na Moncloa sobre a ensinanza da 
Historia na "periferia" peninsular, serve de marco á 
celebración do día da Patria Galega, e ilustra ben a dife
rente concepción sobre os temas claves do Estado e das 
súa diversas culturas nacionais entre as forzas centralis-
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tas e nacionalistas. 
A Historia é un dos elemen

tos clave sobre os que se edifica 
unha id,entidade nacional. A 
forzosa identificación cunha 
identidade histórica única e 
centralizada é un intento tan 
vello neste confín de Europa 

· como inútil. Nos recentes cam
pionatos · europeos de fútbol, 
non deixaba de impresionar a 
diferencia de identificación 
nacional entre o público segu~ -
dor de calquera participante e o 
desta complexa realidade cha
mada España, coa que bs seus 
"nacionais" se identifican ~n 
:i:nenor contía e intensidade. 
Quérese teimosamente ~egar 
desde as instancias centrais a 
realidade plurinacional do 

Estado (véxase a este respecto. o texto <las páxinas cen
trais), nun empeño incansable- por inventar qnha histo
ria única, que, de feíto e por desgracia, é unha historia 
de pasado imperial, const:i;~ída desde º· impulso por 
nega-la identidade do outro: dos outros. 

Nada casual resulta o feíta· de que "coincidindo" co . 
famoso informe da Acade~a de Historia , os parla
mentarios do PP se reúnan no .mosteiro de San Millán 
de la Cogolla -berce da lingua castelá- para, de paso que 
reclaman un novo enfoque para as hu!-llanidades no 
ensino, apunten a necesidade de ; reforzar el estudio de la 
historia, con respeto a los hechos históricos mismos y con la 
necesaria dimensión cronológica, que ha de incluir el estudio 
del pasado común de España. Resulta un feíto elemental 
da ciencia histórica que non existen os "feítos históri
cos mesmos", que desde cada comunidade son vividos 
e relatados de maneira diferente, entre outras causas por 
unha evidente: non a todos nos foi igual neses feítos. 

Con respecto a Galicia esto é claro: o período de 
esplendor español, os seus mellares tempos de imperio, 
coinciden cos éculos escuras e 'OS períodos máis deca
dent da economía, sociedade e cultura de Galicia. 
Temo dereito, logo, a contar e contarnos a nosa propia 
hi toria, con ou sen permiso dos académicos madrile
ños o parlam ntarios da dereita centralista. 

_ Daniel López Muñoz 

O TRASNO AMAR. A UN RATO 
Toca cine infantil nas vacacións e cómpre deterse un 
momento e observar qué estam.os vendo e qué lles fan 
ver a eles. O último grande éxito deste xénero é a ame
ricana "Stuart Little", na que se dá vida extraordinaria
mente realista e simpática a un rato, que é radoptado! por 
unha tenra familia acomodada de Nova York. O invento 
funciona porque, tecnicamente, é un producto perfecto, 
e os rapaces están que non lle quitan olio ó ratiño de 
principio a fin. 
Para darlle vida real a un rato artificial empregáronse téc
nicas de ultimísima xeración: animatrónica, irriaxes tridi
mensionais por ordenador, movemento fotograma a foto
grama, protésica ra~onil, etc ... tanto que debuxar e anima
los 300.000 pelos do rato disque foi un prodixio técnico 
imposible de realizar hai tan só cinco anos~ 

Ben, traballo impecable. E todo para unha . causa politica-
·mente non menos impecable, correctísima. Todo un río 
caudal de emocións e bos sentimentos, de solidarizarse e 
facerse cómplices, de compartir dolores, angustias e 
indignacións ... cun rato adoptado por unha familia per
fecta. 
Parece moito estrago de millóns se se mide en termos de 
economía de humanización e educación na solidarieda
de interhumana. A familia quere adoptar, van .a un orfa
nato, desbotan os nenos, e volven curi rato. Un rato per-

mite o alarde técnico e 
evita incómodos desaños 
argumentais, como as 
complicacións da educa-
. ción e integración social, 
o racismo, as causas do 
abandono ·infantil, a desi
gualdade ... 
-Pero os motivos da indus
tria de consumo do ocio 
infantil son outros. É a 
lóxica ·do liberalismo: vale 
o que se vende. E se está 
revestido de bos senti

mentos, mellar, porque vendes, fórraste e quedas ben 
diante da opinión públi~a e a historia, que .é o que cha
man marketing. 
A catro insubmiso~ mentais pódenos parecer un estrago e 
outra venda máis nos olios da satisfeita infancia occiden
tal e mundial. Pero ternos que dicilo: non está .o planeta 
para estes derramos. Investir miles de millóns en mellora
lo noso amor polos ratos é· enternecedor, pero, de non 
haber mala fe, con moito menos pódense facer obras de 
arte centradas na peripecia humana de calquera neno 
adoptado de calquera recanto do planeta Terra, que é algo 
máis cos cinco kilómetros que rodean Central Park. 
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A CLAVE · Albiscando o misterio de Xesús (Me 9,2-10) 

A e/ave deste relato está en comprender o que é unha "cristofanía': Cristofanías son 

"cadros descriptivos da experiencia de descubrimento do misterio de Xesús". 

Experiencias así acontecen a nivel interno, a nivel de fe, sobrepa?ando .os límites 

históricos, do tempo e do espacio, polo que non é facilmente obxéctivable, histori

ficable: neste caso, se un fotógrafo estivese ali, seguramente non captaba coa súa 

cámara ó Señor transfigurado, porque isto só se capta pala ·fe. Son fiestras que Deus 

abre no corazón do.home para que poidamos comprender algo de El. 

Pero dicir que sobrepasa os niveis da historia, non quere dicir que non sexa real. O. 

crente sabe que Deus se manifesta como e cando quere. Certamente aqueles tres 

discípulos, nó cumio dun monte, tiveron unha experiencia real de revelación do 

misterio de Xesús. Non podemos reducila a unh.a simple alucinación. 

Cando nola transmiten, nós crémoslles, porque experiencias así foron cambiando a 

vida daqueles discípu los, dun xeito radical e permanente; porque experiencias coma 

esta servíronlles, a eles e a nós, para entende-lo misterio de Xesús (Filio de De.us), 

e a súa estrana marte entendida dende a perspectiva da Leí (Moisés} e dos profetas 

(E/íos}. E este descubrimento causa, a eles e a nós, unha forte impresión, chea de 

paz e tamén de interrogantes. 

OECO . Manolo Regal 

Unha flor que recorcte a primavera 

Cando o plan de Deus pide loita, 

e a loita sufrimento, 

que non nos falte, Pai, 

coma non lle faltou a Xesús, 

a compaña duns amigos fieis. 

Cando a noite xa se anuncia, 

e coa noite os medos, 

que non nos falte, Pai, 

éomo no.n lle faltou a Xesús, 

a luz do ceo. 

Cando nos sentimos· baleiros, 

co que ternos e facemos, 

que non nos falte, Pai, 

como non lle faltou a Xesús, 

a túa certeza · non entremedio. 

Cando soñamos con mellaras 

e os sóños van para longo, 

que non nos ·falten, Pai, 

como non. lle faltou a Xesús, 

os sinais que anuncien algo novo. 

Oue atopemos no camiño unha flor, 

que nos recorde as primaveras; 

un mencer, 

que nos anu.ncie o día, 

un éxito, 

que nos adiante o triunfo. 

Oue os rebaixados e humillados 

cante.mas seguros coa victoria ; 

e que ti, Pai, te nos convertas 

en luz, alento e glori~. 

Amén. 
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APENEIRA 

A SAÚDE é un dos temas concorren.tes no verán, desde as .tertulias máis cien

tíficas ata nas cancelas das nasas aldeas. E agora mesmo está na boca de todos o cre

cemento do cancro de pel, o melanoma, pala excesiva exposición ó sol das· nasos cor-. 

pos. Segundo os di.agnósticos, axiña van medrar máis no mundo os casos de cancro cá 

mesma poboación. Pero segue sen existir unha verdadeira educación na prevención 

deste ou destes males, pois o cancro agacha varias enfermidades nos seus síntomas e 

nalgún país veciño xa é a causa primeira de mortandade. O triste é que no verán co 

tránsito que hai de poboación a Xunta non substitúa o persoal que está de vacacións, 

como vén de denuncia-la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Lugo. 

FRANCISCO CARBALLO vai ser homenaxeado na súa vila de· 

Maceda o día 4 con moitos actos, pero sen dúbida un dos que máis o vai emocionar 

é o feito de que a Biblioteca Pública leve o seu nome, porque unha das teim~s deste 

egrexfo galega foi sempr.e a difusión da lectura, o agarimo pala cultura e a investi

gación. Aí está o seu laboró fronte de A Nasa Terra na súa nova etapa e o afán por 

que coñezámo- la nasa historia a través da Historia de Galicia e de obras xa máis 

especializadas. As súas análises sobre a realidade socioeconómica da Galicia con

temporánea son das máis lúcidas que podemos compartir. 

XURXO LOBATO,. que 

tantas veces abre os ollas do naso cora

zón nestas páxi nas a través da súa 

cámara fotográfica e da súa arte, conví

danos nestes días a mergullarnos nos 

mares da súa creatividade. Na Domus da 

Coruña (ata o 17 de setembro) atopá

mo- las súas pegadas de solidariedade na 

exposición "A cor do sur" que son os 

rostros da miseria e da esperanza en 

ducias d~ países do Sur (Armenia, 

Sahara, Nicaragua, Guatemala, 

Kosovo ... ) que el percorreu. Se saímos de 

Galicia podemos descubri-la súa expos

ción "O .Camiño de Santiago desde o 

aire", no Pazo dos Guzmanes en León. 
Neste meses de cor e festas queremos olla-la obra dun pintor que reborda ~z co pin

cel, e escollémo~ la Procesión de San Roque de FERNANDO ALVA
REZ DE SOTOMAIOR, un pintor que xorde á vida no Ferrol (1875-

. 1960). Herdeiro do barroco, amósase como un gran retrati~tas, afastado dasvangardas 

que rexeitaba, e un gran caracterizador da mullere o home galegas, mesmo cando van 

de festa, coma naquel Xantar de vado en Bergantiños . 



Alfonso Blanco Torrado 

Antes de remata- lo verán irnos ir ó SANTO ERO de Armenteira e te-la nosa 

experiencia de silencio e deserto par.a atoparnos .con nós· mesmos e refresca-la nosa 

existencia. Este santo que se celebra o 30 de agosto retirouse ó seu eremitorio de 

Armenteira rodeado de árbores e paxariños. Antes de ir aló xa nos irnos espreguizan

do contemplando este tapiz de Luís Seoane sobre este eremita da nosa terra. 

XV SEMANA DE TEOLOXÍA 
E PASTORAL 

O XXI ·FESTIVAL DE 
PARDIÑAS, os días 5 e 6 de 

agosto, convídanos a chapuzarnos no 

inmenso océano das artes: Desde a 

música galega: Beladona, Cachimonia, . 

Seare ... , ata a música dos países bálticos 

na voz de Aksak ou irlandesa cos 

Stompers. Pero, sen dúbida, a grande 

a·portáción será a dun dos xenios do. fol

clore mundial, o basco Kepa Junkera; 

tamén exposicións de arte coma a de 

Xaquín . Marín: "Humor e deporte". Na 

foto de María Esteirán, a escritora 

Marica Campo, que a pesar de· estar 

totalmente centrada no texto da vindei

ra Romaxe, vai estar a tempo para pre

goar coa súa palabra forte e cordial o 

que vai ser enconho da música coas 

artes. 

TEMPO DE ANOVAMENTO -.DAS MENTES E 
DOS CORPOS, por iso, anunciámo-la XV S~mana de Teoloxía e Pastoral 

con este tema: "Pertencer á lgrexa, ser lgrexa", organizada polos .Centros de 

Formación Teolóxica do Laicado e a revista Lumieira, no Fogar de Santa Margarida 

da Coruña (981251090}, os días 26-29 de agosto, coa intervención de Casiano 

Floristán. Xa en setembro, do 5 ó 8, a Universidade Pontificia de Salamanca organiza 

as XXIII Xornadas de Teoloxía: "Ser cristián no século XXI", en colaboración co 

Instituto Teolóxico Compostelano (981586277} e no que interveñen, entre outros, 

Isabel Gómez Acebo, Benito Méndez e Olegario de Cardedal. 

O MEMORIAL 
RICARDO PORTELA 
é convocado polo Concello de 

Pontevedra pa~a o 5 de agosto co fin 

de dignifica-los nosos cuartetos e 

quintetos de música tradicional, tan 

denostados por algúns coas súas 

gaitas marciais. Ademais de inter

pretar algunha das pezas gravadas 

polo mestre dos gaiteiros, os grupos 

clasificados farán as alboradas e dia

nas das festas da Peregrina. Tamén 

neste día a Asociación de Gaiteiros 

Galegas organiza no XXI Festival de 

Pardiñas a "VII Mostra de Artesáns 

de Instrumentos de Música 

Trad iciona I". . ....... ..... .. 
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CONGRESO CRUCIAL 

Despois da despedida pala brava de Felipe González e da escapada que lle impuxo a 
Almunia o seu fracaso electoral, os socialistas afrontan un congreso crucial para o futuro 

do seu partido. Lago de dúas victorias de José María Aznar, non se ven signos de 
recuperación nas ringleiras socialistas, nin no terreo das ideas· nin dos protagonistas. 

Chegan ó congreso con catro aspirantes á secre
taría xeral, dos cales só Matilde Fernández pode 
situarse na clásica dialéctica <l:e anteriores sesións, 
como voceira dun guerrismo vido a menüs. Rosa 
Díez resulta dificil .de enmarcar nas córrentes tra
dicionais: saíu de Euskadi un tanto rebotada logo 
de que a maioría a obrigase a deixa-lo seu posto no 
goberno autónomo, de coalición co PNV e aca
dou logo un bo resUltado nas eleccións europeas 
nas que ningún dirixente se quixo queimar. 

A maioría dos dirixentes 
e cadros socialistas 

non se empregaron 
a fondo antes do congreso, 

como se· tivesen medo a 
saíren perdendo. 

Quen par~ce ter un peso máis considerable é · 
Bono, o presidente de Castela-A Mancha, con 
importantes triunfos electorais na súa comunidade 
e pouco queimado nas intrigas internas do partido. 
Pero xoga con lume ó ameazar con botarse atrás se 
non acada a maioría absoluta na primeira votación. 

Finalmente queda Rodríguez Zapatero, do que 
sabemos que é novo e ben parecido, pero pouco 
máis. Algúns insinúan que é unha marioneta de 
Felipe González, o que sería contradictoria cóa ' 
imax de renovación a fondo que poderla ofrecer. 

A maioría dos dirixentes e cadros socialistas non 
empregaron a fondo antes do congreso, como se 

tiv n medo a aíren perdendo. Curiosamente, 
algún do máis significados pronunciouse dun 

it in perado: Paco Vázquez rompeu coa súa 
tradi ión guerri ta para apo tar por Bono. 

Dificil papeleta lles queda por . resolver. Agora 
que non ten quen lle faga sombra pola esquerda, o 
PSOE ve como o PP lle come terreo polo centro 
e tamén no papel de baluarte antinacionalisfa que 
viña xogando nalgúns puntos, sobre . todo en 
Euskadi. Por outra parte esa .querencia centrípeta 
choca de fronte cun sector de tanto peso electoral, 
político e ideolóxico como é o PSC: 

O congreso tamén terá que marcar algunha liña 
neste senso: ¿teñen . os socialistas que achegarse ós 
gr1:1pos da Declaración de Barcelona, para compe
tir co PP, ou acentua-lo seu carácter estatal e aliar
se co PP contra os nacionalistas?. ·Isto resulta moito 
máis relevante en Galicia, coas eleccións autonó
micas a un ano vista e cos vixentes pactos munici-

. pa1s. 

¿Cal será o papel que terá que desenvolver? 



RETALLOS DE HISTORIA Celia Castro Ojea 

CAS.TREXOS SOMOS (ti) 

Estrabón, . historiador romano, ó fa/ar dos castrexos, deixou escrito que bailaban dando 
grandes aturuxos nas noites de lúa chea, e que nas súa xuntanzas comían, cantaban e 

bailaban. ¡0-mesmiño que hoxe en día nas _nasas romarías!. 

A CASTRO POR PARRO
QUIA 

Un historiador francés de moita 
sona a moi estudioso de Galicia, 
Abel Bohuier, dinos que o núme
ro de castros pasaba dos dous mil. 

Hai castros de montaña, de 
bocarribeira e litarais. Dende os 
Aneares e o río N avia -no me por 
certo dunha deusa- ata as ribeiras 
do Douro e dende Foz a Briteiros, 
xa no actual Portugal. Algúns dos 
máis sonados castros galegas son 
Viladonga (Lugo), Borneiros 
(Cabana), Castromao (Ourense), 
Lobadiz (Ferrol), Neixón (Boiro), 
Troña (Ponteareas), Torro so 
(Mos). Algunhas das fermosas 
rom;uces de Crentes Galegas foron 
preto dalgún castro, coma a pasa
da, no Son, ou a de Lobadiz. 

Moitos castros coñécense polo 
nome de· citania ou cibidá, como 
lles chaman os veciños que viven 
preto deles. 

Non só hai castros galegas. 
Tamén os hai en Portugal, León e 
Asturias. Os poboadores de todas 
estas terras tiñan cousas en 
común, segundo se . deduce dos 
propios historiadores romanos 
que lles chamaron ''populi" e · que 
se refiren a eles como "Callaecin} · 
"Astures}}} "Cantabri" .. . 

Tamén nos din os historiadores 
que vivían rias montañas, que non 
era <loado vencelos e que _ás veces 
loitaban entre eles, pero que se 

xuntaban <liante . dun inimigo 
común. 

A vida castrexa chegou a nós 
nas pallozas dos Aneares e 
Cervantes. Non as podemos botar 
a perder por seren part~ da nosa 
memoria histórica. 

O SON DA HJSTORIA . 

A cultura c·astrexa é a cultura da 
Idade do Ferro, desenvolvida 
dende o século VI antes de Cristo 
ata o século I da nosa Era. Pobos 
do centro de Europa, en sucesivas 
vagas, dende o século IX ata o VI 
antes de Cristo invadiran a penín
sula. Tiñan relixión, fala e cultura 
comúns: eran pobos celtas. 

Estes pobos xuntáronse cos que 
xa vivían en Galicia na Idade de 
Bronce, e deron lugar ó que cha
mamos o noso substrato histórico, 
cerne da nosa cultura: os devan
ceiros que nos conforman hoxe 
coma pobo. 

A súa cultura era magnífica na 
ourivería, ·armas de ferro, arqui
tectura (estatuas de guerreiros) e 
non se interrompeu coa chegada 
dos romanos. 

Estaban abertos ó comercio con 
tódolos pobos, . tanto atlánticos 
coma mediterráneos, como o 
demostra a fermosa figuriña de 
filigrana de ouro, pénsase que de 
influencia oriental, atopada na ría 
de Ribadeo e chamada o Castrón 
de Ouro, un carneiro con ás que 
garda o museo arque.olóxico de 

Lugo, que ningún galego debería 
deixar de visitar. 

Fadan tamén diademas e arra
cadas, pero eran os torques o sím
bolo do poder guerreiro. 
Aparecen representados nas esta
tuas de Pedra, sendo o torques 
atopado en Burela o de maior 
tamaño: ¡case dous quilos de ouro 
purísimo! Hai torques con rema
tes a xeito de pera, con areíñas 
dentro, para que soe. 

Como dixo unha vez Felipe 
Senén, abaneando o torques ato
pado en Xanceda, - que fora 
posto como colar dun can antes 
de .pasar, despois de mil peripecias, 

. ó Museo · Arqueol6xico da 
Coruña- "Ei-lo son da Nosa 
Historia''. 
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A VIXENCIA DE CASTEi · AO 

Hoxe .todos temas claro que detrás do debate aberto con respecto ó ensino das . 
humanidades se esconden outros intereses: os daqueles que sabéndose maioría 

parlamentaria queren tamén que"a historia da súa maioría sexa a historia de todos. Ante 
a imposibilidade de atapar referentes simbólicos (bandeira, himno, fito fundacional ... ) 
que sirvan para aglutinar sentimentos nacionais o poder, que escribe historias dereitas 

en liñas torcidas, pretende reescribir unha historia coa lexitimidade que dan un grupo de 
académicos e moitos votos. Unha historia na que a periferia sexa retratada como 

formiguiña trabal/adora que "aporta granitos de esperanza" 
na construcción da nación "una, grande y libre". 

Dentro desia análise e sobre todo dentro do argumento que esgrime o pode_r para estas · 
manobras, o da vontade maioritaria ou soberanía do estado español, é no que se 

encadra o texto que reproducirmos a continuacíón. Tráta~e dun fragmento do discurso 
que Castelao pronunciou o 30 de xuño de 1945, no Ateneo de Montevideo, con motivo 

do noveno aniversario do referendo de autonomía. 

"O Estado español non ten nin

gunha base que poida chamarse 
verdadeiramente nacional, como 

non sexa a vontade de imperio que 

obrevive nalgunhas rexións. 

E paña non é única e indivisible, 

como adoita dicirse, porque é plu

rinacional, e, por conseguinte, non 

debe er único e indivisible o seu 

Pod r público e esa eutrapelia que 

vén chamándose "soberanía nacio

nal". Ba tará ob rvar que en 

E pañ e falan actualmente catro 

idio1 a difer nte , vehículo dou

tra tanta cultura revelación de 

tr na ionalidades. 

Agora ben, os unitaristas repu

blicanos buscan e procuran, para 

España, a paz, o orde, a xustiza, a 

libe~dade, o progreso, o_ benestar e 

demais bens universais, que nós 

tamén desexamos e procuramos. 

. Pero eles toman a España como se 

fose unha Nación definitivamente 

constituída en Estado . integral e 

capaz de alcanzar aqueles bens uni

versa1s por medio dunha 

onde hai vari·as · 
nacionalidades 
debe haber varias 
·soberanías 

República única e parlamentaria, 

na que a potestade de lexisfar resi

da nunha soa Cámara. E' de aí a 

grave cuestión, porque a vontade 

maioritaria dos españois, converti

da no único poder lexislativo do . 

Estado, anula a vontade dos pobos 

diferenciados -Cataluña, Euskadi e 

Galicia-, que, xuntos son unha 

minoría de electores no corp9 
polític::o de toda España. E prescin
dindo d~ que cada pobo nacional, 
pola. peculiaridade d~ súa morfolo
xía social · e económica, só pode 
alcanzar aqueles bens universais 
por medjo da súa Constitución 
política e do seu dereito positivo, 
nosoutros dicimos que se o poder 
do Estado ten un límite ante os 
der.eitos naturais do ser humano, 
do home, tamén debe tela ante os 
dereitos naturais dos. pobos, dos 
seres colectivos, das nacionalidades, 
que son máis perdurables . que o 
home. 

¿Soberanía nacional? Si, pero 
onde hai varias nacionalidades 
debe haber varías soberanías, se é 
que soberanía é algo que se deba 
tomar en consideración. E do 
mesmo modo, eu digo: ¿ Vontade 
do pobo español? Si, pero a repre
sentación política que se logra 
nunhas eleccións xerais, ó uso dos 
últimos tempos republicanos de 
España, é unha expresión da vonta
de dos homes, pero .non é unha 
expresión da vontade dos pobos 
nacionais; e o que a estes afecta 
debe ser causa exclusivamente súa, 
cuestión que atinxe soamente á súa 
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democracia, á vontade maioritaria 
dos seus electores. Non esqueza
mos que a variedade lexislativa é o 
único que pode nivelar os avances 
universais que todos desexamos 
para España, do mesmo modo que 
a lei única é a· que produce os des
niveis . . sociais e económicos, que 
desacreditan a democracia e provo
can a dictadura. 

Así, pois, nos vémonos abriga
dos a defender a au.tonomfa de 

. Galicia co mesmo fervor co que 
defendemos a de Euskadi e 
Cataluña, ante os designios autori
tarios da España unitaria e centra
lista; pero tamén, ante o falso libe
ralismo español, que despreza a 
existencia dos pobos, aínda que 
estes queiran vivir unidos e en per
fecta harmonía, como se o home 
puidese ser libre cando o seu pobo 
non goza de liberdade . . Nunha 
palabra: nós queremos que os 
pobos sexan tan suxeitos de derei
to político como o son os homes . . 

E vou resumir o naso pensa
mento con ideas recentemente for
muladas palas forzas democráticas 
de Galicia. O naso movemento 
baséase fundamentalmente nunha 
aspiración de liberdade; pero a 
liberdade que se lle recoñece ó 
home en xeral, ó home en abstrac
to, non satisfai as nasas aspiracións, 
porque nós non sqmos seres abs
tractos: somos homes concretos, 
enraizados nunha realidade nacio
nal. Por iso queremos liberdade, 
non soamente como seres huma
nos, senón como homes galegas, 
porque non seriamos homes sen ser 
galegas, como os vascos non serían 
homes sen ser vascos e como os 
cataláns non serían homes sen ser 
cataláns, xa que ninguén pode ser 

· home sen ser o que realmente é. 

-¿Quiénes fueron los Reyes Católicos? 
-Melchor, Gaspar y Baltasar. 

Agora ben, a liberdade só é posi

ble na democracia, e é por isa que 

nosoutros somos partidarios da 

democracia. Pero en España, ade:

mais, a democracia só é viable den

tro do sistema republicano, e é por 

isa que nosoutros somos partida-

. o poder do Estado 
debe ter uns 

límites ante. os 
dereitos naturais 

dos pobos 

nos incondicionais da Republica; 

pero a República ten a abriga de 

resolve-lo problema da verdadeira 

liberdade . para tódolos españois, e -

esta liberdade de tódolos españois 

sería falsa e enganosa se os galegas 

non fosemos libres, ou os vascos ou 

cataláns non fosen libres. E a 

República non ten máis ca unha 

maneira de garantir esta liberdade 
de tódolos es.pañois, e é xuntando 
ós pobos diferenciados dentro dun 
Estado harmónico, no cal este 
pobos teñan a mesma intervención 

dentro dttn Estado no que . o home 
se sinta protexido e satisfeito coa 
súa l~i, que en España ha de ser 
varia, como son varias as súas reali
dades nacionais. 

Que se nos fale, pois, da vontade 
dos · pobos españois, e entón esti
marémo-lo fervor popular dalgúns 
xerifaltes do republicanismo, por
que someter á vontade dos nasos 
pobos e as súas aspiracións ó que 
decida "o pobo español" mediante 

un .plebiscito xeral, sabendo que 
somos unha minoría de electores 
no censo polí"tico de España, isa 
non só é inxusto, senón que, ade
mais, ofende ós principios da ver
dadeira democracia. Tal proposi
ción oculta o designio de apuntalar 
o centralismo e arrastrar a Galicia, 
Euskadi e Cataluña no furgón de 
cola da república, e isa non o con
sentiremos.'.' 
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ENTRl;VISTA A FRANCISCO 
FERNANDEZ NAVAL 

Co gallo da presentación do libro Unha Viaxe á procura do So/por. Do Tambre á fin da 
terra, de Francisco Fernández Naval, lrimia aproveitou para realizar/le esta entrevista. 

O autor é poeta e narrador. Escribiu, entre outros, os libros de poemas: A Fonte 
Abagañada (Premio Cidade de Ourense 1980), Pabellón Habitado, Ara So/is (libro 

publicado en París no ano 1986, en edición galega-francés} e Días de cera. 
Recibiu o premio Xerais de novela no ano 1988 coa obra O Bosque das Antas. É taf!1én o 

autor doutras novelas, Tempo de Crepúsculo e Sombras no Labirinto, e .do libro de 
relatos Historias Roubadas. 

Irimia.- ¿Por que o seu libro está 
centrado neste territorio? 

EN.- Porque a min paréceme un 
territorio esencial. Este é un espacio 
pr?bablemente extremo, periférico, a 
fin da terra, e sen embargo sempre 
tivo a capacidade de se converter en 
centro, referencia de peregrinos, sol
dados, viaxeiros ... , que ata aquí se 
achegaron dende a orixe dos tempos. 
E t é un territorio cheo de vida, 
onde a terra latexa, quizais por estar 
enmarcado pola grandeza e o miste
rio do Barbanza e o Promontorio de 
Fi terra pero tan1én por alberga-lo 
monte d Pindo e o monte Louro, 
qu foron e egu n a ser referencia 
para habitante d sta terra. Aquí 
un nt qu onvive co Mito, énte-

po uído por unha forza que emana 
d t rra da r la i' n coa entes que 
ha itan t t rrit rio. 

Irimia.- Espacio, territorio ... , ¿hai 
unidade territorial entre o Tambre e 
Fisterra? 

EN .. - A min paréceme que si, este 
é un espacio de transición entre as 
Rías Baixas e as Altas. Non sei exac
tamente onde rematan unhas e onde 
princ-ipian as outras, quizais o cambio 
está no río Xallas ou Ézaro, pero 
tanto ten; o que si . pertso é que hai 
unha unidade xeográfica, de paisaxe, 
mesmo de xeito de vivir, velaí as 
mulleres co Sancosmeiro na cabeza, a 
paisaxe das cabaceiras, a propia proso
dia da fala, por iso falo de territorio, 
sabendo que é algo substantivizado ... 

Irimia.- A impresión que se saca 
na lectura do seu libro é que é unha 
rebelión contra a desmemoria e o 

individual ou 
colectivamente 

somos en tanto 
que lembramos 

deixani.ento da nosa tradición e do 

noso patrimonio. ¿Non é así? 

EN.- O tema da memoria é unha 

constante en todo canto escribo, xa 

que considero que tanto individual 

como colectivan1ente somos en tanto 

que lembramos, en tanto ternos 

memoria." O que aquí se ptetende é 

que o viaxeito se atope cunha reali-

dade, complexa, na que o presente é 
consecuencia do pasado, espacio que 
garda vestixios da cultura megalítica, 
do neolítico, dos castros, ecos medie
vais como os que podemos sentir en 
Noia e Muros, memoria dos ilustra

dos como J~vellanos ou Fernando 
Blanco. E _xa que falamos de memo
ria, salientar que aquí tamén se fala 
de Mazaricos, Outes ou Dumbría, 
territorios habitual e inmerecida
mente esquecidos. 

Irimia.-Como di no limiar .do seu 
libro, todo el é _ unha invitación ó 
soño. ¿Non é tamén a busca no sub
consciente das nosas raíces e dos 
nosos· antergos ... .. ? 

EN.- Soño e memoria están rela
cionados. N este libro o que propoño 
é unha viaxe non só a través do espa
cio Jisico, da xeografia, serrón tamén 
de todo o que esta conleva. Eu non 
sei se a visión que eu dou deste terri
torio no libro é a real ou a que eu 
imaxino como real, en todo caso é a 
que a min me gustaría crer e que me 
gustaría que os demais tamén cresen. 
Ó cabo, o mito de Fisterra non deixa 
de ser un soño, pero u~ soño capaz 
de axudar a escribi-la historia ... 

Irimia.- Os lugares dos que fala, 
¿considera que conservan a esencia e 
a beleza da xeografia galega? 

EN.- Estamos diante dun territo
rio relativamente ben conservado, se 
ben o proceso de deterioro é conti
nuo, confundíridose a maior parte das 
veces a idea de progreso coa de des
trucción, velaí o exemplo de Louro, 
cando o lóxico sería buscar para o 



progreso modelos diferentes e non 

fixarnos naqueles xa superados e que 

co tempo demostraron que non con

ducen a ningures . Hai m<?ito por 

facer, moito por reflexionar, moito 

por conservar e tamén que recup~rar, 

velaí o que acontece coa Fervenza do 

Xallas,· patrimonio irrenunciable de 

todos e que nos tiñan secuestrada. 

Agora ofrécennos media hora, unha 

vez á semana, pero ternos que conse

guir que ese fenómeno sexa de novo 

parte de nós, non unha anécdota; non 

se pode reducir a anécdota o que é 

esencial. En Carnota vimos de cele

brar unhas xornadas sobre o 

Patrimonio ·e a Cultura Tradicional, 

este ano .o motivo elixido foi o 

hórreo, a cabaceira, tratábase de refle

xionar sobre o patrimonio. ¿Que 

facer con el cando perde a súa fun

ción?, este é un territorio particular

mente rico en patrimonio e cultura 

tradicional e debemos saber qué facer 

con eles, cómo facer posible que os 

nasos filias e netos tamén teñan 

acceso a él. · ... 

Irimia.- ¿Este pequeno .libro tan 

belidamente ilustrado, foi pensado 

UNHAVIAXE 
ÁPROCURADOSOLPOR 

Do Tambre á fin da terra 

Francisco X. Fernández Naval 

2 
AS VIAXE-5 

A NOM. TERlM. 

para ter sempre á man ó tempo que 

se viaxa palas zonas que describe?. 

F.N.- Este libro forma parte dunha 

colección .de libros de viaxes que ten 

como modelo os cadernos dos via

xeiros de finais do século XIX, libro 

polo tanto que se adapta perfecta-

Machusa Amenedo 

mente ó tamaño do peto. O viaxeiro, 

debe ·te-la súa propia impresión 

daquilo que ve, do que vive, pero o 

libro pode axudarlle a percibir aspec

tos que ás veces non se manifestan de 

maneira evidente, ou pode comple

menta-la súa propia visión. No libro 

eu incorporo as impresións e a visión 

de escritores e viaxeiros que por aquí 

pasaron, un intento de enriquece-la 

propia visión coas de tódolos que nos 

antecederon, aínda que non esteamos 

de acordo ás veces, como me sucede 

. a min con Aubrey Bell e a súa idea de 

Corcubión ... 

A xeito de conclusión, eu quixera 

facer unha proposta, á que xa antes 

me referín, ternos que saña-lo país, 

no soño vai implícita a ilusión, ternos 

que convencernos de que Galicia 

pode ser ese soño que ás veces expre

samps cand9 alguén nos visita, con

vertelo en realidade está nas nasas 

· mans, se soñamos que é posible recu

pera-la Fervenza do Xallas, recupera

rémo-la F~rvenza do Xallas, se soña

mos que Galicia pode ser una reali

dade intensamente viva e vivida, o 

futuro do país está asegurado. 

e ············ 
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OPINION Aldegunde Quiñones 

SOMOS U.N CASO . 
"Asegurar a los alumnos el domi

nio oral y escrito de la lengua caste
llana y, en su caso, de la lengua ofi
cial propia de · la Comunidad 
Autónoma". Tal di o texto que os 
inspirados redactores. do PP ofrece
ron ne> mosteiro de Yuso, onde se 
documentan os primeiros tex tos 
escritos en castelán e, aínda . que 
algúns o . esquecen, tamén en vasco. 
Seica recibimos este documento 

· suavizado, porque no inicial non lles 
acordara mencionar ese "caso" 
curioso de endernisrnp asimétrico 
qu en forma de lingua propia sufri
mos xunto a cataláns e vascos. 

Trátase dun documento con máis 
t 'pi s ' declaracións dun futbo
Jista p r , por d baixo deles, non 
r s ilta ifí il nx rga-la pata da uni-

d spr zo á dif e~encia. 

Canto ós primeiros calquera estará 
de acordo en impulsa-los estudiOs 
humanísticos e potencia-los tecno
lóxicos, pero ¿como se fai tal causa 
sen aumenta-las horas lectivas? 

Que 800 parlamentarios do PP 
aproben un manifesto "en defensa . 

de la lengua española" como titula
ba en primeira un dos serafíns que 
forman o coro mediático que 
acompaña a este partido, provocaría 
sorpresa se non fose un insulto a 
esas, alomenos tres hnguas que tra
tan de ·sobrevivir tras unha historia 
de resistencia. De tódolos xeitos 

lingüística, que logra que o castelán 
siga sumando falantes . Cómpre lem
brar que ull'dos actos que promoveu 
a Dirección Xeral de Política 
Lingüística -por . casualidade en 
campaña electoral- foi unha confe
rencia de Ana Botella. 

Canto ó estudio da Historia; logo 
de que a Academia preparase o 
terreo nese preclaro documento, 
modelo de "asepsia y perfección" 
segundo Paco Vázquez, que sinala
ba como as Comunidades con lin
gua propia terxiversaban os ·estudios 

. históricos, quérese agora facer ensi-
supoñemos que a moción será de nar un "pasado común de España", 
innecesaria aprobación no banzo imprescindible para "abrirse ·a 
Parlamento galega, xa que aquí o una visión universal", porque, como 
castelán está tan ben defendido que se sabe, os nacionalistas estamos 
o propio goberno ·reconece nos cerrados nunha óptica reduccionis
seus datos o éxito da súa política · ta, parcial, localista, e para ser uni-

versal hai que ser español. 
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· Este acto colectivo de onanismo · 
histórico-lingüístico amasa ata que 

o propio goberno 
~ I 

t:!J' nn.P-orv<r e· c:r- ~~~~~~~ 
~~--;:z;;,i~di. 

-reconece nos 
seus datos o éxito 

_ dasúa -política · 
li.ngijística, que 

logra que o'. 
castelán siga 

sumando talantes 

punto chega a ignorancia e o rudo 
encono contra os que vémo-lo 
mundo desde outra historia ou 
desde · outra lingua, a incapacidade 
da dereita -es tea · no PP ou no 
PSOE- para entender calquera tipo 
de 'alter.idade . 



HORIZONTE . 
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UN VIRUS NO PROGRAMA ECLESIÁSTICO 
N on vou falar hoxe de ordenado

res, aínda que hai unhas semanas ata a 
rniña nai me chamou angustiosa
mente por teléfono para dicirme que 
tivese coidado, non fose ser que me 
entrase no meu . algún· deses virus tre-
mendos dos que talaba a tele, que 
seica comen todo ... 

Non, o titular venme suxerido por 
unha frase que veño de coller da páxi
na de Internet de "Partenia", unha 
"diocese virtual" rexida por un hispo 
francés expedientado polo Vaticano, 
Jacques Gaillot, por non ser abando 
obediente ás directrices . romanas e 
non segui-la pauta marcada polos seus 
colegas no episcopado. Para os que 
saben menos destas causas da infor
mática, aclárolles que isto de "virtual" 
non ten que ver con "virtude", senón 
coa realidade creada desde o mundo 
da tecnoloxía informática, unha reali- · puido emitir Jacques Gaillot, con 
dade que existe na interconexión· relación á partitura inicial, o 

entre os ordenadores, máis ca no Evanxeo" . 

mundo que pisamos cada día. ·En realid~de, non hai tal incógnita, 
Con todo, aínda que Partenia é pois saben moi ben que o conflicto 

unha realidade "virtual" (unha dioce- deste hispo francés que se define 
se sen catedral nin territorio), é_ 
tamén ben ".real", chea de miles de 
persoas ben reais espalladas polo 
mundo enteiro, que teñen a 
Monseñor Gaillot como o seu hispo. 
Un hispo para eles exemplar, xenuína 
expresión dun cristianismo que bebe 
nas entrañas do Evanxeo, aínda que 
cante "extra chorum",. como lle 
recrirninou· o papa Xoán Paulo II hai 
uns anos, cando lle sacou a súa dioce
se real de Evreux, preto de París. 
Díxose que Jacques Gaillot cantaba 
nos medios de comunicación fóra do 
coro dos seus colegas t;piscopais . 
"Pouco importaba que o coro canta
se desafinado, ou que os cantores 
desertasen das igrexas", acaba de 
comenta-lo presidente da asociación 
"Partenia 2000" . Máis aínda, para ós 
fieis virtuais e reais de Partenia, o 
problema é saber qué "falsa nota 

Os fieis de 
Partenia saben que 

a historia da 
lgrexa non a 

escriben só os 
bispos submisos 

senón tódolos 
cristiáns 

como "hispo dos excluídos", está pre

cisamente en poñerse de lado dos que 

a Igrexa e a sociedade exclúen, máis 

c;:i. do lado dos que exercen esa exclu

sión. Tanto se son os inmigrantes "sen 

papeis", os "ocupas", ou calquera tira

. do da rúa .. . coma os divorciados que 

em Fr nt ira 

a Igrexa non admite á comuñón, ou 
os homosexuais, ou calquera persoa 
"en situación irregular". 

Os fieis qe Partenia saben ben que 
Xesús de N azaré rompe as ligaduras 
servís ás autoridades que oprimen; 
queren unha relixión "diferente da 
dos Grandes Sacerdotes, protectores 
do Templo", da autoridade "que pon 
muros contra toda evolución". Saben 
que a historia da Igrexa non a escri-· 
ben só os bispos subrnisos e os teólo
gos oficiais, senón tódolos cristiáns. 

Por iso, "con Gaillot, escorregouse 
un virus no formateado", no progra
ma uniformador da Igrexa, arr.iscán
dose a ser un hispo diferente, e adop
tando un comportamento orixinal 
que interpela á sociedade sobre a 
inxustiza, a exclusión, a sexualidade, o 
racismo ... Este bispo e os seus segui
dores converteron Partenia, unha 
diocese sen catedral nin fieis, de cas
tigo xerárquico en espacio de liber
dade. N es tes días pasados a aposta 
arriscada de Jacques Gaillot acabou 
senda r~coñecida pala mesma Igrexa 
institucional. 

-············· 
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O NOSO TABOLEIRO 

XXIII ROMAXE DE CRENTES GALEGOS 
OS TEMPOS SON CHEGADOS 

O día 9 de setembro de 

2000 celebraremos, se Dio-lo 

quere, a Romaxe que pecha o 

milenio e o Bienio. Desta vez 

acólleno-la xente de C ampo 

Lameiro, que nos espera no 

Castro de Penalba a partir das 

11 da mañá, aínda que a cele

bración será, -coma sempre 

que somos pui:ituais coa che

gada-, ás 12. 

Como segue quedando 

xente que traballa d~sintere

sadamente· por aquilo no que 

ere, a liturxia escr ibiuna 

Marica do C ampo, e Saraibas 

axudaranos coa súa música. 

Velaí un plano da zona 
para que vos vaiades situan
do. De tódolos xeitos, no 

haberá próximo número 
cumprida información sobre 
todo o . tema de "loxística": 
cómo chegar, por ónde acce
der ó lugar, óride aparcar, o 
horario completo. . . Alá nos 
veremos. 

CAMPO LAMEIRO 
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NOVIDADE EDITORIAL-. A COLECCION.ANGUEIRA 
ENTRA NUNHA NOVA XEIRA 
Coa publicación de "A palabra fai Camiño" inícia~e unha segunda época da colección 
Angueira, pensada para servir de foro de reflexión e debate aberto sobre aquelas cues
tións que son angueira e tarefa dos que compartímo-lo horizonte da fe e a galeguidade 
vividas de maneira integrada e liberadora. 
N este primeiro volume preséntase unha achega dobre: dunha banda Daniel López 
Muñoz reflexiona sobre os "sorprendentes" datos da enquisa promovida polo Bienio 
Irmandiñó sobre a receptividade da xente con respecto ó emprego do galego na litur
xia. ,Doutra; Xesús Ferro Ruibal fai unha valiosísima recompilación de textos históri-
cos, anteriores á aprobación do uso das linguas vernáculas na liturxia, textos nos que a fe 
se expresa en galego e nos que se demostra, que cabía esperar, chegado o tempo post-
conciliar, outra actitude por parte da Igrexa en Galicia. 

Prezo por exemplar: l.000 ptas. 

Outros artigos da Asociación IRIMIA: 
A Romaxe de Crentes Galegas. De Irimia a Santa Margarida (1978-1997) 
Liturxia das primeiras 20 Romaxes.Victoi ino Pérez Prieto 

Prezo unitar_io: 800 ptas. 
.................. .... ........ ........... .................................. ····················································· ................. ........................................................................ ................ ··· ·· ····· · ··· ···· ··· ············ · ·····························-~ .............................. ,_ 

Co~ección Angueira 
(Folletos de identidade galega e cristiá) 
Títulos dispoñibles: 
•Núm. 2 - ¿A onde vai a Igrexa? Chao Rego. 
• Núm. 3 - Cristiáns e Galeguistas.Victorino Pérez Prieto. 
• Núm. 5 - ¿Por qué nos sentimos culpables? Chao Rego. 
• Núm. 6 - O inferno a revisión. Andrés Torres Queiruga. 
• Núm. 7 - ¡Boas noticias) Leni!. Emilio González, Tereixa 

Ledo e Rubfo Rivas. 

Medallón Sargadelos conmemorativo das 
Romaxes. Deseño exclusivo. 
Anos· dispoñibles: 
•XII Romaxe.Ano 1989.Ancoradoiro. "Ancorar no fu turo" . 
• XIII Romaxe. Ano 1990. Monte Castrove. "Irimia. ¿e por 

que non ti? 
• XVIII Romaxe.Ano 1995.Aguiñ? II. "Somos pedras vivas". 
•XIX Romaxe.Ano 1996 .Vilar de Donas. "Polo camiño verde" . 
• XX Romaxe. Ano 1997 . A Coruña. "A liberdade faravos 

•Núm. 8 - .Camiño verde: Ecoloxía e Creación. Chao R _ego. verdadeiros". 
•Núm. 9 - .¿Espadas ou arq.dos? Insubmisos cristiáns.Andrés •XXI Romaxe.Ano 1998 . Cadeiras. "Somos Igrexa" . 

Hernández. • XXII Romaxe. Ano 1999. Montemuíño (Porto do 
• Núm. 10 - Deus tenvos móita gracia. Chao Rego. Son) ."Que din os rumorosos". 

_ -~- ___________ -~~e-z~- ~~t~~~~ ~~~i~~~ _3_0~-:~ª~:- ____ ~ ________ -~ ___ P_~e~~-~~t~~~~=-1_. ~~~ _P_t~~-- _ -K -__ 
Nome e apelidos do peticionario: · ................................................. ~ ................................................................................................ . 
Enderezo completo: ...................................................................................................................................... : ............. : ..................... . 
0ESEXO RECIBl-LAS .SEGUINTES PUBLICAC.IÓNS / DESEXO RECIBl-LOS SEGUINTES MEDALLÓNS: 

Título /Romaxe-medallón Núm. exemplares Prezo 

FAGO EFECTIVAS, POLO TANTO ....................................................... ptas mediante: 
O Cheque que se acompaña (enviar) O Ingreso nas cantas da ASOCIACIÓN IRIMIA: 

- CAIXA GALICIA- 2091-0349-45-3040005822 
- CAIXA POSTAL - 1302-6000-83-0017905488 

(POR FAVOR, recórdenlle ó caixeiro que no texto do ingreso poña o nome do subscritar· completo para nós poder identifica-lo pago. O res
gardo/xustificante do ingreso deberá enviarse á nasa dirección. O banco encárgase diso). 

Enviar a : ASOCIACIÓN IRIMIA - Apartado 980 
15700 - SANTIAGO DE COMPOSTELA- A CORUÑA Sinatura e data. 

Correo electrónico: irimia@wanadoo.es 
_, .... ........ . 



FALANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

PECHADO POR VACACIÓÍ\IS . 
Pois si, ímonos; alá para últimos de agosto volveremos. Non estivo mal: com

partimos 20 números con vós e con este xa fan 21. ¿E en que ides investir este 
tempo? Xa practicaredes algo ¿non? ... Non esperamos menos. _Recordade que 
isto do galega vale para todo: para cociñar, para practicar surf, para traballar na 
oficina, para ir coas vacas, para explicar matemáticas, para soñar ... · e ¡ata para ligar! 

¿E con que nos irnos despedir? Non o tiñamos moi claro, pero haivos algo que 
nos fai ferve-la cabeza dende hai tempo, évos o do uso e abuso do "i". Si ho, 
dese "J entón cando nos vemos?", "¿l non pode ser ant~s ? ", "I logo que andas a 
facer?", "I si", "I non", i dálle co i. Non se sabe ben se esta é unha moda pasa
xeira coma a dos zapatos brancas -á que un se afai e xa lle gustan e incluso os 
usa- ou se é un andazo. Nós polo de agora non estamos contaxiadas, pero non 
se pode dicir nada, que non hai soberbia que non caía, que xa che ternos ami
gos moi amigos que sofren deste mal. Agora ben, queremos informar a tódolos · 
nasos lectores que esta teima ~on sempre é teima: salvo na parte máis occiden
tal da Coruña e de Pontevedra, esta é a forma máis estendida da conxunción 
copulativa "e" (así é como se lle chama a esa partíclliiña), pero só ·candn vai 
antes dunha vocal; deste xeito estará ben di to eu i el, ti i os outros . .. pero nunca 
ti i Manolo ou Rosa í Pepe, cando vai antes dunha consoante, ¡aquí é abuso!. ¡É 
qu non se oe outra causa! Se ti es un deses usuarios sería bo que foses quen de 
corrixilo, o teu galega gañará en calidade e .enxebfismo. Esta é a nasa mensaxe 
para ste tempo de descanso. Con todo, fagáde-lo que fagades, recordámosvos 

u na scrita só vale a forma "e", aí non cabe outra posibilidade. 
E b n, h xe aínda témo-lo naso recunchiño máis reducido porque seica lles 

f: i falta pa io para darvos un par de avisos; só nos queda desexarvos un bo 
u vos esperamos á volta das vacacións. ¡Practicade moito! 

n t qu ocles irimegos! 

Nota da redacción 
Tal e como informabamos no número anterior, a Festa pola Palabra marcou o 
arranque para a recollida de sinaturas do manifesto do Bienio lrmandiño. 
Dende ese día e ata inicios de setemnbro todos e todas estades convidados a 
aporta-lo voso apoio á iniciativa e a darlle a máxima difusión. Nese sentido é 
no que se inclúe neste número da revista o m odelo de documento que hai 
que asinar. Fotocopiádeo, repartídeo entre os amigos, recollede o maior núme
ro de sinaturas e devolvédenolo antes do 1 de setembro ó apartado 980 de 
Santiago. Gracias a todos e para todos. 

Encontro de oración e convivencia 
organizado pola Asociación lrimia 

Como cada verán desde hai sete anos, Irimia organiza un encontro de oración 
e convivencia, para tódolos que queiran facer uns días un .camiño cristián xun
tos (matrimonios con filias incluídos). Será Segl,lndo o réxime habitual de 
autoxestión, ~ompartindo roles e gastos. 
E t ano erá no antigo mosteiro de Vilanova de Lourenzá, preto de 
Mondoñ do, entre os días 11 (pala t~rde) e 16 de Agosto (rematando 
tam'n pola tarde) . 

n ontr rá animado por Victorino Pérez Prieto, con momentos de 
oraci, n m ditación, diálogo e celebración. O tema que conducirá o encontro 
erá eguir a ~ esús polo camiifo das Benaventuranz as" . Compre ·levar unha Biblia 

(mell r a galega ... ), un caderno, un boli, e moitas ganas de dar e recibir . . 
int re ado deben apuntarse antes do 30 de xullo , chamando ó tfllo . .............. 0 9 1 417532 (Ro a). 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. O señor Martín Carpena 
¿quen el era? Non te apures 
home en Málaga casado, 
era un Ninguén de Ningures; 

2. De súpeto e coh estroncio 
a penas saído da cama 
por un día soamente 
vai dar un brirn;:o ata a fama. 

3. Protestas e homenaxes 
fixéronselle na rúa 
p~ro ·Ó final viúva e filia 
fican na soidade crúa. 

4. Seic;a aprender a matar 
e asignatura pendente 
de parte da mocidade 
que ten a pistola quente. 

5. E para estes militantes 
o matar xa non é vicio 
senón simplemente un paso 
na aprendizaxe do oficio. 

6. Ahonda con que milites 
no partido da dereita 
o que un camión na rúa 
estoupe e ¡unha desfeita! 

7. Se en Málaga sucedía 
esta noxenta historia 
só catro días despois 
houbo repetirse en Soria 

8. Aquí estala unha bomba 
em Ágreda, un lugar . 

pequeño coma unha vila 
e ali fácil é matar. 

9. Pero ¿que e Estado é capaz. 
de ter tal infraestructura 
para a Península enteira 
mantela sempre segura? 

10. Mentres as martes condeno 
lanzo este profundo berro 
ós politicos:dimitan 
de tan equivocado erro. 

11.Juan María Uriarte, 
hispo de San Sebastián 
denuncia que neste asunto 
todos o faemos mal. · 

· 12. Poden seguir día a día 
martes e sangue a eito 
e hai que dicirlle a todos 
nin hai razón nin dereito. 




