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Daniel López Muñoz

EDITORIAL COUSAS DAS QUE IR·
FALAN DO A prensa infórmanos de que Fraga e .

···············e

Beiras consensuaron o godello e a pescada e discreparon
no primeiro prato. Hai quen ese mesmo día da foto protestaba no xornal porque se lle dera tanta importancia a
· unha simple comida entre políticos. Discrepamos. Si que
a ten. Ese xantar facía normal, entre políticos, o que é normal nas casas deste país: que se comparta mesa e mantel e
moito máis, con singular normalidade, entre pais, :fillos ou
curmáns que, sendo da
mesma familia de sangue,
viven en moi distinta familia política. E a comida
senta. ben. Poida que sexa
unha característica dos galegas e galegas, da nosa capacidade de relativización,
dese antidogmatismo que
nos sae do fondo da néboa,
ese xeito de ser que difumina o branco e o negro e que
desespera a vascos e casteláns, que teñen máis claro o
do ser ou non ser e o comigo
ou contra min.
Sentarse e falar, bromear e
discutir non implica ningunha rendición, pero abre camiños para acepta-la honestidade do que ten o punto de vista contrario. Tamén, por
qué non, serve para poñer unha lista de qué cousas podemos e non podemos falar. E desde a postura de defensa do
país por riba de todo hai bastantes cousas das que falar.
Referímonos a asuntos de importancia estratéxica, que
non deben ser aprobados por maiorías do momento,
serrón negociados e apoiados por consenso parlamentario.
Unha cuestión sobre a que xa hai antecedentes dese
consenso é a lingüística. Posiblemente o horizonte último
non se comparta. Non pasa nada. Nos círculos nacionalistas sábese moi ben que a actual regulaci6n nesta área é un
avance aceptable e que o problema está e.n que non se
cumpre a norma nin na letra nin no espírito. ¿Non é un
amplo campo para o consenso de medidas concretas?
¿Por que non abordar asuntos de alto contido técnico
no que é sabido que, máis qu·e políticas de esquerda ou
dereita, hai simplemente boas ou malas políticas? Tal é o
caso da pe ca galega, comezando pola pesca de baixura,
ond as medidas proteccionistas dos conselleiros do PP, e
i o sáb o o Bloq~e, bateron normalmente coa oposición
da ba caciquil e populista do propio partido gobernante.
Ou ¿por qu non falar da reclamada presencia das
omunidad autónomas nos foros europeos de decisión
u da r forma do errado, onde a postura de Manuel Fraga
m lla mái próxima á do nacionalismos periféricos có
PP madrileño?
E í mái.

O

O TRASNO O LÍO
DE PERLÍO En
Perlío, Ferrolterra, diocese santiaguesa, fregueses e veciños subleváronse contra a neglixencia do señor párroco,
dispostos a corta-lo tránsito . e altera-la orde pública. E
saíronse coa súa.
E o caso dá que pensar. Unha freguesía contestataria ¿a
quen debe presenta-la reclamación pala mala calidade
dos servicios prestados? O libro de instruccións dos estados laicos e aconfesionais parece que o deixa claro: ó
bispo. Pero de claro nada ¿non estamos acaso diante dun
suposto de servicio público -atípico, certame~te- no que o
Estado ten responsabilidades indirectas? ¿Non se financian por ventura eses servicios a través dos impostas? ¿E
se o bispo tampouco fose da confianza dos :freguesescontribuíntes, que por certo, en nada foron consultados
á hora de nomealo?
O catolicismo romano
porfía no modelo de
cristiandade parroquializada ó máis vello estilo, onde un funcionario
U/{HA
do sagrado con poderes
ilimitados no seu territorio, queda nomeado
para realizar en exclusiva
un serviCio ós veciños:
ritualiza-la vida . en
nome de Deus. E a
xente entra no xogo,
qué remedio, uns con
submiso fervor, outros .
con respondón distanciamento. Pero a · xente xa non é
parva: queren que ese servicio teña calidade e suficiente.
cantidade. Coma outro calquera. Se falla o gas, contra
Repsol e, se non, consellería de Industria. Se falla o bus,
contra Arriva e, se cómpre, consellería de Ordenación
Territorial; pero ¿e se fallan os servicios sacramentarios
polos que eles, contribúen relixiosamente? ¿E se na igrexa
chove dentro e se nega a reparala? ¿A quen reclamar?
Desbotado o modelo de Igrexa-comunidade-de-comunidades de crentes adultos con palabra propia.Varridos os
principios de horizontalidade, autofinanciamento e gratuidade, o catolicismo romano ten que ser consecuente
e, metido xa no mercado do.simbólico, dispensar dignamente sacramentos e ritos funerarios e conserva-lo patrimonio. E non valen desculpas, como esa de que un é do
santo PP e por iso se nega a aceptala axuda do Bloque
para repara-los templos.¡Nada!, expediente disciplinario
-tan caritativo e cortés como se queira-, e substitución,
que hai moito paro. E así foi . Aínda que queda a dúbida
de qué pasaría se o conflicto fose ó norte da ponte das
Pías, que fai de fronteira diocesana. ¡Ah!
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Valentín Arias Pontón

O seguimento a unha chamada de compromiso nunca é doado de facer, porque o máis agradable e cómodo é continuar coa nasa vida, sen complicarnos
en nada, tratando de acada-lo maior pracer e comodidade co meno esforzo
posible.
Deixa-la barca e a casa, como fixéron os primeiros discípulos de Xesús, indica
tamén o poder de convencemento que tiña e ten a chamada do Mestre, por
outra banda ilusionante no seu proxecto para conseguir esa aceptación . .
¿Que ideais nos ilusionan hoxe para seguilos con forza? Mirando ó redor
pode -decepcionárno-laa corrente de insolidariedade e egocentrismo imperante; aínda salvando os grupos de persoas que nos dan testemuño da súa
entrega. As tebras da vulgaridade de.ben ser alumeadas coas luces da xenerosidade e a loita pala xustiza. Necesitamos recorre-la Galilea que nos toca
vivir, saíndo de nós mesmos, aprendéndolles ós demais o que saibamos e
aprendendo tamén dos outros·o moito que non sabemos.

A CLAVE

Francisco Xabier Martínez Prieto
LUZ DAS NACIÓNS

A liturxia elixiu unha serie de textos de epifanía (manifestación do Señor) para estas datas. Xesús maniféstase como luz,· mesías,
mestre, cu·randeiro, cumprimento das promesas e profecías dadas a Israel. A súa manifestación non só se dirixe ós xudeus, senón
tamén ós pagáns -reflictido así pofas vilas .fronteirizas de Galilea-, a luz do evanxeo ten que chegar a tod.os, mesmo ós que viven
en tebras e sombra de marte. Contemplámo-lo Xesús que comeza a súa andaina saíndo do seu fogar, e que se achega a lugares
fortemente poboados nos que vai estar moi activo; desc~brímolo nos verbos de acción: percorrer, ensinar, proclamar ou sandar.
Nos mestres e grupos xudeus do tempo de Xesús, a pertenza a un grupo ou comunidade selecta facíase por solicitude do interesado. No grupo de Xesús non foi así, se.nón que foi o Mestre quen os chamou (non me elixistes vós a min). Os catro discípulos
que aparecen no Evanxeo de Mateo son para o evanxelista o prototipo e a representación de todo o grupo dos discípulos, incluso
o poderiamos aplicar ó·discipulado ata hoxe. Na ruptura cos vínculos familiares -de vital importancia naquela cultura- Mateo
quere amasa-la radicalidade da súa opción.
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Ternos que felicitar a La Voz de Ga/icia pola difusión da nosa literatura, e sobre todo
do

SEMPRE EN GAL/ZA de Castelao neste mes que celebrámo-lo

seu cabodano (7-1-50) e o seu nacemento (30-1-1886). E todo nun tempo no que a
dereita está a catapultar ó Castelao creador na arte e nas letras para escurece-lo seu
esforzo e pensamento político. Lembramos, con gozo, aquel momento en que coñecémo-lo pensamento de Castelao a través dun libro clandestino publicado en
Francia, libro de Alberto Míguez, por certo, expedientado polo daquela ministro franquista Fraga lribarne. Na ilustración, a presentación desta colección da Voz polo
novo presidente da Academia Galega, Xosé Ramón Barreiro, tal e como o viu Siro.

Nestes meses arrepiantes na Palestina
lembramos moitas veces o siso de

ENRIQUE ALLER
LÓPEZ, na foto con Arafat, que
traballou como enlace entre a UE e a
Autoridade Palestina (1994), sen as falsidades dos actuais líderes europeos.
Pola súa mente e polo seu corazón
pa saba o fermoso proxecto da nación ó
que dedicou a súa ciencia e entrega
solidaria. Nas súas iniciativas económicas, auspiciadas pola UE, soubo lidiar

UNIDADE PROVINCIAL
DE
PARAPLÉXICOS DE A CORUÑA

con sabedoría naquela maraña de intereses e ideoloxías. Agora o concello de
Lalín, o seu berce (1948), vaina homenaxear. Enrique morreu en accidente
cando estaba a traballar no Perú (1999)
como cooperante. Avogado laboralista

A Asociación de Parapléxicos da Coruña e outros colectivos .de minusválidos está a

COORDINADORA DE ASOCIACIÓNS DE
MINUSVÁLIDOS físicos de Galicia. A s¿a finalidade é mellara-la calicrea-la

elaborou o Código de Dereito Laboral en

dade de vida destes cidadáns e informalos de todo o que necesitan para acada-la

Nicaragua e preparou a demanda contra

súa integración, asesoramento laboral, xurídico, servicios sociais, etc. Están abertos

EEUU polo minado do porto de Corinto,

. a todo tipo de colaboracións con traballadores socais, concellos, sindicatos. Para

onde traba lo en tempos· do sandinismo.

máis información: 981-143222.

Nestes días que se celebra a XORNADA

DA FAMILIA

queremos

lembrar algunhas que nun xesto de xenerosidade están a adoptar nenas e nenas, como
as 5 primeiras que dende 1999 xa conviven con estes chineses, na foto, e esas outras
44 que seguen a agardar filias dese país que agora está a pór trabas para as adopcións
(73 solicitudes dende 1995). Mentres a Fundación Meniños está a .buscar familias
"paraugas" para nenas con deficiencias, doutras etnias ou maltratados e abandonados.
No 2000 atoparon 12 para nenas e adolescentes con características especiais, e 28
adopcións de 18 peruanos/as e 10 ecuatorianas/os.

Alfonso Blanco To·r rado

OUTRO ANO DE NUBEIROS E TREBOADAS

para

os mariñeiros, a pesar das promesas electorais e outras andrómenas. Un ano negro
para comarcas coma o Morrazo, Barbanza, Baixo Miño ... Nos últimos 12 anos desapareceron un 320/o dos empregos no sector pesqueiro. Galicia, que xa sufriu moitas
reconversións: siderurxia, asteleiros ... , agora ten que acomete-lo despece de moitos
barcos, deixando baradas moitas familias e os partos balerios; e como aconteceu
noutras reconversións salvaxes, lease Si_degasa, serán aniquilados barcos do trinque e
dos máis modernos.

Dende 1964 esta a celebra-lo DÍA INTERNACIONAL DA
NON VIOLENCIA E DA PAZ, o 30 de xaneiro, lembrando a
data na que foi asasinado Gandhi no 1948, que ·morreu dicindo: "¡Ai Rama, Ai Rama"
(¡Ouh, Deus; ouh, Deus!), quen despois de varias folgas de fame e de cárcere acadou
a independencia da India no 1947. Aquí é o Seminario Galega de Educación para a
Paz o que celebra esta data co premio Portapaz. Nesta edición recaeu en Federico
Mayor Zaragoza, que foi director da Unesco 12 anos e agora éo da Fundación
Cultura da Paz.

·,

Xa podemos apuntar na

AXEN-

DA DO 2002 varias datas
como as que nos solicitan na Granxa de
Barreiros ou Instituto de Educación
Ambiental "A Ponticela" (Sarria). Esta é

A Ponticela
GRANXA BARREIROS

unha institución que desde 1939 está a
traballar no ensino para educa-los escolares no cultivo do medio ambiente cos
"hartos escolares". Agora oferta: cursos
de imaxe e son {1-2 febreiro) tinguidos
naturais (16-17 marzo), ornitoloxía (6-7

{

de abril), obradoiro das cores (25-26
maio). Estancia de 2-5 días para escolares, fins de semana con familias, vacacións·, etc. para recoller productos estaciona is, coidado de animais, estudio do
bosque, regatos, micoloxía ou a transformación do pan, queixo, marmeladas,
sidra, etc. Tlf. 982533656. ww·w.granxadebarreiros.com.

Neste JlleS ateigado de referencias á.paz ten lugar un

ASIS

ENCONTRO EN

de líderes relixiosos, o 24, convocados polo Papa "para proclamar ante o

mundo que a relixión xamais debe ser causa de conflicto, de odio e de violencia".
Onde no século XIII Francisco de Asís proclamou: "Alí onde haxa odio, que eu paño

amor, olí onde haxa ofensa, paño eu perdón, alí onde haxa discordia, que eu paño
unión, olí onde haxa erro, que eu paño fe, olí onde haxa desesperación, que eu paño
esperanza, olí onde haxa tebras, que eu paño luz, olí onde haxa tristura, que eu paño
ledicia. Ouh, Mestre, que eu non procure tanto: ser consolado, como consolar; ser
comprendido, como comprender; ser amado, como amar. Porque é esquecéndose como
un se qtopa, é perdoando como un é perdoado; é dando, como un recibe, é morrendo
como un resucita".

e · · ··· · · ···

POLÍTICA

Tintxu

COMPRA-LO XORNAL

~ 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 I 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04
~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 5819 05
Fax:
981 - 5818 88
~~ Provenza, 27 4

08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 03 68
Fax:
93 - 215 01 79
«~ Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 310 48 30
Fax :
91 - 3104830
«~ Habana, 12

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

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax:
981 - 35 3716
~ Pza. Sto. Domingo, 4

27001 LUGO
. Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 4913
~~ Urzáiz, 17
36201 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74
~ Albareda, 17

41001 SEVILLA
Teléf. : 95 - 421 67 08
Fax:
95 - 421 67 08
~ Via A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
Fax :
02.657 58 99
~~ Oliva, 24
36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax :
986 - 85 7918
~~ Praza de España, 2
27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo)
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax:
982 - 416033

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

_

C9lle cartas e vaime mercar unha cadea de radio e uns xornais, dicía hai
algún tempo un Aznar do Guiñol" televisivo ó seu servidor Pío. Esta caricatura vénselle a un á memoria cando ve a movida das últimas semanas ó redor de
Antena 3 e das emisoras de Onda Cero, da man de Telefónica.
O xigante da telefonía, empresa privatizada seguindo os criterios políticos
do goberno · e xestionada polos seus representantes. no capital social, tomou
determinadas medidas que fan pensar na longa man do goberno. E un non
pode deixar de lembrar cómo neses medios informativos se enfocaba a recente crise econó~ca arxentina pondo o acento en demandar que non resultasen perxudicados os intereses españois, entendendo por tales ós de Telefónica,
as pet~oleiras e dos grandes bancos, e non precisamente a situación dos milleiros de emigrantes galegas e mailos seus descendentes.
Pero un lembra ou'tros feítos · máis próximos, como o .de aquel colaborador
dun xornal ó que lle explican os xestores do mesmo que non poden prestarlle máis voz, dado que a súa actitude é moi crítica co poder, cando Fraga
-segundo lle din- nos deu tantos e tantos cartas. Fíxese, engaden, que tivemos
que suprimir unha páxina do xornal dedicada á presentación en Nova Iorke
do Prox:ecto da Cidade da Cultura de Santiago, xa que os artigas que lles pedí-

que non resultasen perxudicados
· os intereses españois, e non
· precisa.mente a situación dos
milleiros de emigrantes galegos·
ramos os especialistas resultaron altamente críticos. E, xa sabe, como Fraga nos
deu tantos cartas:
Cando un oe estas causas queda desconcertado. ¿E el doaría o presidente da
Xunta tal diñeirq do seu peto? ¿ou sería unha subvención seguindo criterios
máis ou menos obxectivos e de goberno? Non coidamos que se trate da primeira situación e se o caso é o outro, eu considero que ese medio determinado recibiu unha parte alícuota de axuda dos meus impostas e teño todo o
dereito do mundo a sentir recollidas nel as miñas opinións.
Iso, que resulta absolutamente evidente nos medios públicos, tamén é esixible nu~s medios privados; en primeiro lugar, como simples voceiros da opinión pública xeral, pero tamén neste caso específico c9mo receptores de
importantes axudas públicas concedidas por unha administración que n.o n
pode dispoñer do diñeiro de todos ó seu antollo.
Seguramente me dirá calquera representante dos poderes públicos que eles
non condicionan coas axudas e subvencións a liña política ou social dun ·
medio informativo. E desde lago, non atopará ninguén algunha mención ou
mesmo alusión a este tipo de condicionamentos nas normas xurídicas de aplicación ó caso.
Pero o feíto é que os que reciben esas axudas fan outra intepretación. Desde
lago esa é a impresión que un tira do seguimento de moitos medios infor- ·
mativos. A iso se refería a desaforada e desafortunada intervención do voceiro ·
do BNG na noite electoral: Beiras planteaba moi mal un verdadeiro problema, o da relación dos medios de comunicación social e mailos centros de
poder.

A viúva de Saint Pierre, poesía e aposta pola condición humana.
Se tecles vagar, reproductor de vídeo e un videclub na vila ou no barrio podedes levar un día destes a película do director
iugoslavo Kusturica, A viúva de San Pierre, que se desenvolve nunha Illa de Terranova nos tempos da
Francia revolucionaria.
Poñédevos cómodos e cómodas, deixade fóra flocos de millo e preparádevos para gozar dunha hora
e media de poesía en imaxe. Trátase cliso, non se pretende, seguro, unha reconstrucción rigorosamente
histórica, senón a declamación dun po~ma que fala e nutre -a nosa aposta pola condición humana. É un
filme de sólidos valores, no que os protagonistas se deixan conmover e descentrar polo "outro", no que
se fai anacos o esquema perverso de bos e malos, no que se declara abertamente que a liberdade e a:
capacidade de anlor é máis forte cós condicionamentos do sistema establecido e as comodidades da
propia condición social.
Por se o anterior fose pouco, ademais, está a Binoche.

O conductor do Castromil cabreouse
Uns coa boa vontade de poñerse ó día pagaban en euros e outros máís tranquilos facíano
en pesetas. O conductor daba voltas en euros, en pesetas... e a xentíña nerviosa porque o
autobús non arrancaba. Pero un dos de boa vontade .mea un billete de vinte euros ...
aquelo xa foi moito. O viaxeiro xustifi.couse, no caixeiro non dan menos de 20 euros.
Peixeira responsable

Non tiña voltas. Poi pala mañá ó banco para prepararse para o día ... non lle deron máis
có cambio correspondente a· vintecínco mil pesetas... , prefería que lle pagasemos en pesetas,
¡claro!
O redondeo "é obrigatorio"
Na praza de abastos Maruxa Pende unha piña a un matrimonio de velliños. Eles queren pagar en euros. Ela na pesa aínda ten
o prezo en pesetas. Son .295 pesetas di. Ten unha calculadora que non entende moi ben e pásama amín. Pon 295 ptas. e
1, 77 euros. Dígolle "son 1,77 euros"_. Ela sentencía ... 1,80 euros. ¡Viva o redondeo!
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ENTREVISTA

CON MANOLO VÁZOUEZ,
MEMBRO DO COLECTIVO DUMIO
En outono de 1997 naceu en Compostela o colectivo Dumio. Un colectivo que conxuga fe
e ga/,eguidade nos encontros que realiza. A súa principal actividade desenvólvese no
verán, no mosteiro de san Salvado'r de Vilanova en Lourenzá. Ademais, veñen de
publica-lo primeiro número da revista "Sen amo~' Hoxe atopámonos con Manolo
Vázquez, membro deste colectivo da diocese de Mondoñedo-Ferrol, con quen tivemos
unha conversa na que nos conta a razón de ser deste interesante colectivo.
1: ¿Onde realizarle-los encontro~?

MV: No claustro do mosteiro de
San Salvador de Vilanova de
Lourenzá na mariña de Lugo (entre
Mondoñedo e Foz). Un edificio do
século que polo seu valor histórico e
artístico precisa unha rápida restauración.

1: ,¿ Como nace Dumio?
M.V::Despois duns anos participando en actividades de pastoral
xuven.il como a Pascua Xo\/ie de
Mondoñedo, vímonos un grup~ de
xente que coincidimos estudiando en
Santiago. Logo duns anos xuntándonos corn.o grupo de oración e reflexión propúxosenos, desde a propia
Pascua Xove, organizar un can1pamento de verán en Valdoviño en
t 996. Foi a primeira vez que organizamo unha actividade para os
demais .

_

A comezos do s.eguinte curso
(outon9 de 1997) pensamos facer
unha plataforma para xente da nosa
idade. A súa finalidade era a de
encontrarnos aqueles que estabamos
traballando en parroquias e outros
1novementos. Eses encontros serían
para ter un lugar de formación onde
se puidesen compartí-las experiencias de cadaquén no traballo feíto,
aproveitando que, como era no
verán, puidese ter tamén unha parte
festiva importante.

l:¿Cal é a túa avaliación sobre·
estes anos de traballo?
MV: Os resultados foron diferentes
ó longo dos anos. Conseguimos que
sempre haxa uns trinta asistentes a
cada encontro anual. É unha cantidade que, anque pareza escasa, é alentadora, porque neste tipo de encontros
vén xente que xa non está vinculada
á parroquia e se foi desinteresando
por tódolos temas que tiñan que ver
coa fe. Quen organizamos somos
crentes e non queremos que se perda
isto. E anque comezamos orientando
estes encontros para xente que traballaba na parroquia, atopámonos con ·
que moitos dos que veñen encóntranse máis ben afastados desta sensibilidade.
1: ¿A que eres ·que se debe que
enganchen ben con vós?
MV: Penso que o feíto de ver que
o sermos crentes non está reducido ó
mundo litúrxico, serrón que leva a ter
unha sensibilidade social especial
Tamén foi determinante o momento
que dedi~abamos á oración. Ó princ1p10 dedicabamos moit9 tempo á

'l

Pedro Pedrouzo Devesa
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súa preparación. Desde que decidimos facer só unha, de noite, e na que
a preparación era máis simple e
espontánea, os resultados melloraron.
Enriqueceuse este espacio porque
nos axudou a todos este tipo de oración menos formal e complexa e
máis participativa e comunitaria.

l:¿En que consisten?
se temas variados. A partir de entón
MV: Esa formación organizámola vímo-la necesidade de crear un fío
en base a seminarios e obradoiros . Os
conductor
que
orientase
ese
dous primeiros anos estaban moi
momento, como puideron se-los
diferenciados .(teoría e práctica); esa Dereitos Humanos hai dous anos ou
diferenciación foise diluíndo co paso
a emigración o ano pasado. Dentro
dos anos .
da mesa dos Dereitos Humanos
Os obradoiros trabállanse en gruabordáronse temas coma o do futuro·
. pos pequenos. Facemos varios relado mundo rural.
cionados
coas
artes
(danza,
expresión
Os días que non hai charla ou mesa
l:¿Como . se desenvolve unha
corporal,
baile,
fotografía,
escultura,
redonda, facemos algunha actuación
xornada <lestes encontros?
cantería, literatura, ... ), coa natureza e
de teatro, música, contacontos, mimo ...
MV: Unha vez feíto o aseo persoal,
a
ecoloxía
(xardinería,
ornitoloxía,
cos
que rematámo-la a xornada.
ás 9: 00 da mañá facemos en círculo
agroecoloxía,
..
.
),
co
corpo
humano,
uns exercicios que consisten en ir
outros de carácter máis propiamente
1: ¿Que niáis nos podes dicir
espertando o corpo de vagar. Anque
social
como
poden
ser.
publicidade,
do
encontro?
pareza algo estrafalario ten a súa
comercio
xusto,
relacións
Norte-Sur,
MV: Creamos ademais varios esparazón, xa que como o corpo vai estar
a
infravivenda
...
cios
diferenciados. Nun deles levamos
facendo. todo o día diversas activÍdadistintas
publicacións relacionadas co
des, pensamos que é importante coi1: ¿E .a demais dos obradoi- · obradoiros do encontro: ecoloxía,
dalo desde o comezo. E, de feíto,
ros ... ?
Igrexa, Dereitos Humanos ... Noutro
todos aprendemos algo sobre o noso
MV: Ademais dos obradoiros
deles
montamos dous pastos d
corpo nese momento.
tamén se fan, contra a tarde, charlas e
Comercio Xusto. N outro montamos
Todo o traballo diario repartímolo
mesas redondas nas que se aglutinaex;posicións, como puideron s -las de
entre os asistentes por grupos de serban tódolos _participantes no encon"Terra" de Sebastiao Salgado
"Arte
vicio. Despois vén a parte de formatro. Os dous primeiros anos tratában- , e Dereitos Humanos" de Siro López.
ción.

1: Ternos entendido que tam.én vides de publicar unha revista:
MV: Exacto, o seu nome e "Sen amo". Con este primeiro número Sen Amo convértese no órgano de difusión do colectivo Dumio. Non por is to pasa a ser unha
revista que reflicta ·unicamente o pensamento e actividades do colectivo. Os sen
amo son todas aquelas persoas que viven ou vivimos e pertencemos á periferia:
xeográfica, económica, cultural, social ... Aquí é onde Sen Amo pretende situarse.
A portada da revista, así coma o caderno central e a xanela do interior da portada son de Siro López.
Desde Sen Amo _queremos abrir espacios para o debate, o diálogo e o pensamento seri introducirnos nas autoestradas da cultura. Queremos abrir portas á creación
á marxe da hipocrisía do mercado artístico. E sobre todo queremos poñer ese
pouco de amor e admiración sen o cal non ten sentido escribir nin sacar nada á
luz.
l:Fálanos algo dos textos que saen na revista.
MV: A maioría dos textos que presentamos nesta primeira edición quixemos que fosen concibidos "a partir
de", "entre" ou incluso "para" as persoas sen amo e, en ningún caso, "sobre" elas, adoptando un pensamento
paternalista ou unha actitude distante e allea. N este número fálase de temas coma o dos meninhos da rúa do
Brasil, dos · dereitos humanos nas literaturas africanas, dos cárceres do estado ou o dos dereitos humanos na
Igrexa.
l:Por último, Manolo, ¿onde pode conseguirse a vosa revista ou entrar en contacto con vós?
MV: SEN AMO estará presente pro~mamente nas librerías e tendas de comercio xusto de Galicia. A súa
periodicidade pretende ser anual. Agradécemoslles ós .futuros lectores as súas críticas e opinións. Podédesnos
escribir ó apartado 88 de Vilalba.

e . . .. . ..

INTERNACIONAL

·Moisés Lozano Paz
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A CRISE ARXENTINA
Dende 1998 a considerada como terceira economía de Sudamérica entrou en recesión e
progresivamente acabou nunha profunda crise. Son moitos os factores que inciden nesta
situación; que ó longo des-ta pequena reflexión trataremos de analizar. Unha vez máis se
demostra o abandono da ética por parte da política e a corrupción e as inxustizas
comezan a mina-los recursos dun país a quen a natureza dotou de enormes resortes.

As condicións do Fondo
Monetario Internacional
Como sempre nestas crises atopámonos co FMI controlando e asfixiando econonúas de países en vías
de desenvolvemento ou escasamente
desenvolvidos. Esixe. a devolución da
débeda cargada de enormes intereses,
xunto co déficit cero e con enormes
recortes de salarios e pensións. Unhas
esixencias insostibles. Mentres as
grandes empresas, entre elas as españolas BBVA e SCH (bancos),
Telefónica, Endesa e Repsol incrementaban o seu patrimonio en
millóns de dólares. Todo isto terminou asfixiando a poboación civil, que
acabou estalando e saíndo á rúa en
protesta contra a desprestixiada clase
política.
A clase política e o pobo
A da política navega en medio da
incapacidade e dunha gran corrupción. A isto hai que engadir feridas
non urada como o abusos da die-

··············o

tadura en épocas con milleiros de
desaparecidos e mortos. Esta situación foi arreciando os políticos do
pobo. Lémbrese que nas últimas eleccións "mun1c1pais" escasamente
votou un 30% do total de persoas
con dereito ó voto.
Todo o anterior explica en parte
. unha nefasta xestión económica que
levou a poboación civil á desesperación, á falta de horizonte e á fame.
N esta situación a poboación ou ben
emigra (moitos estanse preparando ·
para saír para Italia e/ ou España) ou
ben busca outras alternativas como
provoca-lo caos coa esperanza de que
se opere un cambio social, económico e político profundo. A política da
paridade dólar/peso recomendada
polo FMI, a día de hoxe, foi un
auténtico fracaso. A actual devaluación do peso en preto dun 40% sitúa
o valor de cada moeda nunha situación máis real, aínda que trae consigo
moitas consecuencias e un · futuro
moi incerto sobre todo pola cantida-

de de diñeiro que hai depositado en
bancos doutros países, como por
exemplo U ruguai.
¿Como pode pasar is to nun país
con enormes recursos? Moitos <lestes
recursos privatizáronos pasa~do . á
man das empresas, entre elas as citadas españolas que investiron moito,
pero non por altruísmo, serrón por
obter grandes beneficios. Agora premen e ameazan para que non diminúan eses multimillonarios beneficios. Mentres, os políticos seguen loitando polo poder e xogando a falsos·
mesianismos que xa case ninguén
ere. As formas de aborda-la crise por
parte da clase política cae nun populismo máis preocupado por sortear
circunstancialmente os efectos das
revoltas nas rúas ca por sentar un acle-

A política
de paridade
dolar-peso
foi un fracaso
cuado funcionamento da econonúa e
dun reparto xusto das riquezas entre
os habitantes <leste fermoso país.
Necesítase un cambio, a recuperación da confianza por parte do pobo. ·
Para iso a política ten que recuperar a
ética e tamén a estética. Ás multinacionais e os países ricos, tócalles
apandar. Arxentina e o seu pobo
meréceno.

..,,,,

CONTRAU 1OPIA

D.L.M.

ARXENTINA: O PARAÍSO PERDIDO
Decálogo do Fondo Monetario Internacional para converte-la sí¡a finquita, digo, o seu
país, nun paraíso de abundancia e progreso:
1.- Mutiplique a súa débeda externa por 16, por dicir
algo.
2.-· Co argumento de que hai que paga-la débeda, privatice, é dicir, liquide, todo o patrimonio do Estado ..
Comece polos xai:::ementos petrolíferos e minas, siga cos
transportes públicos terrestres e compañías aéreas; continúe polos servicios de auga, electricidade, telefonía e
correos.
3.- Deixe afundi-lo sistema bancario nacional: os bancos
estranxeiros son máis fortes, seguros e competitivos.
4.- Reduza ó rrúnimo o Estado e amplíe ó máximo o
Mercado. Baixe o gasto público, despida funcionarios e
ultrac:onxele pensións e soldas de traballadores públicos.
Fíese do sector. privado e das multinacionais españolas:
son superdinámicas e supereficientes.
5.- Ábrase ó mundo, non sexa proteccionista. Suprima
aranceis e gravames ás importacións. Non o esqueza, o
futuro é o mercado global. Adiántese.
6 .·- Dolarice a econorrúa, a política, a vida enteira.
7 .- Deixe vía libre ó acoso e derrubamento do pequeno
empresariado local: n~n sabe de négocios, producen
inframercados e dificultan a acumulación .do capital (das
multinacionais).
8.- Deixe os capitais e os aforras circular para dentro e
para fóra do seu país. Déixeos aínda que só circulen
nunha dirección: para fóra.
9.- Non esqueza compensa-los intermediarios, os que
tomaron decisións tan importantes, os amigos, os asesores,
a camándula de achegados, os de sempre ... ; a débeda
. pode esperar.
10.- Renuncie a unha vía propia de futuro. Desengánese:
todo está inventado. O Fondo Monetario Internacional,
O Banco Mundial, a Organización Mundial de
Comercio e tódalas corporacións transnacionais xa ·pensan por vostede e, sobre todo, en vostede. E non hai máis
Historia.

e ···· · ····

HORIZONTE
UNIVERSAL

Victorino Pérez Prieto

¿COMEZÁMO-LOANO SEN NOTICIAS DÉ DEUS?

A última d ' cada foi funesta para os
d ceo; o seus dirixentes
tán mái a pr ocupados, pois nos
últimos anos o núm ro de almas que
pasou os exames de entrada é practicamente in xistente. Todo o contrario do que acorre no inferno, onde a
avalancha de novos internos comeza
a cr ar problemas de espacio. A vella
batalla entre o ben e o mal parece
que a gañou definitivamente o infer-:no. Así comeza "Sin noticias de Dios",
a nova película de Agustín Díaz
Yanes, que chegou ós catro ventas e
xa é candidat~ a un feixe de Gayas. O
ceo aparece no filme como un
mundo idílico e pasado; ancorado
nun París en branca e negro, e o
inferno algo cotro o, pero ·máis real.
Non hai noticias de Deus; os únicos
que controlan ceo e inferno son dous
directores xerais que acaban ... ligando. É que, como dixo Victoria Abril o anxo bo da p lícula- nunha entrevi ta: ' on un anxo, pero non son
parva"· ou xa er bo é er parvo ...
Contrariament ó que emella cre1 r alizador de te filme, moitos penam qu
gue hab ndo noticias de
u o ca o é dar con ela ... , saben-

...........

_

do escoitar a quen quere contalas .
Peter Berger dixera hai anos que no
secularizado mundo moderno hai
"rumor de anxos" (e . non precisamente dos "azuis e rosas" dos que
falaba Victoria Abril nunha entrevista
recente) .
A primeira condición para poder
escoita-las noticias dun Deus digno
deste nome é botar no colector do
lixo unha serie de deuses xa caducos,
aínda que desgraciadamente vixentes
para bastantes: o deus de ordeno e
mando que infunde respecto e medo
ó persoal; o deus castigador que en
canto te descoidas mándate ó inferno; o deus para quen o máis bo e
divertido da vida é pecado; o deus
omnipotente, omnisciente, omnipresente ("o olio que todo o ve") e non
sei cantos "omnis" máis; un deus que
semella desconfiar dos homes e
mulleres intelixentes como se fosen
os seus rivais; o deus tapaburatos e
arranxatodo. que mantén filias infantís, inmaduros e dependentes; o deus
metido no templo e que non se
ocupa da política nin dos problemas
sociais, etc. etc. Con razón se ten
dita: " Ningunha como a palabra

Deus ten sido tan envilecida, tan
mutilada ... ela leva as pegadas do sangue de todos" (Martin Buber, O
eclipse de Deus).
Cómpre botar estes ídolos ·no lixo
porque Deus achegouse á nasa historia na debilidade dun nena no berce,
como recordamos e_n N adal, e na
impotencia dun· condenado na cruz . .
En todo caso, un Deus que, contrariamente con tantas vellas imaxes, ten
máis de nai tenra ca de pai autoritario. Un Deus "amigo da vida", que
"non fixo a morte nin se aleda co
exterminio dos vivos" (Sab 11 ;26;
1,13), e de quen xa había noticias da
súa tenrura varios séculas antes de
Xesús de Nazaret, como nos recordan os vellos profetas (Os 11, 1-4.79; Is 49,14-15; 66,13) .
Hoxe moitos crentes poden falar modesta e agradecidamente- da súa
experiencia positiva e liberadora de
Deus; poden contar como escoitaron
"noticias de Deus" na vida diaria, e
como estas noticias van iluminando
para eles a escuridade do mundo e
poñendo amor, esperanza e a ganas
de loitar para que sexa máis digno
dos filias dese Deus de vida amor.

e

FAI ADOIRO NO ADRO

Xosé Chao Rego

OS SANTOS VAN Ó INFERNO

So amente Deus é santo. As perso-

Os canonizados adoitan ser frades

as e as causas considerábanse santas

e monxas, porque parece un xeito

na medida en que estaban tocadas

de

por Deus. Sen embargo, foise dando
unha desviación do ámbito teolóxi-

Abundan os papas canonizados que
non brillan moito polas virtudes. A

co ó terreo da moral: deron en cha-

cousa custa cartas e milagres.

mar santas a certas persoas. Despois

Cuestión esta cada día máis difícil

dos mártires -era razoable venera-

de discernir _e máis dispensada polo.

los- , houbo que procurar unha

Papa.

medida, un canon ou cana para
medir, e a iso

chamóu~elle

prestixi-la

Congregación ..

Entre as perrogativas que teñen os

canoni-

canonizados coma santos -o grao

zación. Ata o século XII iso facíao o

inferior, beato, non goza <lestes pri-

pobo e os bispos. Dende 1234 o

vileXios- é recibir un culto de dulía

papa Gregario IX reservou o privi-

ou veneración -hiperdulía se é a

lexio para Roma. Buscábase .xente

Virxe María-, porque a adoraCión

con virtudes en grao heroico, aínda

ou culto de latría só se lle pode tri-

que fose por aturaren corenta anos

butar a Deus. Os santos gozan de

vivindo no pico dunha columna

santuarios con misas e festas á súa

-en grego estila-, como fixo o ana-

honra e pódese invocalos en ora-

coreta san Simón o Estilita, que tivo

cións públicas, facer imaxes súas e

seguidores.

reverencia-las súas reliquias.

Disque o xa beato Escrivá de
Balaguer vai ser ascendido axiña a
santo.· Cadaquén ten o santo que
merece. N osoutros apuntámonos á
Festa de Tódolos Santos porque,
cando lembramos ós defuntos, consideramos que foron santificados
por Deus.
Cando arredor de 1950 naceron
en Francia os Sacerdotes Obreiros,
Gilbert Cesbron escribiu unha
novela titulada Os santos van ó inferno. Estes son os santos da nosa
devoción. Non nos ilusión~ a galería de santos nin os que van dereitiños do berce á gloria practicando
virtudes a cachón, serrón os que se
manchan e enrugan porque tiveron
que baixar para ergue-lo máis
degradado. Para iso o pobo non
necesita canons, atópaos a forza de
puro olfacto.

e · · · · · ·· ·
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IRIMEGAMENTE

Xosé Chao Rego

Hai uns días subimos Sari e mais eu ó Castiñeiriño, a cas de dous irimegos acolledores:
Carmela Capeáns e Agustín· Bueno. Estaba alí So/e, galega de adopción ¡e con que
fidelidade á nasa lingua, ó naso pobo! O naso propósito era Hirimiar" un pouco sobre a
irimianza que houbo en Taboada, á que non puidemos asistir. Cando marchamos,
despedímonos· Hirimiamente;' pero considero máis eufónico dicir '~irimegamente~'
Disque nos cantan o alí sucedido na revista e quizais na Festa do Lume, aló pala
Candelaria e xa metidos en euros. Aproveito estas circunstancias para dar canta dunhas
inquedanzas.
As limitacións da parroquia
yeces de máis, poida ser, como se
A institución da parroquia é algo soñaba hai uns 30 anÓs, misioneira.
singular en Galicia, e ninguén dubi~ As relacións persoais son moi próxida da importancia desa repartición mas e o control social non facilita a
X ográfica. Pero foi perdendo enticreación de grupos dinámicos.
dade na medida en que ía habendo
diá pora, disp"ersión, emigración.
Unha nova dimensión
H x par ce inviable unha ordenaO Estatuto de Autonomía, a carón
i' n d t rri torio que teña coma da posibilidade de recoñecemento
ba a parroquia, por máis que o xurídico da parroquia, que nunca se
Estatut de Galicia dea a posibilida- levou a cabo, engade: Recoñece-la
d xurídica.¡Tarde piaches!
comarca coma entidade local con personaAdemais desa precariedade da . lidade xur{dica de seu. E xa o territoparroquia, está a súa dificultade para rio galega goza oficialmente dun
o exercicio dun traballo pastoral mapa dividido en 53 comarcas, con
completo: centrada no exercicio de pouca efectividade política, por cauatención sacr~mental, exerce un sas varias. Entre elas, a falta de idenlabor insubstituíble para "sacramentidade dalgunhas comarcas e o escatar" e acompañar ó individuo e ó so interese político para descentralipequeno grupo. Xa resulta máis pro- za-lo poder e a Administración pois
blemático que ese reducido ámbito, suporía a marte das omnipotentes
loxicamente clericalizado pero ás Deputacións provinciais

-~--1~1.Hl.I\___
LUME

Polos anos do concilio Vaticano II,
varios cregos quixemos facer unha
pastoral de conxunto, vivindo en
comunidade, pero o- bispo pillou
medo e non deu vía libre á experiencia. Hoxe as cousas son distintas
e a carencia de clero tende a concentralos . Resta o máis importante:
¿por que a comarca, tan xustificada
dende a fragmentación do naso
espacio, non se converte en lugar de
ti-aballo pastoral dos membros laicos
de Irirhia? O exeinplo de Alfonso
Blanco Torrado na Terra Chá luguesa é un exemplo a considerar. Os signos dos tempos marcan a hora da
comarca e teño a sensación de que
non se acode á cita.
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O NOSOTABOLEIRO
FESTA DO LUME:
,
PREPARANDO OS 25 A CALOR DA CANDELORIA
Como xa moitos de vós sabedes, cada ano ó redor da Candelaria, celébrase a Asemblea
anual da Asociación lrimia, despois da cal aproveitamos para face-la festa do Jume,
aberta a tód_
olos que se sintan irimegos. O Jugar de encontro adoita se-lo Pazo de
Galegas, nas terras de Frades, onde as monxas Doroteas nos acollen e nos prestan as
súas instalacións.
Tempos de aniversarios, temincluíu ata o momento a reflexión da
pos de reflexión
propia directiva, a enquisa do nº 614
A xornada, entre reflexiva e festiva,
e un pequeno "concilio" que xuntou
tivo, ultimamente, un esquema fixo e dúas <lucias de amigos e amigas
dividido en tres tempos. O día abría- · durante un día para revisar e repensase coa Asemblea da Asociación,
los carniños que de_b em9s percorrer
seguía cunha "charliña- mesa redonno futuro.
da" e pechábase, á tarde, logo dun
xantar compartido, cunha celebraAsemblea e debate
ción eucarística.
O que pretendemos agora é estenEste ano a cita volve ser no mesmo
de-lo proceso ós participantes na
lugar, no Pazo de Galegas, e coincide festa do lume, e estendelo con dous
coa ·propia data da Candelaria, o
obxectivos: un numérico, amplia-lo
número de persoas consultadas e,
sábado 2 de febreiro, sen embargo
onde si se van producir cambios é na polo tanto, o número de ideas, e
outro de apoio, procurando o máxi-·
programación da xornada. A cousa é
que Irimia avanza cara ó seu 25 animo consenso para os cambios que
versario e, tal e como xa se contou na · decidamos facer. Co obxectivo, pois,
de propiciar ese debate e esa reflerevista (véxase editorial nº 6Q9 e as
páxinas centrais do nº 614), a xente xión, a Festa do lume <leste ano vai
ver modificada a súa estructura e,
que agora ten a responsabilidade de
despois da ·Asemblea formal da
levar adiante a asociación quere aproAsociación,
vai dedica-la mañá a
veita-lo sinalado da data para preguncavilar sobre Irirnia e os seus proxectarse e preguntar polos porqués, os
tos
. Para iso estase traballando na elacómos e os cara a ónde .. O proceso,
boración dun manifesto e dunh a
que xa leva algún tempo aberto,

programación anual qu~ verán de ser
ampliados e concretados ó longo do
sábado da Candelaria. O día será,
pois, unha grande asemblea, pero na
que haberá tamén momentos destinados ó traballo en pequenos grupos
e no que non faltará, evidentemente,
a celebración eucarística da tarde.
Agora queremos . remata-la páxina
pedindo, máis ca nunca, a vosa asi t ncia. O que sinta Irirnia, o que e emociane nas romaxes, o que agarde con
impaciencia cada número da revista
,non pode fallar, porque o seu amor é
fundamental para resistir un cuarto de
século máis. O que se sinta lonxe, o
que teña reticencias cara ó proxecto
ou pense que conectaría se a cousa
fose doutro .xeito, ten que estar ali para
facernos partícipes das súas críticas e
axudarlle a medrar ó proxecto. O que
teña o día ocupado, liado con outras
mil historias, que pense qll:é significa
un día na nosa vida se lle podemos
garantir a Irirnia 25 primaveras máis.
Vémonos en Galegas.

ASEMBLEA ANUAL .
2 de febreiro do 2002
Pazo de Galegas (Frades)
10:00 Asemblea
12:00 Debate: Cara os 25 anos. ldentidade e futuro de lrimia.
14:00 Xantar
16:00 Eucaristía

e··· · · · · ·

Lidia e Valentina

O CANTAR DO IRIMEGO

···········································································································································································:···

llE spera, eu t e m1ro,
.
pero ...,,

Empezámo-lo 2002 coa teima da conservación do idioma, e non porque
non tiveramos ningún tema que tratar e queiramos facer coma os dos. medios
de comunicación de masas durante as festas de Nadal que, como non hai noticias porque os políticos están de vacacións, repiten causas vellas e pasadas ou
enredan o tempo con calquera can que apareceu na rúa, por poñer un exem.
plo (¡isto vímolo nós nunha
popular cadea de TV!). N ós non
volvemos co tema dos pronomes · por meter palla e facer
vulto, serrón porque acababa de
. ~omeza-lo ano, o día 2 ás 9 da
mañá, e xa nos espetaron a frase
da cabeceira na c4ra a unha de
nós, pero doeunos ás <lúas por
igual, á presente e á · ausente.
Non sería irimego" o que estaba
tralo mostrador e non lería a
revista, pero nós, indi_gnadísimas,
volvemos insistir no tema, porque, logo, os que colocades ben
os .prono mes e tendes respecto
polo noso idioma dubidades e
copiades do que oídes por aí dos
"estudiados"... Nin caso, vós
Non me mires,
recordade que os pronomes, se
que miran que nos miramos.
Mirémo-la maneira de non mirarnos,
e cando non nos miren
miramonos.

· ·· ···· ··o

sodes galega falantes de sern.pre,
ídelos colocar ben, así que f~cede oídos xordos a estas expre-

sións. Pero a cousa ímosvola contar máis polo miúdo; porque se cadra aínda
non vedes a gravidade toda. Non só coloco u o prono me fóra de sitio, serrón
que ¡non me tiña que mirar!, ¡nin a nós nin a ninguén!, tratábase de que mirase (buscase) por uns papeis que eran meus (nosos), así que tería que dicir "eu ·
míroche pero dubido que estean aquí" e non" eu te miro ...". Algún pode pen- _
sar se o home sería teísta, é dicir, que usa ·sempre te no lugar de che, caracte-·
rística esta propia da zona n1.áis ó sur da provincia de Pontevedra, alá nos arredores ·de Tui. Pero non era o caso, o acento xa delataba que o problema do
"te" non era por posición xeográfica ...
Se fose de por esa zona e incluso de máis ó norte, toda a área de Vigo e
inclu o do Morrazo (Cangas, Moaña ... ), tal vez no sitio de mirar aínda diría ver,
porque saberedes que nesa zona o verbo mirar substitúe o ver en tódalas súas
acepcións, se ben é certo que ás veces, por hipercorrección, empregan ver, e
a í din fra es do tipo:
Non te llIÍro nada ben desde tan lonxe, Non miro nada deste ollo ou Miro Vigo desde
a 111i1/a casa, cando a maioría diríamos "vexo". Claro que podern.os observar
con detall Vigo 'miramos" pero probablemente xa diríamos "miramos para
Vigo ". Quizá e algún de vós é de cara _a aí non o vexa tan claro, pero mirade o qu di o diccionario:
Mirar: pli a-lo entido da vista obre unha persoa ou cousa para vela.
Ver: p rcibir polos olio a forma e cor dos obxectos mediante a acción de
luz.
¡A r 1 go .e no 111ira1110s na Fe ta do lume!Ge, je,je ... ).

1. A Santísima Trindade
o Deus Trino está que trina
por culpa de que lle ·apañen
unha inspiración divina.

2. Leo nun xornal galega,
Correo de quen non sei,
fala da inspiración esa
pra funda-lo Opus Dei.
3. Desculpas pido ós piadosos
e ós da santa burocracia:
o humor non é pecado
pois Deus tenvos moita gracia.
4. Piadosa solenmidade
e linguaxe con unción
son actitudes que queren
moito ton e moito son.

5. E hai xente tan relixiosa
que en clave funda-mental
fundamentan que pra eles
élles sobrenatural.
6. Tales católicos fundan

na divina Providencia
mesturan causas do ceo
coas da súa comenencia.
7. No Mil N ovecentos Dous
nado de home e muller
nace en Barbastro hai cen anos
Escrivá de Balaguer.

8. E no ano Vinteoito
con vontade firme e tesa
fundou a ''Obra de beus",
que así se chama a Empresa.
9. Foi declarado Beato

hai anos, aínda non tanto,
e con todo, seica hai présa
pra canonizalo santo.

1O. Cómpre axiña facelo
pois hai bastantes na fila
pra aproveita-la hemorraxia
do papa Karol Wojtila.

