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Da.niel López Muñoz

EDITORIAL E TODO ISTO ¿PARA
QUE? En tempos globalizados n os que nos sentimos máis
ananos dentro dun mundo cada vez m áis grande, comproba- ,
mos que aínda h ai tempo para a esperanza. E non porque sexa
o último qu e se perde, senón porque ela m esma se vai facendo real.
Ternos dous claros e recentes exemplos cliso. O primeiro é a
marcha atrás na reforma laboral á que se viu abrigado o goberno, gracias ás numerosas e masivas mobilizacións da _primavera.
Estas teñen un dobre valor: devólvenlle ó traballador algo que
xamais debeu perder; e ademais producíanse nun momento de
máxima arrogancia gobernante en diferentes eidos, ·que coincidía coa idea popular de qu e os sindicatos perderan gran parte
do seu respaldo social. Nin un era tan forte, nin os outros tan
febl s. Esa marcha atrás veu acompañada da inmediata baixa de
dous ministros (o portavoz e o de traballo) , que tiveron que
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paga-la ousadas e chapuceiras medidas que defendía o decreto do paro. N esa folga conseguiuse m oito máis ca_iso, pois os
traballadore recuperan protagonismo para ser parte activa en
futuro medidas de política económica e laboral, e iso en tempo de avanc neoconservador é, cando, menos esp eranzador.
O egundo exemplo tráeo a nosa santa e pecadora Jgrexa,
fonte do bo do non tan bo. Asistimos, con m oitas dúbidas en
numerosos ectores da Igrexa, a un proceso de santidade tan
pe uliar como o que se vén de celebrar, imaxe dunha Igrexa
xce i ament xerarquizada e, por veces, ch oída en si. Son
tam ' n num rosas as voces que demandan un proceso conciliar.
Un lugar d ncontro e apertura, de anovación da fe desde o
m 11 r da nosa tradición evanxélica, unha anovación que ten
que vir alumada polo opro vivificador dese Materno Espírito,
qu no fai mirar os un ó outro como auténticos irmáns, e
a lit
piritual d occidente. A algunhas <lesas
dámo lle cabida no número que tecles entre as mans,
milagr imp rfi to qu peta quincenalmente nas
' gu o t imudam nt chegando.

O TRASNO

LIBERADORES

Cando os nosos -sexan empresarios,
mariñeiros ou vendedores de aspiradorasse achegan a unha realidade do chamado
Sur, antes terceiro mundo, ou, para outros,
países en desenvolvemento -se deixan,
digamos-, resulta asombroso que se asombren de certas cousas, que se amilagren e
boten aquela ladaíña de estamos en África
ou en terra de indios, que qué lles vas
pedir, que se a civilización e a democracia, que arre que xo.
E moito se sorprende o persc:al de que en
tal departamento da Administración, nesta
oficina de papeleo ou nesoutro centro de
ensinanza haxa quen por detrás,. se aproveita e poña o cazo; de que certo. fulano
teña negocietes privados sendo funcionario, de que tal ministro sexa medio
empresario, ou que un médico cobre da
privada e da pública, ou de que en tal sindicato haxa certas prácticas que lindan co
mafioso. Non é que non haxa que moles-.
tarse por estas cousas en calquera parte da
aldea global, madia leva. O curioso do
caso é que o que é aceptado como normal -aínda que se faga con máis estilonas nosas democracias avanzadas, sexa
imperdoable e escandaloso nos países máis
pobres, comq se os pobres non tivesen .
dereito á súa propia cota de corrupción,
pecadiños e p ecadetes ..
E é que ata cando nos poñemos en plan
crítico e liberador de corrupcións alleas se
nos dispara o resorte colonialista e nos
entra a superiorite aguda. N eses momentos resulta moi divertido dicirlle ó interlocutor alporizado, algo coma isto: Claro,
en Galicía, isto non pasa en absoluto ... .. e
observar un movemento de incomodi~ª--·
de, como un proído repentino en sál.;al~s
p artes, un qué queres quechediga~ l)n
miratiporonde, un .... c.· sabes? hoxe sopra un
vento mareiro que non a ardía bendita.

BOA NOVA
Bernardo García Cendán

jo ECO

Evanxeo e liberdade

Hoxe mesmo, por razóns de traballo, tiven a ocasión e a ledicia de conversar demoradamente con Eduardo Haro Tecglen, un escritor que me irrita e que, sen embargo, ou quizais
por i?o, admiro. Nunca perde a ocasión de deixar ben patente a súa incapacidade para atapar en si mesmo algo de relixioso. Sen embargo, díxome, teño o inveterado hábito de ler os
evanxeos porque ·neles atopo un non sei qué de liberdade que me engaiola e me estimula.
Ocorréuseme entón citarlle este anaco de San Mateo ·que tedes na cabeceira desta páxina.
Non fun nada orixinal: calquera que queira parodia-la prédica dun cura, citaría sen máis
estas frases. Efectivamente estas afirmacións son un tópico que semella banal, pero fixéronse tópicas precisamente porque nelas está todo. A Xesús pedíronlle que d_
ixese cál era o
precepto máis importante da lei, e ·a Mestre, no canto dun, dixo dous.' Ben puido conformarse co segundo, ama-los outros como se ama un a si mesmo; pero isto, sen aludir a Deus,
p_odería semellar pouco relixioso e .ben sabía el que os que tal
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preguntaban pretendían

tentalo para, lago, pbderen acusalo de P?uca relixiosidade. O rostro de Deus son os outros.

Ama e fai o que queiras, dixo, creo, Agostiño de Hipona, aínda que despois, na súa teima coa
sexualidade, enguedellouse en propoñer preceptos que tanto lastraron a lgrexa. Paréceme
que, en realidade, non precisamos tantos preceptos. Abonda con tira-las consecuencias
daquela lei fundamental de Xesús. O resto é liberdade, ese non sei qué de liberdade que
dicía Eduardo Haro. Paréceme.

Xabier Blanco

A CLAVE

Só o amor é digno de Fe

Os israelitas tiñan un código de máis de 600 normas relixiosas, e discutían entre os entendidos cál destas normas era a máis
importante. Os fariseos quixeron involucrar a Xesús na discusión. Pero Xesús, unha vez máis, haos sorprender.
Esta pasaxe evanxélic_
a semella unha discusión académjca entre "especialistas''. Pero, no fondo, hai moito máis: os letrados fariseos dedicáronse a complica-los debere·s relixiosos dos israel.itas para, deste xeito,

f~cer

necesario o seu papel na sociedade. Se

face-lo que Deus quere é unha causa complicada, daquela é indispensable un grupo de expertos que se dediquen a sinala-lo que
un bo israelita debe facer en cada momento...

·
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A Xesús non lle interesaba demasiado entrar en discusións teóricas, e moito menos perderse nos det alle /d
O máis importante da resposta de Xesús é a relación que establece entre estes 2 mandamentos e o r

rinasa !Jieas.

s~(!)-.:
~ ~Lei : o i;¡ue i m~;orta

na Lei e nos Profetas é o amor. Amar a Deus e ama-la Xente. Os dous amores, xuntos e inseparables, t ora;J r.mien e imprescind ib-les,
'

o: outros 612 mandamentos perden todo o seu sentido.
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Non están hoxe os tempos para esquecer isto, non vaia ser que calquera día nos atopemos coa sorp resa e ~l;a

porque se se prescinde de calquera deles

r
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os cristiáns e as cristiás cál é a máis importante das 1513 normas eclesiásticas (¡que non eclesiais!).
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APENEIRA
O DOMUND, a xornada

das misións, sempre tivo eco nos nenas. Pero non

pode ser unha actitude illada, ten que ser unha sensibilidade e solidariedade · que
abrangue todo o ano, como están a acada-los alumnos de 3° do. "IES lila San Simón"
de Redondela . Eles, que desde hai meses, a través do correo electrónico, están a comunicarse co misioneiro Xosé Manuel Bermúdez, de Salveterra, que traballa en Zambia
non só con recolleitas económicas, senón, sobre todo, cocientizándose cos problemas
daquel país. Anúncialles que 200 nenas orfos van morrer nestes 3 anos por culpa da
sida. Así os alumnos de inglés, na foto, intercambian información con colexios de
Zambia sobre esta dramática situación.

LULA DA SILVA atópase cun pa ís desfeito pala violencia, que está a
investi - lo 20/o do seu Prod ucto Brut o en defensa e o 100/o na loita contra a delincuencia. Nestes 10 anos, só en Río de Xa neiro, morre ron víct imas da violencia 3.937
nenas. Moitos dos 95.000 ga legas que viven no Bra sil oll an con receo o novo líder,
mentres que algúns deles, como Xab ier Al fa ya de Re dondela, é candidato polo estado de Bahía po lo seu partido, ámbolos dous na fot o estreit ando as mans. Hai candidatos galegas en tódolos partidos, dos 350.000 que arribaron a estas costas desde
remates do XIX. O 450/o proceden de Pon teved ra e é o máis galega despois de
Arxe nt in a, Suiza, Urugu ai e Venezuela.

AS CORES DO
OUTONO alucínannos neste
· tempo, non só as das. castañas, tamén o
vermello e o amarelo. Coma o verso de
Cunqueiro: "O outono é ama relo e de
outras cores". As caducifolias, ante a
reducción da luz solar e a falla de clorofila, tórnanse marróns para aforra-la
enerxía que aprovisionaron no verán ...
Pero outras compañeiras da nasa
pa.isaxe vístense do utras co res má is
intensas que fan baila-los nasos olios e
espiritas. A ciencia non ten explicación
a todo este espectáculo, pero apunta a
O 18 irnos de feira e festa a Mondoñedo,

AS SAN LUCAS, moi de sana

que os pigmeos vermellos poden ser

polo gando cabalar. Os seus escritores glosárono con ferm osas pá xin as nos seus pro-

unha autodefensa das árbores para

gramas literarios e certames, coma o de 1895, no que Nogueira foi premi ado polo

seguir xerando alimentos e axudar a

xurado de Pondal, Murguía ... Pero tamén propoñemos contemplar este cadro, un San

conserva-la súa reserva de auga. Escribo

Lucas do Greco na Fundación Barrié da Coruña (no Cantón Grande ata o 1 de decem-

isto despois de desfrutar das cores que

bro), xunto con outros 21 de 3 series dos Apostolados; é o mesm o rostro do Greco, pois

lacen os viñedos da Ribeira.

San Lucas é o patrono dos pintores, e a tradición e lenda achegáronn os uns ret ratos

_

de (<esús e María feitos por este evanxelista .

Alfonso Blanco Torrado
Nesta xornada contra a pobreza ("Día da
erradicación da pobreza"), o 17, quere- ·
mas lembra-los

POBRES máis

próximos, 60 millóns en Europa (a
metade nunha situación extrema), máis
dun 200/o da poboación desta península ... , cunha economía que non fai máis
ca fabricar unha minoría moi rica e
unha moitedume de pobres. Do mesmo
xeito que deféndemo-lo sufraxio universal, coa mesma forza ternos que reivindicar para tódolos cidadáns e pobos o
dereito á renda básica ou ó subsidio

As mentiras de Sharon e Bush, desde que aquel provocou esta segunda lntifada o 28
de setembro do 2000 invadindo a Explanada das Mezquitas, non poden coa resisten-

universal. E xa que falamos de erradi-

cia de

cación , os que fan números cífrana no

coa falsidade e entre os seus mnrtos están un tercio de nenas e un 900/o de civís con-

0,320/o do PIB mundial, menos do patri-

vertendo a todo palestino nun obxectivo militar.... 250 nenas palestinos e 72 xudeos

monio neto das 7 persoas máis ricas do

son algunhas das víctimas. Miles de edificios destruídós ou a piques: hospitais, esca-

mundo e do 100/o do gasto militar do

las e vivendas de inocentes desfeitas e ducias de sanitarios e xornalistas acribillados.

mundo.

PALESTINA. Nestes 2 anos, pisando os acordos da ONU, Israel xoga

O paro medrou máis do dobre, as fábricas e os olivos (113.000) foron destruidos e as
terras dos palestinos ocupadas (7.000 ha cultivadas), o 700/o vive na miseria. Na foto,
unha manifestación en Vigo a pral de Palestina.

¡REFORMA XA!

é o berro

dos veciños da autovía Vigo-Porriño,
cansos do abandono e do mal trazado
desta ví;:i. No verán producíronse 150
accidentes e desde que se inaugurou no
92, 90 martas... A Plataforma pala
Reforma da Autovía Vigo-Porriño, que
preside Emilio Alonso, na foto , non

A
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LEI DE CALIDADE" DO ENSINO segue a crear

esquece os grandes beneficios de Audasa,

desasosego en tódolos sectores, sobre todo entre os colectivos máis pobres, cun

á que o Ministerio de Fomento vén de

momento álxido nas manifestacións do 29, pois o ensino público segue a estar

prorrogarlle 25 anos máis de tarifas, que

marxinado. Así, no primeiro tramo, entre 3 e 6 anos quedaron sen cadro de persoal

son moitos euros. Así, no 2000 pagaron

varios colexios, e os pequenos na casa, como están a denunciar no de Sobreira, en

peaxe entre Pontevedra e Vigo 31.000

Valadares; noutros 1.500 colexios públicos tamén urxe a mellara dos seus servicios.

coches ó día; se os consideramos dos lix-

Están pechado aulas e comedores co pretexto da despoboación, mentres seguen

eiros a 2.36 euros, son en 25 anos 658

apoiando o ensino privado. Neste curso 1 de cada 4 universitarios quedan sen bolsa

millóns (máis de 100.000 millóns de

compensatoria máis de 1.000, son as destinadas ós máis desfavorecidos social e

pesetas).

económicamente.
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POLITICA
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O ESTADO DA AUTONOMÍA
O Parlamento Galega viviu dúas xornadas de moito rebumbio co chamado Debate do
Estado da Autonomía, no que -os principais dirixentes políticos do país contrastaron os
seus puntos de vista. Con tal motivo recordaba un xornal unha rotunda frase do alcalde
da Coruña, que sinalaba que a el pala rúa ninguén o paraba· para preguntar/le pala
reforma do Senado.

Fraga
pode garanti-lo
diálogo.
¿E Beiras?
n dúbida ten razón Francisco Vázquez e os cidadáns
tán pouco preocupados pola reforma do Senado ou
pola do E tatuto de Autonomía de Galicia, que centrou
unha boa parte das intervencións dos nosos políticos. A
xente seguramente sente moito de preto os problemas do
paro, sobre todo entre os mozos e mailas mulleres, a preari da de laboral, as dificultades _para chegar a fin de mes,
ou a li tas de espera nos centros de saúde ou nas residenia de anciáns.
Por i o seguramente a xente da rúa poderla prestar más
atención ós voceiro que menos eco atoparon na prensa,
o ocialista . Pero se algo destacou neste debate foi a
pouca atención qu ll prestou o público. Os que o seguiron, en directo ou a través da prensa, puideron constata-la
nfirma ión do ambio de clima político: o diálogo
onfirmado entr
pr idente da Xunta e mailos nacionali ta
fru trad polo d agora co socialistas.
E ta r alidad
gu t ndo d colocada a boa parte da
la p líti a. E tá claro que Manuel Fraga ten o poder
ufi i nt par garantir que esa liña se vai manter no seu
rup . N n ' t n vid nt que Xosé Manuel Beiras poida
di i-1 m m. índa qu ningu ' n cu tion abertamente

o seu proceder. Mentres os socialistas, aínda que pretenden facerse donos da oposición en exclusiva, non se atopan a gusto nese papel. Por outra parte esa dialéctica vaise .
ver sometida a novas tensións na perspectiva das eleccións
mumc1pais . .
Os analistas polemizan en saber a quen beneficia a
situación. O que está claro é que na opinión pública-se
están rompendo esquemas moi consolidados; pero falta
por ver ata qué punto iso vai ser percibido e ter unha resposta axeitada entre o electorado. Desde logo, o clima de
diálogo evitou que a escena política galega se vise afectada pola síndrome de Euskadi, que corrompe a escena
política estatal.
Ese novo clima permitiu aprobar resolucións tendentes
a reforza-la autonomía galega, aínda que está por ver qué
eficacia teñen eses acordos nos que se pide que Galicia
xestione tódolos fondos comunitarios, participe na elección do Tribunal Constitucional _o u se faga oír mellar en
Madrid e Bruxelas.
Polo demais, o de sempre: uns políticos viven no país
das marabillas, mentres outro"s están no país das desgracias.
E ¿os cidadáns?. En Galicia, por suposto.

INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

AS DE'SG·RACIAS DO POBO DE IRAQ
Novamente estamos ante a incertidume dun novo conflicto bélico inxustificado. Dende
todos os sitios intelectuais e pacifistas rexeitan a actitude deste imperio norteamericano,
que burla todas as· instancias internacionais democráticas e trata de xustificar unha
inxerencia noutro país, cando rexeita toda inxerencia do Tribúnal Penal Internacional nos
crimes de guerra que está a cometer en cada vnha das .súas actuacións militares.
· ¿Por que este. nov9 conflicto?
contra os curdos e os iranianos fronteii~zos, armas . e asesores militares
Baixo o pretexto dun hipotético
estadounidenses estaban ali apoiánterrorismo e de que está fabricando
armas nucleares, que EEUU tamén
doos. Maior hipocrisía imposible.
ten, e despois de venderlle os elementos ·necesarios para fabricalas e
¿Que facer?
de apoialo hai tempo contra Irán,
Ante esta impunidade e inxerencia
agora éntralle présa por eliminar ou
noutro país soberano só queda a
derrocar a Sadam Husein. Son moidenuncia e a esixencia de que os
.
organismos internacionaisº e os nasos
tos ?S motivos reais que se barallan.
Mencionamos algúns. Primeiro,
países europeos non secunden esta
goberno de Bush e el mesmo están barbarie. O goberno norteamericano
envoltos en graves corrupcións e
está empeñado en afianzar o seu
necesitan que o seu pobo mire para papel hexemónico e imperial, necesioutra parte, ademais de que a poputa reconfigurar, ó seu servicio, as relalaridade medre para · manterse no
cións inteinacionais, para controlar as
poder. Esta é unha táctica moi fontes enerxéticas mundiais, desde a
común, mesmo tamén nos nasos
súa superioridade militar. Mesmo
gobernos "democráticos" e que no
pobo de EUA cal_a moi fondo, amparados nun sentimento popular que
xerou o 11S. En segundo lugar, o
control do petróleo iraquí, segundo
internacional non dubidou en alenpaís do mundo con máis reservas des. talo e sostelo. Foi Donald Rumsfield,
pois de Arabia Saudita. As reservas
,
precisamente, un dos seus protectores
poderían cubrir as necesidades de
e subministradoras de armamento,
EUA durante cen anos e · ademais
mesmo
químico, naquel conflicto.
podería manexar os prezos ó .seu
Mentres tanto o pobo iraquí, alleo ós
antollo. Finalmente para os Estados
intereses político militares está a
Unidos, ·a guerra é beneficiosa simpunto de sufrir outra . m asacre. Non
plemente porque é o maior vendedor
se permitan os dictadores e xúlguende armas da terra. Os militares estaafirma sen rubor que está disposto a se nos Tribunais internacionais, p ero
dounidenses coñecen ben a capacicompartir o petróleo iraquí cos aliax úlguese tamén estas actitudes imp edade militar iraquí, en parte porque
dos
que participen na guerra nunha rialistas. Como afuman os intelecboa parte do seu material de guerra
sorte de moderna e. vergoñenta piratuais· norteamericanos a sociedade
procede dos Estad?s Unidos.
tería.
civil debe resistir ás políticas que os
Lembremos a acusación de que Iraq
É certo que Saddan Hussein non é seus gobernantes fan no seu nome e
se fixo merecedor dunha invasión
un modelo democrático.A súa cruelporque utilizaba "armas de destrucque provocan estes conflictos p orque
dade viuse no tratamento dado ó
son inxustas, inmorais e ilexítimas .
ción masiva" (gas veleno: o) contra "o
pobo curdo e ó seu propio en numeseu propio pobo" e ó mesmo tempo
Que a política se impregne de ética.
que se producían os· gaseamentos
rosas ocasións. Entón a comunidade
As guerras son o fracaso da política.

o

para os Estados
Unidos, a guerra
é·beneficiosa
simplemente .
porque e o ma1or
vendedor de
armas da terra

e · · · ···. ·

SOMOS IGREXA

UNHA IGREXA RENOVADA É POSIBLE

moitos de
v .,

tiv n fac ndo de nlac con
a tapa da corren-

te
co

onios Igrexa que remata agora
obxectivo

Encontro

cumprido

Internacional

do
pola

Renovación da Igrexa. Hoxe sinto

para dar nacemento

á outra

Igrexa, a Renovada.

Vaticano deron daquela -despois

Aproveitando esta ocasión gus-

fórono cambiando- o seu voto a

taríame saír ó encontro de grupos

favor) hai xa preto de corenta

e de persoas que teñen ganas de

anos, pero ela naceu e ten nome

facer algo pola renovación da

dende hai pouco tempo. Con
todo xa está presente en moitas

a satisfacción de vos poder presenta-lo Manifesto final do Encontro.
En canto ó futuro da corrente -e
como labor inmediato de preparación da nova etapa- iremos dispoñ ndo no que resta <leste ano de

Pedimos
un novo concilio
participativo e
corresponsable

orientación que nos leven a esta-

par~

esperta-la esperanza daquilo que
parece

imposible:

que

outra

Igrexa -a Renovada que nos viñeron negando ata agora- é posible . .

Igrexa e non coñecen a corrente

os pobres e excluídos, as mulleres,
os divorciados, os emigrantes, os

tanto dos qu xa se sumaron a

Somos Igrexa ou, peor aínda, só

onios 1 rexa coma dos outros ós

escoitaron dela que non conta coa

homosexuais ... A todos os que

achegarnos.

autorización dos bispos e de

nunca serán canonizados porque a

Porqu

nt nd mos que a partici-

Roma. Querémoslles dicir a todos

súa historia non quedará escrita

paci ; n

n frat rnidade d mocrá-

que Somos Igrexa foi enxendrada

nin tampouco terán o poder para

polo Concilio Vaticano II

face-lo imprescindible milagre .

d
qu

_

ti

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

nacións e séntese con ánimo

A Igrexa que acolla os descridos,

blece-lo diálogo e a coordinación
ntre tódolos grupos e comunida-

maioría dos bispos reunidos no

t ntaremo

ndi i ; n impre cindible

(a

Antón Martínez Aneiros

MANIFESTO FINAL
DO ENCONTRO DE MADRID
Mensaxe ás Comunidades

((Sabemos que entre tódolos bautizados reina unha verdadeira igualdade en
canto á dignídade e á acción común dos
fieís na edificación do corpo de Cristo))
LG 32 e, 80
((Os laicos son irmáns dos pastores)
todos chamados igualmente á misión))
LG 33ª (Concilio Vaticano II)
Queridos irmáns)
Escribímosvos
dende
Leganés)
Madrid) onde estívemos xuntos do 19
ó
22-IX-02)
nun
Encontro
Internacional para a Renovación da
Igrexa Católica. Somos 500 crístíáns
católicos) entre homes e mulleres) laicos)
relixiosas) relixiosos e presbíteros.
Pertencemos a 200 grupos e organizacións de base que chegamos de tódalas
partes de España e de 3 O países do
mundo. Tívémo-la ledicia de contar
entre nosoutros) neste encontro) coa presencia fraterna e humilde de Don
Tomás Balduino) hispo presidente da
Comisión Pastoral da Yerra) en 'Brasil.
Para camiñar xuntos
Viñemos todos a este encontro movidos pola nosa fe e o desexo de ver que
a Igrexa Universal se vaí Jacendo unha
rede de comunidades ó servicio da
Humanidade)
especialmente
dos
míllóns de persoas empobrecidas e
excluídas des te mundo. Alegrámonos de
saber das experiencias comunitarias da
Igrexa de Deus en Chiapas) México) no
medio dos pobos indíxenas) explotados
dende hai cinco séculas. Escoítamos
como a Igrexa nace) cada día) polo poder

· do Espírito no medio das comunidades
de campesíños e de pobres en Brasil)
Ecuador, Guatemala e noutros países de
Latinoamérica). en Asía e tamén en
cidades europeas como Bruxelas)
Madrid e tantas outras.
Proceso conciliar
Asumimos como nos a a petición feíta
ó Papa a favor dun novo concilio e dun
proceso conciliar, participativo e c?rresponsable) firmada por máís de 3 O hispas católicos que está recibindo miles de
firmas de todo o mundo. Sentímonos
movidos polo Espírito para impulsar
este proceso conciliar, no que xa estamos) como camíño de fe e solídariedade.
Propomos algúns t~mas que preocupan
hoxe a moitas comunidades e a unha
gran parte da socíedade; cuestións sobre
das_ que é necesario abri-lo debate e a·
reflexión serena entre os membros do
pobo de Deus. Entre estes subliñamos
temas sociais) como a urxencia dunha
acción profética das Igrexas ó servicio da
paz e en contra do militarismo e da
guerra; a acción solidaría contra a Jame
que mata miles de míllóns de persoas e
pola xustiza e a igualdade entre tódolos seres humanos) en .comuñón coa
natureza e comprometidos co seu coídado.

O diálogo como camiño
Engadímos que é urxente un diálogo
entre persoas representativas das Igrexas
e da comunídade científica) sobre dos
valores éticos da Biotecnoloxía para
facer fronte ó uso meramente mercantilista da cieneia. Para que as nosas
Igrexas sexan sempre signos do Reíno
de Deus eremos importante:

-Reflexionar sobre da forma de ser e
de organizarse como ígrexa no mundo.
-Abrir plenamente as comunidades
eclesíais ós pobres) ós emigrantes e ás
persoas moralmente marxínadas) como
divorciados e homosexuaís.
'
-Cumprír realmente os dereitos
humanos nas súas relacións internas e
con tódolos seus membros.
-Reformula-los ministerios na súa
comprensión teolóxica e na súa forma
de expresión) abertos á plena participación das ·mulleres) sen que o celibato
teña que ser obrigatorio para a cumprímento do ministerio presbiteral.
Outra Igrexa é posible
Estas cuestións só poderán ser fondamente tratadas nunha Igrexa renovada
á Juz do Evanxeo. Que este proceso
conciliarJaga reviví-la primavera eclesial
dos tempos do Papa Xoán XXIII) que
pedíu para a lgrexa o que hoxe todos
desexamos: un novo Pentecostes.

Abrazámosvos a todos coa Paz de
Cristo
Os vosos irmáns e írmás do Encontro
Internacional de Leganés

_

........ ..

~

CRONICA

··············································································· ······························· ··············································································································································································

OUTRA IGREXA É POSIBLE
Encontro Internacional Somos lgrexa
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N ós estivemos ali
A primeira impresión que tivemos
ra orno se aquilo fose a prolongación da Rom~'Ce . Na nasa Romaxe
houbo moitos "Rumores de Boa
Nova", en Legan é tamén. Viñan de
tanto lugares distintos, expresados en
idioma tan diferentes, que a nasa
p ranza de que poidan chegar a
fa ers " clamor" aumento u.
A a isten cia foi moi variada. Había
mull r , home , vellos, mozas, solteiro , ca ada hamo exu ai , cregos olt iro
asa do bi po , frades ... Todos
p rti ipamo nunha m m a utopía:
cluído, que i to e
n a nasa Igr xa. E
dixo que toda
ngadir11 á

· ···········e

Novo concilio
Ante a necesidade cada vez máis
urxente dunha renovación eclesial,
traballamos na proposta de petición
dun novo concilio. Nos pequenos
grupos valorouse máis dedica- lo
naso esforzo ó proceso conciliar
que nos renove e nos converta ós
ex cluídos .e desde aí poder renova-lo
sentido da nos a fe e eclesialidade. O
compromiso, traballar no proceso conciliar, crear redes .para que
isto poida ser, está re:flectido no
manifesto.
Encontros
Coñecemos a Clelia unha muller
libre con seis filias dun m atrimonio
anterior, que ela non considerou
sacramento. Namorouse do bispo de
Av~llane da, Arxentina, Jerónimo
Podestá, e constituíron unha "parella
sacerdotal", que foi sacramento para
eles e para m oita xente que os rodeaba. Ela a~udouno a liberarse trab a.. :.
liando xuntos.
R ecibimos unha ch amada de atención de C arlos Gutiérrez Jiménez de
M éxico, delegado dos pobos m aias,
cando se falou de problemas económicos: " Nós som os pobres e facemos
asembleas de varios días, de trescentas
persoas, pero m oito máis barato. Non
irnos a sitios tan bonitos coma este,
senón que aproveitámo-la acollida do
pobo no que se celebra".
Tamén nos con taron os chiapanecos cómo entende a xerarquía a
-inculturación. Despois de varios anos
de reflexión, nun pobo de Chiapas
que non coñece o trigo consagraron
pan de millo. Cando chegou o suceor de Samuel R uiz non o puideron
eguir facendo. Fixémonos conscien-

tes de que a maioría dos que ali
fornas non estabamos cos excluídos e
por iso éranos máis dificil encarnarnos, teriamos qu~ renunciar a moitas
causas: prexuízos, comodidades, e
intensifica-lo traballo en grupos respectando as nasas diferencias. A conclusión á que chegamos é que tiñamos que saber organiza-las nasas
experiencias para que os rumores de
boa nova se convertan nun gran da. mor.
Comemos cun cordobés que ó oírnos falar en galega nos dixo con
moita sorna que para ser franceses

Todos
participamos
nunha mesma
utop·ía
falab amos mo1 b en o castelán.
Contestámoslle que el · para ser
m arroquí tam én o falaba b astante
ben.
Comemos cun crego alemán casado e afincado en Colombia e que·
segue senda un militante cristián.
Tamén convivimos cunha nai de
familia dunha comunidade na que os
filias dos membros reciben tódolos
sacramentos na propia comunidade.
No taller de inculturación .coincidimos cunhas andaluzas .de Jerez que
non se atrevían a cham arlle ós xitanos
polo seu nome a pesar de que unha
. delas tiña unha so briña casada cu:n. Ó
final dixeron que lles servira de

So/e, Agustín e Carmela
moito o que ali se dixera e que ían
cambiar de actitude.

condena da actitude dos Estados
Unidos. A asemblea votou unanime-

Coincidimos cunha asturiana á que
lle parecía que a ip.culturación non

mente que si, e ese acordo re:flectiuse
no comunicado final . .

tiña nada que ver coa lingua, e cunha

De Galicia participamos represen-

vasca que se sentía discriminada na

tantes de grupos e comunidades de

súa terra porque non sabía éuscaro e

Vigo, Santiago, A Coruña e o Ferrol

despois foi escoita-los maias .

Celebración eucarística
·Metodoloxía
O encontro estivo organizado a
base de mesas redondas sobre temas
propostos pola organización, ·despois
de recolle-las suxestións dos diversos
grupos. Os relatores falaban en tódolos

casos

das

súas

experiencias. ·

Valorári10-la multiculturalidade des-

Celabrámo-la eucaristía baixo o
signo ambiental de "Estamos na nosa
casa" e como expresión do ali vivido.
Recoñecendo

que

tiñamos

que

varrer moitas cousas para que a nosa
casa estivese limpa, cantamos "Si yo
tuviera una escoba". Preguntámonos
qué varreriamos na Igrexa e qué

tas experiencias.
Houbo dezaseis talleres, dos cales

varreriamos en cada un

d~

nós.

tres foron coordenados polos grupos

Ofrecemos cadanseu ladrillo . para

de Galicia: "Experiencias de espiti-

que a nosa casa poida ser reformada e

tualidad militante y comunitaria

·todos poidamos ter sitio nela.

popular",

Na celebrac.i ón a única persoa que

"Inculturación" e "Guerra, Paz e

tiña estola .e ra Clelia (nin o bispo

desde · una

parroqma

. Liberdade" .
No taller sobre a guerra acordouse
propoñerlle á asemblea facer unha

Nós estivemos alí.

Recihímo-la comuñón de mans dun
grupo de homosexuais.
Os cantos foron cantados nas diver-

e

Tomás Balduino, nin o señor abade

sas linguas dos que ali estabamos

de Goias (Brasil), Marcelo Barros,

cadaquén canto u o N oso Pai na pro-

que

pia.

tamén

estab an

presidindo.

e·············

RETALLOS DE
HISTORIA

Celia Castro Ojea

O CÓDICE CALIXTINO
E OS CAMIÑOS DE SANTIAGO
Quén nos ía dicir ós galegas de hoxe, que a primeira guía turística do mundo, escrita no
afastado ano de 1145, non describe unhas praias paradisíacas, nin uns lugares exóticos,
senón que fa/a dun Camiño e dunha Cidade, o Camiño de Santiago
e a cidade de Compostela.

In itinere
O ch amado Liber Sancti Iacobi ou
Códice Calixtino, é unh a fermosa
compilación de textos referidos ó
Apó tolo .Santiago e á peregrinación
a Compostela. O n ome venlle do
Papa Calixto II, grande amigo de
Galicia e devoto de Santiago, xa que
foi inspirado e escrito n o seu pontificado polo francé Aimerico Picaud.
A obra consta de 5 libros . O primeiro cont n ermóns e homilías e o
r lato do martirio do Ap óstolo, o
gundo
terceiro contan o~ milagr
e a Tra lación do corpo do
.Ap ' tolo d nde Xerusalén a Galicia
o uarto fala, da morte do h eroe
R ldán a d rrota de Ronce valle .
último ' a guía do Camiño e da
id d coa d crición polo miúdo
d
mpo t la a úa catedral.
qu fai o número cinco, está
n 11 apítulo nos que e
·············· e

dá diversa información: Camiños de
Santiago (os que atravesando Europa
converxen en Puente la Reina) ,
nomes dos que pasaron polo Camiño
ou dos que o repararon, datos sobre a
cidade e a Igrexa de Sant-Yago .. . No
segundo, por exemplo, reparte a
andaina d~ Camiño, en 13 xornadas,
dende o Somport ata Compostela,
pasando por lugares como Frómista,
R abanal do Camiño, a Cruz de Ferro
(co seu amilladoiro) , ó Cebreiro ou
Triacas tela. Di o sabio López
Ferreiro, que a m asa coa que se fixo a
catedral foi amasada coa suor dos
peregrinos que collían en Triacastela,
pedras de cal, e ch egaban con elas ata
Castañeda, preto de Arzúa, onde estaban os fornos .

Aviso de camiñantes
O Líber San cti lacobi é tamén
unha fonte de noticias, costumes, e da

vida, nesta terra do cabo do mundo,
na Idade Media. Fala dos "impíos
navarros e vascos" que rouban ós
peregrinos, da terra de Castela "fertil
en pan, viño e carne pero chea de
homes ruíns" . Da terra nosa terra di
que é abondosa en bosques, agradable polos seus ríos, prados e pumares,
que ten boas fontes, pero que escasea
en cidades e vilas o pan de trigo e o
viño ... e dos galegas conta que somos
"iracundos e moi amigos dos preitos " .
Pero o códice é tamén un. verdadeiro libro de advertencias, que nos
pon sobre aviso dos pousadeirqs ruíns
que engarran os camiñantes: " ós que
lles dan a probar viño bo e logo vén- ·
denlles outro ruín", das criadas que
por instigación do cierno achéganse ó
leito dos peregrinos, ou dos cereiros
"sen vergoña que os engarran venciendo cirios feitos con sebo de añoe
fabas cocidas sen pel". " ¡Anatemas
sexan eles como Datán e Abirón, os
que cobran unha mordida ou comisión polo cambio de moeda!" . Vese
que os tempos mudaron pouco nesta
cuestión, pois os bancos igulaliño fan
hoxe, cun detalliño ria nosa contra, e
é que arestora a Igrexa non os anatematiza .. .
Hai fermosas lendas arredor . do
Camiño, como a da "Condesa
Floralba e o peregrino que non chegou a Compostela" e moitas máis
que darían para moitos Retallos, mais
rematamos este dicindo que Dante,
na súa Divina Comedia, xa di que "só
pode ser chamado peregrino aquel
que vai ó Xacobe de Galicia".

HORIZONTE
UNIVERSAL

Victorino Pérez Prieto

RADICALIDADE EVANXÉLICA FRONTE ·A
FUNDAMENTALISMO INTOLERANTE
Hai unhas semanas estiven en
Salamanca nunhas ·x ornadas de teoloxía organizadas pala Universidade
Pontificia, que levaban un título
suxestivo "Radicalidade evanxélica e
fundamentalismos
relixiosos".
Tentábase estudiar con fondura e
honradez se as relixións, coas súas
diferencias relixiosas e culturais,
· poden ser no mundo un elemento
útil, e aínda necesario, para construír
xustiza en paz, humanismo e harmonía, ou son máis ben un elemento
perigoso para os humanos e a mesma
Terra, como veñen anunciando
. algunha:s voces nos últimos tempos.
Particularmente o cristianismo evanxélico coa súa carga utópica, que
aposta por un mundo de iguais, por
unha fraternidade en xustiza, paz e
harmonía coa creación.
O pecado fundamental das grandes
relixións monoteístas (cristianismo e
islam) foi, e aínda segue a ser, a pesar
de tantos progresos feitos no diálogo
interrelixioso, querer dominar e ·
impar os seus credos e ritos, nun
perigoso concepto de misión, que
descualifica e busca a eliminación este extremo hoxe afortunadamente
men<?s- dos presuntamente "dexenerados idólatras" doutras relixións
(hoxe os ateos). San Bernardo, un
coñecido e pío santo medieval, chegou a aleccionar as hostes dos
Cruzados dicíndolles verbas tan insoportables como estas: "Para os soldados d.e Cristo, matar por Cristo non
implica criminalidade algunha e
reporta unha gran gloria" . E aínda no
século XVII un frade dominico
valenciano (P Garau) berraba desde o
púlpito: "O qtle a Xesús non adora,
que sexa lanzado ao lume" ¡Para que
lago falernos do fundamentalismo de

Bin Laden! Claro que moitos crentes
algo aprendemos desde aque~a ...
Afnda que a historia cristiá est~a
cargada de intolerancia, o xenuíno
cristianismo é incompatible co fundamentalismo intolerante, pois o
Evanxeo é aposto a toda postura
excluínte, sobre todo sen ven cargada
de calquera tipo de violencia.
No congreso salmantino insistiuse
na necesidade dun diálogo-dialogante, que é o contrario do monólogo,
pois hai un verdadeiro esforzo de
escoita do outro .. Un diálogo verdadeiramente aberto ao outro, que
"tamén sabe" e ten todo o dereito a
ser diferente e a facer o propio camiño na busca da verdade. Por iso, non
se trata xa de "cristianizar as culturas", serrón de "anunciar o Evanxeo"
en cada cultura, convei:icidos de que
este ten unha me~saxe liberadora
para todos, pero só cando esta é des-

. cuberta libremente desde dentro da
mesma . cultura, nunca cando é
imposto desde unha cultura allea. O
mesmo evanxeo que coñecemos xa
foi vertido nunha cultura concreta -a
xudía de hai dous mil anos- e elaborado nunha cultura concreta -a grecorromana, europea e occidental...:. ao
longo dos séculas.
A base do fundamentalista -relixioso ou ateo- é crer que o sabe todo,
que non ten que aprender dos
outros, só "ensinarlles". En troques , o
que ere que o ten todo claro, só adora
ao seu propio ídolo e, en realidade,
hai tempo que deixou de crer no
Deus que está sempre máis aló dos
naso estreitos conceptos e ritos. O
fundamentalismo segue a estar hoxe
moi presente no seo da Igrexa
Católica e dernias confesións cristiás,
do mesmo xeito quena Islam e noutras relixións, sen esquecer o fundamentalismo arrelixioso e secular.

e ·············

O NOSO TABOLEIRO

ASÓCIATE A IRIMIA
¿Pero Irimia é unha asociación?
Si, Irimia é unha asociac10n que
naceu no ano 1978 coa finalidade de
promover todo o referente á lingua, á
cultura e á espiritualidade galegas~ e
que dende entón puxo en marcha
numerosos proxectos. Afnda que os
rnáis coñecidos son a revista que tes
agora nas túas rnans e a Rornaxe, hai
outros corno a Colección Angueira,
os Sábados bíblicos, as Irirnianzas, o
anal Irirnia, a Acampada da rnocidad , o Encontro de verán ou a Festa
do lurne.
Pero é .que eu xa son subscritor...
Nn
v r, unha cousa é ser
ibi-1 r vi ta
outra
su l s ri t
nunha casa pode
sub ritor
dous ou tres
Cl

¿Xa pero iso canto custa ... e de
que me vale?
Poi 3€ (500 das vellas pesetas).
E colleuse esa cantidade pensando en
que non eran rnoitos cartos e así se
anima e rnáis xente. Ser socio dáche
dereito a participar nas asernbleas, a
elixir ou ser elixido para a directiva ...
e sobre todo é un xeito rnáis de ser
irirnego e de apoiar Irirnia.

¿... e como dis que teño que
facer?
Pois só tes que facernos saber que
desexas ser socio mandando unha
carta o apartado 980, charriándonos .ó
981-55-73-33 ou ó 982-25-41-25
ou ben mandando un correo a irirnia@wanadoo.es. A cota cobraráseche cada ano canda a subscrición,
cornezando no 2003.

Pero ·é que eu xa son socio ...
Entón tes que saber que estarnos
actualizando as nosas vellas listas e
que te podes atopar en dúas situa-

cións.A prirneira: que xa nos puxerarnos en contacto contigo e ti ·c onfirmases que desexabas seguir sendo
socio, polo que cando se pase o cobro
da revista do ano 2002, cobraráseche
tarnén a cota de socio. A segunda, que
nalgún momento (recente) tiveses
sido socio e que agora non saibas en
qué situación estás. Entón vas recibir.
unha carta para confirmar que desexas seguir sendo socio de Irirnia.
E lernbra: coa túa participación -e
axuda vai ser rnáis doado que IRIMIA resista vintecinco anos rnáis .

EDITA: Empresa periodística A. IRI MIA
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CARIAS
Carta aberta ás autoridades eclesiásticas ...
Hoxe os medios critican moito os
pequenos conflictos que se deron no
País Vasco por mor da colocación dos
persoeiros nos funerais do guarda civil
asasinado, feito que· se repite. de cada
vez. ¡Vergoña facer discusión disto
nunha situación coma esa!
Pensamos que as e os crist~áns ternos
que esixirlle ás autoridades eclesiásticas
que acaben con ·esas situacións tan
antievanxélicas.
Aínda
estamos
impresionadas,
mesmo escandalizadas, do que vivimos
na catedral de Ourense o día 22 de

setembro. Entraba solemnemente o
tencerían, nin autoridades, nin relixionovo bispo: Luis Quinteiro. Damos por sos-as, nin laicas-os.
Por arnizade estivemos .presentes,
suposto que non tivo arte nin parte
pero
aquilo botab·a para atrás e daba
nesta organización. Pero aquilo daba
gana de que viñese Alguén restablecenque pensar. Nos primeiros bancos as
do a orde evanxélica.
reservas eran para tódalas autoridades
lnsistimos, non tiña nada que · ve-lo
civís, militan;s, xudiciais, universitarias, .
novo bispo" pero nós pediriárnoslle a
políticas, mesmo econ6rnicas (detertodos, neste caso masculino absoluto,
minadas . Caixas) ,de Qurense e da
que SI tivesen parte e que fixesen algo
Xunta ... do partido no goberno. Logo
por marca-las diferencias xustamente
viña a reserva da vida relixiosa, e a con- · nisto, en que na Igrexa non as haxa, e
menos tan rechamantes.
tinuación a do laicado. Logo os demais,
Mulleres Cristiás Galegas
que xa non sabemos a qué gremio per-

COMUNICADO DA COORDINADORA DAS COMUNIDADES DE BASE
DE GALICIA ANTE OS PLANS DE GUERRA DOS EEUU
Nosoµtros, cristiáns de diversos grupos e comunidades de Galicia, sentimos unha indignación profética éontra a política militarista, intervencionista e unilateral do goberno norteamericano que con desprezo das leis e tratados internacionais, ameaza cunha intervención militar o pobo de Iraq, xa tan sufrido polas consecuencias do embargo que o oprime dende hai máis de dez anos.
Instamos as nosas comunidades e a tódalas Igrexas cristiás a ergue-la súa voz a prol da paz e da xustiza internacional, baseada no respecto á soberanía de tódolos pobos . .
Como di Xesús: "Ditosos os mansos porque posuirán a Terra. Ditosos os constructores· da paz porque serán recoñecidos como filias e filias de Deus".
COMUNIDADES DE BASE DA CORUÑA, FERROL, LUGO, SANTIAGO E VIGO, COMUNIDADE
·. "HOME NOVO", IRMANDADE OBREIRA DE A.C., MOVEMENTO RURAL CRISTIÁN, PASANTÍAS
TEOLÓXICAS, ENCRUCILLADA, IRIMIA, SÁBADOS BÍBLICOS, SOMOS IGREXA,VANGARDA OBREIRA, HOAC DE VIGO, URCA, MULLERES CRISTIÁS GALEGAS, BIENIO IRMANDIÑO
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Conversa con Xosé Chao Rego
Daniel López Muñoz
O longo diálogo cun transgresor que nunca estivo no sitio correcto.
Este libro recolle unha longa conversa con Xosé Chao Rego, un dos ensaístas e pensadores
galegos máis fecundos dos últimos vintecinco anos. No achegamento a esta figura entrañable
·e creadora, de quen se ten dito que é a persoa quemáis leva escrito en galego na enteira historia de Galicia, descubrimos tamén o planeta Irimia, ese movemento colectivo que foi xerando un xeito singular de estar e ser desta Terra neste tempo.
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FALANDO
DALINGUA

Lidia e Valentina

¿Pos-ti a gram-padora ou póñoa eu?
Como un pao só non fai sebe, aquí estamos <lúas, as <lúas· de sempre. A ver
se nos sae algo fresquiño que aínda está a empeza-lo curso e todo~ andamos
coa cabeza quente e o peto fu.rada ...
Os que tendes filias, ¿xa fostes de compras? ¡Que de causas lles piden agora!
Veña cadernos de tapas duras ou brandas, con ou sen arame, veña grampas
e grampadoras, lapis e afialapis, cartolinas das cores máis diversas e cantos outros útiles que en pouco se converteron en material habitual para calquera estudiante, pero que a nosa lingua aínda non lle deu traza a adaptarlle
un nome. Estamos pensando
nos "post-it", no "típex", nos
" clips" ... , en resumo, estranxe1nsmos

sen

adaptar.

Tampouco é novo isto, évos
o mesmo canto do Cola-cao
ou da Coca-cola, que lago
bebemos

"Casi-cao"

ou

"Símil-cola" e a uns "cólalle" e a outros non, porque
ós de padal máis delicado
non se lles mete gato por
lebre, que seica que o barato
de balde é caro. Vaia, ó que
iamos, que fai falta ter moito
millo no cabazo para dar
canta do mundo de hoxe.
Claro que os que tendes
filias que 4Í11da non manda¡Fai falta ter moito millo no cabazo ... !

des á escala, ó mellar ·isto
cáevos algo fóra do testo,

pero xa vos chegará ... ¡Ai!, algúns andaredes coa gardería ás voltas: tende canta
de recordarlles -se sodes galegofalantes- que lles falen ós pequenos na lingua
da ca a, que aquí é onde se empeza a perder falantes.
E o que sodes alumnos estes prirneiros días serán de moito vagar e de alborota-lo cortello, pero non vos afagades que despois, cando veñan as avaliacións, todo serán desculpas. E se queredes face-la gata, que sexa mentres non
veñen os exame que lago xa se sabe ... Por certo, ¿facéde-la gata pola vasa
z na, ou latades fanades, copades, puídes, colgades ... ou simplemente faltades?
profe orado ... xa de volta ó mundanal ruído, que hoxe en día 11011 mata
mn

panta <liante do alumnado, terá que ir capeando o temporal ata que che-

u 11 a avaliación 011d tentará demostrar, ó poñe-las cualificacións, que
índa teñ n a tix la polo mango ...
P r
d mo

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

_

rto, fixád vo no léxico marcado en negra, que no uso oral diario tenmpr ga-la forma castelá. Ese era hoxe o naso fin.

O CANTAR DO IRIMEGO
1. .Hai xente que ós galegas ·
Nos ve con tan mala sorte
Que nos consideran víctimas
Dunha cultura da marte.

2. Debemos ergue-la voz
Os galegas todos xuntos
Pra que saiban que entre nós
Non adoita haber "defuntos".
3. En latín "de-functos" son
Xente que xa non funciona
Pero a cultura galega
Sobre a marte, emociona.
4. Tres pasos abren camiño:
A función de amortallar,
Para logo amortecer,
E por fin amortizar.
5. "Sus deudos" son en Castela,
familiares do finado
que verbo do que se foi
non dá as débedas pagado,
6. O recurso do galega
Pra an1-ortizar é sabido :
As ánimas noutro mundo
Van recibindo o debido.
7. Non é o purgatorio
Senón a Sa.n ta Compaña
"As da noite" que sorprende
no resto de toda España.
8. Misas, ofrendas, retratos
Lembran o morto e crece
Nunha actitude que o ·golpe
Fatal da marte amor.t ece.
9. Por quen outramente pensa
Aquí sentímolo moito
E ¿que dicir do velorio
Que deu marte a tanto loito?

10. Para liberarme, un "duelo"
E a parroquia toma parte
Coma nos tempos antigos
Nos que morrer era arte.
11. Pero o mundo de hoxe oculta
O morto. nun tanatorio:
¿u-la humanización(he)
que fornecía o velorio?

12. ¡Viva a "cultura da marte"
que cura tanta ferida!
¡Non á civilizacion(he)
que ante a marte é fuxida .

