Moit os mandábano
calar, perQ el berraba
aínda máis alto.
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Daniel López Muñ oz

EDITORIAL,¿PARA QUEN SE
CONSTRUEN OS PISOS?
Segundo o Banco de España o prezo da vivencia subiu un 45% nos últimos tres anos . Este
ano calcúlase que subirá outro 10%. Son diversos os motivos que fan isto posible: o encarecemento do solo, os baixos xuros, a suba dos
alugamentos, ... Pero en moita maior medida
débese a que as casas seguen senda unha compra que realiza moita xente para investir e non
para vivir. Onda estes, tamén hai un bQ número de agudos especuladores que mercan· en
construcción para vender ós poucos meses
máis caro.
Estes dous grupos de compradores encarecen
os prezos tanto que conseguen que aqueles
que buscan un piso para vivir, se atopen cuns
prezos moi elevados. Uns prezos artificialmente inflados polo que se deu en chamar burbu- ·
lla inmobiliaria. O resultado desta inflación de
construcción é o emprego dun sen fin de horas
de traballo dedicadas a construír oficinas que
na vida se van abrir, pisos que non se alugan e
garaxes e entrecháns ladrillados que se enchen
d arañas. Pero ... séguese construíndo. Hai unha
t imuda fiúza en que é mellar mete-los cartas
en pisos baleiros ca noutros investimentos.
Sen entrar en especulacións sobre a conveniencia de continuar nesa espiral tan peculiar,
o que si é certo é que estamos falando de dous
bens distintos: unha casa para vivir e unha casa
para acumular. E como tal deberían ser tratados, discriminando favorablemente ós compradores das primeiras. Pero cµnha discriminación
real, por exemplo, abrigando a que un 50% da
construcción só poida ser vendido a persoas
que acceden á primeira vivencia, o que levaría
a negociar á baixa a tódolos intermediarios
que entran na cadea de
enriquecemento inmobiliario. Estes compradores non representan a esa España que vai tan
ben e que fai subí-los prezos da vivencia tan alegremente como asegura algún ministro.
Pero lonxe de axudar directamente a estes últimos, as medidas que discorre este Executivo
van encamiñadas a seguir protexendo a unha
capa social moi determinada, -os propietarios' que van recibir beneficios fiscais por se animaren a poñe-los seus pisos en aluguer.
Segundo o goberno, co aumento da oferta, a
baixada dos prez-os está garantida .
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BOA NOVA

Jo ECO

So/e Negro e José Martínez

Esta mensaxe contén algúns dos elementos máis significativos
do anuncio evanxélico: vai dirixido ós máis febles, xa que os
primeiros en recibir a Boa Nov·a foros os pastores. Énche-los
seus corazóns de esperanza e libera-los de tódolos seus
temores.
Deus fai medra-la fe dos homes e mulleres para que creamos
que, con ledicia, podemos transformar, safvar este mundo e
face-lo Reino. Este cambio espállase dende o agro a cídade para
facerse universal chegando a cativos e maiores.
Esta Boa Nova marca, coma vemos, un novo comezo na historia da humanidade e na relación das mulleres e os homes con
Deus; que se plasma definitivamente na Nova Alianza feíta na
Pascua.
Salvador dos homes,
¿que fixemos da túa ledicia?
¿espalla-la tristura?
¿Que fixemos da túa esperanza?
¿mercar un seguro de vida?
Preferimos acepta-lo mundo.
¿Que fixemos da túa creación?
¡transforma-la en chapapote!
¿Que fixemos do medo?
Implanta-lo nas nasas vidas. ·
Salvador, renace con forza
nos nasos corazóns
para que revivamos,
que Ti é la nasa alegría,
que Ti é la nasa esperanza,
que Ti non distingues
marroquí de galega,
que Ti é la nasa Salvación
e que Contigo non hai que ter medo.

Francisco Xabier Martínez Prieto

A CLAVE

A tódolos que agardaban a liberación de Xerusalén

A Salvación no Evanxeo de Lucas ten ben adquirida a súa conscíencia de universalidade. O evanxeo de Lucas escribiuse pensando
nos pobres de lahvé, nos oprimidos, nos que vivían unha necesidade de salvación que se compara coa do Éxodo. Era unha espera
mantida na súa pobre oración e que, chegado o momento da liberación, agradécese con outra oración: a que realiza Si meón, representante do pobo anhelante e que agora, como Abrahán (Xén 15, 15) xa pode morrer en paz.
É un ha presentación gozosa, alegre e contaxiosa. Ana descóbrenos que a novidade de Xesús é· ilusionante. Son dú~s i a anc1ás
(Ana e Simeón) que representan a vellez dun pobo esperanzado en algo novo (o pequeno nena que trae a boa Nqva . É máis ca
unha presentación tradicional dos país ó templo para a purificación, é a presentación dunha salvación a un pobo que a agardaba.
A liberdade da oferta con leva tamén o rexeitamento e a persecución: o corazón da Nai experimentará ese rexeitamento que acada
o nivel dunha cruz.

e .. . . . . .

APENEIRA
Cadrando co aniversario do nacemento de Castelao, o 30 de Xaneiro, na Ría de
Arousa, agora crucificada pala desfeita ecolóxica, e despois de escoita-lo Presidente
da Fundación Castelao, Avelino Pausa Antelo, diante do seu sartego en San
Domingos de Bonaval no Llll ca boda no do,.seu pasa mento, o día?, de que Castelao e
Bóveda tamén hoxe

NUNCA MAIS, transcribimos este texto de Sempre

en Ga/icia: "Vexo enormes criadeiros de mariscos. Vexo o trafego dun gran porto pesqueiro -o máls importante de Europa. Vexo cargar barcos con peras urracas e mazás
tabardillas. Vexo, en fin, unha Terra farturenta, onde todos traballan e viven en paz.
Vexo a r:niña Terra como .un ha soa cidade, a cidade-xardín máis fermosa do mundo, a
cidade ideal para os homes que queiran vivir a carón da Natureza. Así soñábamos
Bóveda e mais eu nos días de esperanza. Así sigo-·soñando eu, polos dous ... "

O 111 FORON SOCIAL
MUNDIAL en Porto Alegre contra a globalización é un encontro de
moitas organizacións pacifistas como a
ATIAC (Asociación para un Tasa ás
Transaccións financeiras especulativas
pára Axuda ós Cidadáns) fundada polo
xornalista de Redondela, Ignacio
Ramonet, -director de Le Monde

Diplomatique na busca dun control
democrático das institución-s e dos mercados, gravando as transaccións finan-

os LUNS ó

SOL

o

ceiras co imposto Tobin, condona-la

FILME DE Fernando León rodado en Vigo

débeda externa, suprimi-los paraísos fis-

que vai optar ós "Goia" o 1 de febreiro e ós áscar si é seleccionada o día 11 entre as

cais. E a loita contra o -neoliberalismo

5 finalistas pala Academia de Hollywood, nela traballan Luís Tasar, na foto con Nieve

dominante. Algúns dos galegas van con-

de Medina, e actores como Celso Bugallo de Terras de Miranda. Xa recibiu a "Cuncha

tactar co Goberno Municipal da

de Ouro" do Festival de San Sebastián, o Premio Ondas ó mellar filme e o 16 partici-

Prefectura de Porto Alegre que é modelo

pou no Festival de Sundance de EEUU. O tratamento rigoroso e emocionante do pro-

de xestión pública e democrática, ·de

blema do .paro e as consecuencias colaterais no naval converteuna nun éxito nas

transparencia no gasto duns orzamentos

taquillas. O director chega a meternos no corazón deste drama. Esta obra ten beleza,

participativos que permite ós veciños

humor, solidariedade, tenrura, rebelión contra un sistema ... Coma obra de arte é xenial,

decidir sobre os investimentos. Na foto,

merecedora de moitos áscar.

algúns integrantes da ATIAC de Galicia.

os

PACIFISTAS DE ISRAEL están arriscando a súa vida:

moitos buscan a paz apoiando un ha negociación con Palestina; uns 1.500 que xogan
a súa pel no medio de tanta carraxe. defendendo a coexistencia de dous estados,
máis de 500 soldados que se negan a face--lo servicio militar nestas condicións. Hai
10 ONG en Europa e 1 en EEUU de xudeus que rexeitan a política do goberno de '
Israel esixíndolles retirarse de Gaza e da ribeira occidental e desmonta-los asentamentos no territorio palestino. O Foro de Familias Aflixidas pala Paz (200 xudeus e
190 palestinos)colaboran creando o centro de comunicacións con este saúdo: "¡Helio
.Shalom, Helio Shalaam !", é dicir: "¡ola, aquí a paz!" ·en hebreo e árabe. Na foto
Liliane Cordova, xudía nacida na Arxentina e agora residente en París e membro da

_

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

Unión Xudeu Palestina conversando con Majed Dibisi, Preseidente da Asociació n
Hispa na-Palestina .

Alfonso Blanco Torrado
..................-...........................................................................................................................................:..........................................................................................................................

Hoxe queremos acariñar con tenrura a
un dos nasos veciños máis fieis,

o

CARBALLO, que dende

remates de xaneiro vai ser hóspede da·
Praza. Maior de Lwgo arredor do templete da música, despois de que os 47
negrillos secaran. Son testumuña de
moitas xeracións que acobillan ·á súa
sombra ou que camiñan á súa beira,
pois necesitan só para medrar 50 anos e
ós que hai que coidar con

agarim~

sobre

todo nas súas podas, despois da caída
da folla e antes do estalido da novo
zume na primavera. No "Ano de Avilés
de Taramancos" lembramos unhas das
súas últimas palabras: "Alí estou eu de
morto dando vida aos carbal los". Hai
220.000 hectareas de fragas dende os
vales ata nos abrigos máis momos das
partes baixas das montañas, refugando
as xeadas e os fríos do inverno, máis da
metade nas coíT)arcas de Lugo. A
ción é de Felipe Senén.

ilustr~

O 1 de febreiro fainos lembra-lo Ano Internacional da Auga Doce que estamos a principiar, pois é o día dos

HUMEDAIS que son necesarios para limpar e regula-

la auga doce pero que os depr.edadores humanos estamos a destruir coa contaminación, plantación de árbore.s foráneas ou transformando moitas lagoas e marismas para
industrializar, urbanizar ou ·convertelas noutros tipos de terreo agrícola. Nun momento no que a auga doce é un ben escaso, no século pasado destruíronse a metade dos
humedais, xa

no~ só o 60/o da superficie emerxente da Terra. O Prestige destruíu a flora

e fauna de humedais mariños e costeiros, así en Corrubedo, na foto, onde non só afectou a limícolas, zancadas, anátidas ... , senón que desfixeron as dunas matando as pul gas de mar e todo rastro de vida.

A CANDELORIA, o 2 de
febreiro, ós 45 días da Natividade,
"cando medio inverno vai fóra", cad ra
coa festa da Presentación de Xesús no
Templo e para celebra-la achegamos un
dos retablos do creador ourensán Arturo
Baltar, que a representa con moito pri~or;

é unha das súas obras amasadas

en barro, desde o Nadal ata moitas

O PETROLEO é a chave dos movementos políticos e bélicos. A guerra de

outras que recollen escenas de vida

Afganistán foi máis para controlar Occidente o petróleo do Mar Cáucaso que polo S.

cotidiá: o alfar, a fei.ra das olas, a taber-

Iraq é con Arabia a reserva máis grande e mentres, o pobo iraquí desángrase dende o
embargo (1990), senda os nenas os máis prexudicados cunha taxa de mortalidade que
medrou nese ano un 1600/o (500.000 nenas: 5 de 6.000 ó mes). USA quere estende-lo
seu imperio prometendo reparti-:la tarta do petróleo cos seus aliados, incluida Rusia.
Iraq non pode moverse ás súas anchas porque está vixiado por avións ingleses e americanos e hai amigos de EEUU que teñen peores armas: Paquistán, Israel, etc .. , _
que non
cumpren coa ONU. Menos mal que Corea non ten petróleo. Hoxe a política díctana as
multinacionais e os centros de decisión están moi lonxe das administracións máis próximas a nós. Na foto Brian Haw, un inglés pai de 7 fillos que leva máis de 18 meses

na, os titiriteiros ... É unha festa estacional con raigame

n~

cultura romana e

tamén na celta, sempre arredor do lume,
das candelas, en moitos partos, era o
momento de ofrecerá Virxe os exvotos,
os novas barcos que ían saír ó mar, en
maqueta, como podemos contemplar no
Santuario da Barca en Muxía, a meta de
tanta xente solidaria nestes meses.

acampado fronte ó Parlamento de Londres acompañado de pancartas contra o embargo a Iraq.

e······· · ·
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POLmCA

Tintxu

Fin de reinado
Tanto foi o cántaro á fon te ... Así comezaba un dos primeiros comentarios
sobre a demisión/ cesamento do ata agora conselleiro de Política Territorial e
aspirante recoñecido á vicepresidencia da Xunta e sucesor de Manuel Fraga.
Referíase o cronista ás sucesivas polémicas sobre a confusión de intereses
~ 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 - 58 19 05
Fax:
981 - 5818 88

~~ Provenza, 27 4 - 276

08008 BARCELONA
Teléfs.: 93 - 215 03 68 I 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79
~~ Zurbano, 46

28010 MADRID
Teléf.: 91 - 31O48 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 3714
Fax:
981-353716
~~ Pza. Sto. Domingo, 4

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13
~~ 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 - 429 37 43
~ 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

públicos e privados de Xosé Cuíña como membro da Xunta e participante en
varias empresas que traballan

di~ecta

ou indirectamente coa administración.

No seu día Xosé Cuíña acudiu ó eficaz Fairy do fiscal xeral de Galicia, que
logo certificou a súa pureza de sangue; agora quere que a Comisión do
Estatuto do Deputado faga o mesmo lavado de imaxe. Pero tódolos cronistas
están de acordo en que este asunto non é máis nin sequera tart grave coma
outros anteriores.
Para tódolos que seguen a actualidade política, Xosé Cuíña paga agora as
contas que tiña pendentes desde vello con sectores cada vez máis fortes dentro do seu partido. Triunfan agora os seus rivais internos, coa forte presión dos
altos mandos de Madrid, que atopan neste asunto o pretexto soñado: incluso
parecen ser eles os que fan pública esta información, que xa era coñecida nalgúns sectores en Galicia pero ninguén difundira.
Este feito abre un capítulo novo: agora Fraga ten que definirse, xa non lle
vale Xosé Cuíña como desculpa, queda en primeira liña sen ningún escudo
humano. Culmina así todo un proceso que cristalizou a propósito do Prestige:
o comezo da fin dun reinado, o ocaso dunha personalidade política que semellaba por encima de toda sospeita.

. ¿Ata onde é posible
un PP que teña en conta
os intereses de Galicia?
Por primeira vez o propio Fraga é incapaz de ociilta-las tensións internas,
que os conselleiros tentan disimular con frases como as de Pita (a tensión moi
ben, 11- 8) ou Pérez Varela (na Xunta somos case todos amigos, pero non existe un pensamento único) . Ninguén confirma a forte división do consello do
1 de decembro, cando Cuíña (apoiado por Diz Guedes, Pérez Varela e Miras)
reclama unha forte reac'ción, fronte á resistencia de Orza .(apoiado por López
Veiga e Pita) que defenden manter unha liña en sintonía con Madrid.
Ninguén confirma (nin

desment~)

a afirmación de López Veiga de non dese-

xar seguir nun goberno onde estea Cuíña.
No trasfondo segue en pé o problema que no seu día puxera de manifesto Barreiro Rivas: ¿ata onde é posible un PP que teña mínimamente en
conta os intereses específicos de Galicia? Cl_aro que Fraga, que tolerou ese
anceio, non soubo buscar eficaces aliados para esa causa. O seu cambio de
goberno danos o índice de ata onde é capaz de chegar. ¿Que non lle deixan

ir máis lonxe? Pero ¿non era el a alma do PP e tiña o Estado na cabeza?

··············e

O AQUEL

Xosé Lois Vi/ar

....................................................................................................................................................... :........................................................................................................................................ .

INOCENTES
. ÍPU~13l.O, DIMITE/
j~L COBl~nNO NO

TE AC>MIT'e !

elroto@lnicia.es
O día de noiteboa, pola mana,
recibira unha carta do Bloque. No
papel dicíari que se estaba a.chamar a
tódalas asociacións do concello e que
se trataba dunha autoconvocatoria
para ver se cumpría ou non poñer a
andar na zona a plataforma NUNCA
MÁIS.
A cita era para o 28, Santos
Inocentes. Por uns intres dubidou se
non sería unha carallada ou se a cousa
íría en serio. Sabía algo do asunto
porque acudira a aquela macromanifestación de Santiago. Por certo,
chovera que nin di ola. No autobús
levara de compañeiro de asento a un
mariñeiro de Portosín. El non tiña
nada que ver co mar. Era presidente
da comunidade de montes da súa
parroquia. Coma tal recibía agora
esta carta de autoconvocatoria.
Xuntáronse ó pé de 60 persoas que
representaban a 23 organizacións.
Quen máis quen menos · era coñecido. Todos sabían ali quen era das amas
de casa, do fútbol, .do PP, do grupo de
gaitas, da asociación de veciños, do
PSOE, dos xuhilados, do PP e das
mulleres rurais, do PSOE e da comu-

nidade de montes e, como non, do
BLOQUE, e do BLOQUE e algo
máis.
Falouse do asunto. Canda quen
dixo o que lle petou , quedou tlariño
de que ía a cantinela e a cousa rematoú en que para o cabo dunha semana habería que verse de novo para
saber , unha vez feitas as consultas
oportunas, .quen quería constituír a
plataforma local de NUNCA MÁIS
e quen non.
A semana chegou e canda ela
chegaron sete. Sete grupos ou asociacións que querían ir avante. A súa
comunidade de montes estaba entre
eles, ademais de asociacións deportivas, de veciños, apas... Tiña unha
razón . sinxela pero poderosa. Aquilo
era un estrago que non debería repetirse nunca máis. Fose quen fose,
éstivese quen estivese, tiña que
saberse que un dano deste calibre
non admite desculpas se non se está a
altura das circunstancias. Así o
entendía el tamén coma presidente
da súa comunidade de montes. Na
última .asemblea xeral puxera o seu
cargo a disposición porque os o bxec-

tivos propostos para o ano non se
puideran cumprir na súa totalidade .
Non llo admitiron, é máis, dixéronlle
que non debería ser tan escrupuloso
coas súas responsabilidades. El
entendía que debía facelo así porque
era o único xeito de que a xestión do
común fose sa e transparente. Tal e
como el era custáballe entender que
os administradores de · tanta desfeita
non tivesen a .honradez de pedir desculpas e presenta-la dirni ión. En
consecuencia fichou pola plataform.a.
Puxo tamén a bandeiriña na ventá da
casa e as pegatinas no coche. Un
compañeiro do ~hoio que llas viu,
preguntoulle se estaba informado do
que se dicía da tal plataforma.
·Non, ¿que din?.
Pois o alcalde da Coruña ponvos a
caldo. -E chantoull diant dos olio
as declaracións que viñan n
Correo Galega~
"Nunca Máis está dirixida
polo BNG e por movementos
radicais, extremistas e independentistas que mtentan sacar
proveito
da
catástrofe".
Francisco Vázquez denunciou "a
instrumentalización" que na súa
opinión está a facer o Bloque
Nacionalista Galega.
Agora si que é boa, -contestou
despois de l~r- . Veño de saber que
son radical, extremista e independentista.
Ti non, pero os que che comen o
coco si. -Dixo con sorna o compañeiro-.
Iso é, ademais de radical, extremista e independentista, veño sendo
parvo.
Abaneou a cabeza e calou.
Acordou nese intre que o día da
autoconvocatoria fóra o dos
inocentes e que noutrora, ós
inocentes, un rei cobizoso do seu
trono lles segara o pescozo.

_

........ .
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EN PROCURA DO EMBIGO
O psicólogo John Bowlby observa que o bebé vai gañando terreo distanciándose da nai,
pero retornando a e/a, para adquirir unha seguranza e novas espacios para el
descoñecidos; o bebé anda á procura dun centro: a nai. A ese centro chámanlle embigo,
·por analoxía coa cicatriz que sinala o centro do naso carpo e ademais indica o naso
nacemento. Centro umbilical chámanlle os latinos; os gregos talan de centro onfálíco,
que así se di -omfalós-.embigo, nese idioma. ·En definitiva, o territorio necesita estar .ben
centrado, ben ubicado ou, se preferimos, ben "umbilicado".
O espacio é unha matriz
O psicólogo galego Juan Rof
Carbailo ten un fermoso libro sobre
"O mito da Terra Nai", que os latinos
denominaban "Tellus mater", sign:ficando a palabra telúrico o que se re:fire ó solo. Este autor afirma: "A paisaxe
non só está dentro nosa porque así o
esteamos fantaseando un grupo de
nostálxicos e saudosos intelectuais
galegos, senón porque en realidade,
conforme ós últimos e máis rigorosos
estudios de neuro{isioloxía moderna, a
paisaxe 'internalízase' , introdúcese dé'.n-tro da propia organización de neuronas

O centro onfálico
Ese simbolismo do centro é mm
interesante: lugar simbólico onde se
xuntan ceo-terra-abismo ou inferno,
parte inferior. Se o mundo é a nosa
casa é porque existe unha ansia de centro, de "concentración", que coñece o
seu grao máximo de realización na
propia casa, maiormente en lugares
coma a lareira e a cherninea. "Lares" en
· latín son os deuses do fogar, divindades
protectoras almas dos devanceiros; a
outra palabra, a fumeira, procede do
francés carniño -ch min-, e indica a
camiñada -cheminée-, o c~ño que
fai a madeira convertida de árbore en
lum ·e te en fume con-ia incenso que

··············e
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se queima, fundíndose coas nubes do
ceo; por iso as án,ima.s veñen a se quentar na larnira e a outros labores que a
nosa tradición lles outorga.
Tamén actúan coma embigos ou
centros onfálicos outros lugares coma
os cruceiros, onde os enterros paran
para rezar un responso, as ermidas, certas árbores . Mircea Eliade refirese a que
o territorio era a parte salvaxe. que se
foi domesticando. Afirma: "Todo territorio que se ocupa co fin de habitalo
ou de utilizalo coma "espacio vital", é
previamente transformado de 'caos' en
'cosmos'; é dicir, que, por efecto do
ritual, confireselle unha 'forma' que o
converte en real".

O embigo
clausura o útero
materno,
nostalxia do
paraíso perdido.
en virtude de procesos que acaso duraron milenios, pero que deixaron unha
marca que o olio experto do neuroanatómico e do neuro:fisiólogo mod.e rno chega a descubrir".
O espacio non o conquist~mos nós
senón que se impón coma un Todo,
unha Estructura anterior ó noso coñecemento detallado da paisa,"Xe, que isto
vén despois. O prestixio do centro procede de significar, como dixemos, o
lugar onde se xuntan -simbolicamente-, ceo, terra e abismo. Estas tres
rexións comunícanse, a través dun

Xosé Chao Rego
mesmo eixo simbólico ~o Axis
M undi- ou eixe do mundo- , e así vaise
recuperando a unidade cósmica fronte
ó elemento caótico, memoria dun
para~so primordial perdido. O antropólogo
W idengren
di
que
na
Mesopotamia os templos revestían un
simbolismo cósmico e tamén paradisíaco : "Dende o punto de vista arquitectónico, parec;:e ser que o simbolismo
cósmico e taqién paradisíaco, representado por unha sinxela cabana de canas,
é_ o máis antigo', evocación clara do
útero perdido (... ) Tamén en Sida e
Palestina ten ·o templo unha ·orientación cósmica. Xerusalén é considerada
. coma o embigo da terra, o mesmo ca
Babel.
En
efecto,
tamén
en
Mesopotamia é ti~a a cidade santa
coma centro do mundo : o embigo das
nacióüs. Do mesmo xeito Xerusalén é
'tabbur' (palabra da que nacería o
monte Tabor; _sagrado en Israel) o

Os debuxos
dos nenos
psicóticos
funcionan ó re·vés:
embigo aberto e
os demais
orificios, pechos.
'embigo'. Polo tanto, o templo de
Xerusalén atópase no embigo da
terra".
Como di o profesor Hall, os pobos
que habitan diversas culturas teñen
sensorios diferentes. Agora ben, o sensorio . é un sistema do organi?mo que
consiste en receptores periféricos, nervios sensoriais e áreas de elaboración
centro-nerviosas, que serven para
transmitir informacións entre o
ambiente fisico e o SNC (sistema nervioso central) .
Denis Vasse, no seu libro "O embigo
e a voz" analiza os debuxos de Héctor,

1/
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un neno de seis anos, e de Coralie,
nena de sete anos e medio. Subliña a
altísima frecuencia con que aparece o
embigo nos debuxos 'dos nenos e nas
súas manifestacións verbais. A zona
umbilical, lugar da primeira exploración da man do bebé, tamén é obxecto dos pirneiros coidados do adulto,
que dirixe ali a .súa man para tronzalo e
anoar ese vencello primordial que unía
o infante co corpo da nai. De tal operación queda unha cicatriz, gravada no
centro do corpo. Ha quedar para sempre a nostalxia dese centriño corporal
que evoca a saudade dun paraíso perdido: a clausura do útero materno.
Denis Vasse di que a vivencia inconsciente da cicatriz umbilical de tal xeito
instaura o ser humano na orde simbólica ·e na organización arquitectónica e

harmónica do pop10 corpo que os
nenos psicóticos, mal organizados e
deficienteme·n te estructurados, carecen
de idea representativa inconsciente da
cicatiz e do cordón umbilical; os seus
debuxos funcionan ó revés: embigo
aberto e os demais orificios, pechos. É ·
dicir,un corpo que non é capaz de
relación co Outro, incapaz de se comunicar, autista. De

~

a relación que esta-

blece o autor entre embigo e voz.
Cando Héc,t or empeza a curar, os
debuxos xa empezan a deseñar embigos pechos, non abertos, e mesmo presentan a figuración dun cordón umbilical que se

~onverte

¡en camiño de

saída da casa!, sinal de principio de
comunicación e de capacidade de
retorno ...

e · ·····

IRIMIA
Hai xa un tempo que Francisco e Chon e as súas filias Raquel e Lucía decidiron marchar
de Vigo e amañar unha ve/la casa familiar en Vi/e/a, no concello de Taboada. Ían ós
pouquiños, /oitando por dar/le forma. a un soño, e finalmente nace A Casa do Romualdo,
bonita e acolledora, unha esperanza moi grande e tamén unha alegría inmensa. Despois
tamén chega Antón, outro filio, e así están as cousas, engordiño polos moitos camiños
da vida. Gracias pola vosa acollida e por ser unha xente tan amiga e tan aberta.
ron e axudaron coma a Teresa do
Lambergas, a Alicia e o Pablo do Rei
, os amigos co seu apoio entusiasmado, as súas ideas, críticas e SU?Cestións;
ata o Trasno Daniel coa pregunta de
sempre:· ¿Cando abrídes?.

Chon e Fran, á
esquerda na
foto, cuns amigos e mailos
nen os.

¿Calé o punto de partida desta
aventura que lle fai dar este xiro
tan gr~mde á vosa vida?
María, pernútenos unha pequena
parábola. Xa sabes que é tempo de
cogomelos e, algúns deles, malia que
as súas esporas estin aí deitadas na
terra, tárdanche anos en aparecer. Ata
que un día, lago dunha longa combinación de elementos e circunstancias
favorables tras unha gran treboada,
agraman. O ar~anque desta ·nasa
experiencia éche algo parecido
¡aínda que esperamos sexa máis duradeira! En 1982 unha semente pequeniña caeu nunha terra nova e con
potencialidades, a partir de entón,
aínda que aparentemente adurrniñada, foi recibindo aportes, coidados,
mimos e tamén treboadas.
···············e

Acordaraste · do 1º Encontro de
Verán de IRIMIA, alá en Ourol, no
ano 1993. Xosé Antón Miguélez.
trouxo un cartel dun Castellet, esas
espectaculares torres humanas que
erguen en Cataluña como símbolo
do esforzo, da colaboración e da
achega de tantos e tantos para levar
adiante un proxecto. Pois saberás que
para rnin é tamén coma un reflexo da
nasa historia.
Recordo cori ,emoción e gratitude
o apoio alegre e solidario que sentimos por parte de moitos e moitas,
desde as nasas familias, Carlos o
arquitecto paciente, LuÍS', Xesús,
Moisés, Suso, Xulio e Antonio, artistas da pedra e da madeira e, sobre
todo, boas persoas, Laura na xestión
dos cartas, os veciños que nos acolle-

Contádenos esa experiencia
que vivirles de face-la casa e
facerse por dentro, de reconstruírs~ con mimo e respecto ...
Non se trato u só de rehabilitar un
edificio ou de pór en marcha a nasa
nova casa, serrón de mergullarse e de
axudar a facer posible un proxecto
integral de futuro. Que serve para nós
como persoas, como familia e dentro
dunha comunidade concreta, pero
que ó mesmo tempo tamén serve
para que outros moitos poidan atapar
un espacio no que descansar, gozar e
comparti-la Vida, en diálogo coa Fe,
coa Terra, coa nasa cultura e a nasa
historia e, sobre todo, coa xente.
Si, e hai dúas causas que nos aledan
e nos dan esperanza; unha é a de ver

Serve para
compartírmo-la
vida.
como sempre se está a tempo de
recupera-la autoestima polo que
somos, ternos e. facemos. Xa sabes
que no campo a xente and~ mol.tas
veces coa moral baixa; e así oes: "A
casa é vella; e o mellar é tirala e facer
un chalé novo o pé da estrada" , ou
"N ós non valemos para esas causas e
xente nova non hai". A outra é a de
axudar a valora-lo Naso, non como

María López Ximenes

Chon e Fran dentro da casa.

excluínte do dos outros serrón, como a contribución que
desde esta realidade concreta na que vivimos nos toca facer
ó resto da humanidade.
¡Oíches! Por iso cóinpre romper co individualismo, coa
resignación e a baixa estima, coas envexas e desconfianzas
que tanto nos paralizan .
.E os vosos veciños de Vilela~ ¿que vos din desta
emigración á inversa, deixar a cidade e marchar ó
campo?
Pois non che entendían moi ben iso de que vivindo en
Vigo nos viñeramos vivir aquí, sobre todo polo futuro dos
filias, que, por certo medran sans e ben a gusto. A calidade
de vida hoxe en día no campo é tan boa ou mellor coma a
dunha gran parte dos que viven nas cidades.
Dende o rural, ¿cóntase con algún apoio por parte
das institucións?
Cómpre que as administracións e os responsables políticos
apoien· e aposten con sentidiño polo rural. Alporiza ver
como, a pesar dos esforzos e sacrificios, das chamadas de
advertencia e das loitas dalgúns, as administracións e os responsables políticos parecen xordos e cegos.
Óese moito que o campo non ten futuro, e de feito
moita xente nova está a marchar, non se ve con posibilidades, ¿ que pen·s ades vós sobre isto?
O campo ten futuro para nós e os nosos fillos. É un espacio privilexiado de crecemento e maduración como persoas. Avanzando con responsabilidade e procurando sempre un
desenvolvemento respectuoso coa Naiciña Terra, ten potencialidades vitais e laborais grandes. Pensa na agricultura e
gandería ecolóxica, no aproveitamento responsable dos
nosos recursos (castañas, cogomelos, plantas aromáticas e
medicinais, madeira, viños, o turismo e o ocio, etc.).
Fai falla imaxinación, creatividade, máis formación e, por
suposto, ilusión.
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PARA NON

PERDE-LO SUR

Nestlé, a multinacional do café e alimentos máis grande do mundo, esíxelle a Etiopía o pago de 6 millóns
de dólares en compensación por unha empresa de capital alemán nacionalizada hai 27 anos coa chegada
dá dictadura ó país. Daquela Nestlé nin era propietaria da compañía. Para conseguí-Jo pago desta suposta
débeda, Nestlé está apoiada polo Ba.nco Mundial, que está ·,,convidando" ó gobemo etíope a pagar/le á
multinacional. Este é sabedor de que se non o fai se lle váiselle pecha-laa billa dos préstamos
internacionais e provocarán a fuxida dos investimentos estranxeiros.

Etiopía padece unha das peores secas
da súa historia. lsto vén a aumenta-la
dificil situación que atravesa o país nestes intres debido á caída en picado do
prezo qo café, que é un producto fundamental na economía etíope e para a
subsistencia de moitas familias. Pero,
como pasa a miúdo, cando. os productores de materias primas son os países
empobrecidos, es~es non teñen ningunha posibilidade de conseguir un
prezo xusto xa que este se lles impón
dende fóra no marco dunha economía
mundial globalizada. Témese que a
seca cause a peor fame negra xamais
sufrida polo país. Hoxe 11 millóns de
persoas xa pasan fame. Non se
deberían aforrar esforzos para axudar a
Etiopía.
¿Que recurso lle queda ó goberno etíope?
···············e

¿Falar ante a ONV? ¿Leva-lo caso ó
FMI, irmán do BM, creados hai máis
de 50 anos para palia-las inxustizas e
desigualdades entre países? Entón; .
¿quen vai trae-la esperanza neste aninovo a Etiopía? ¿Onde nace ese Xesús
liberador ó que acoden os pobres? Pois
parece que esta vez, o seu Presidente
puxo a súa esperanza nas ONG, en
concreto en Oxfam Internacional.

bóns
están "recheos".
(Véxase
www.oxfarnintermon.org)
bebido ás críticas recibidas, a poderosa multinacional alegou que destina- .
ría o que recibise a facer fronte á fame
negra do país. ¿Por que Etiopía non
pode xestionar o seus propios cartos?
O goberno etíope xa prometeu o pago
de 1 '7 millóns, p~ro Nestlé segue esixindo o pago total.
Haberla que poñer sobre a mesa a
débeda histórica que Nestlé contraeu con millóns de persoas dos · países
empobrecidos. No plano económico,
provocou o empo~recemento dos prndu.ctores de café e cacao de Etiopía e
outros países. En Colombia, a policía
descubriu -a compañia reetiquetando
leite en po caducado para poder vendelo. N este mesmo país prexudicou os
medianos e pequenos gandeiros coas
importacións masivas de leite en po,

A facturación
de Nestlé supera
en 13 veces
o PNB de Etiopía.

Pasou dos. enredos dos que nos falan
puntualme~te

nos telediarios da TVE 1

como remedios do sistema para poñer
fin ás ameazas dos malignos do mundo
e dixo: "O que me queda son as
ONG". E falou con eles para denunciar esta situación e que sexan as ONG
a "voz dos sen voz' 1 e promover unha
campaña de denuncia, presión e boicot
a Nestlé. Ternos que saber que os bom-

especialmente de Europa e outros países de América Latina. No plano laboral, en Colombia denunciáronse presións contra os sindicatos Sintrapurina
e Sinaltrainal; os seus delegados e afiliados ·son ameazados e asasinados
polos paramilitares da rexión onde
N estlé merca o leite fresco. Tamén é
coñecida a explotación laboral que
sofren os traballadores de Costa de

FAI ADOIRO
NO ADRO

Xerardo Castedo

PRODUCTOS DE NESTLE: Leite infantil NESTLÉ, NIDINA, NATIVA Cafés e derivados
NESCAFE, BONKA, NESCAU, EKO, NESQUIK Chocolates e doces NESTLE, MILKY BAR,
AFTER EIGHT, CRUNCH, KIT KAT,

LION, ON LINE, NOIR, DOLCA, SMARTIES,

ROLO Lácteos, xeados e postres NESTLE, CHAMBOURCY, LA LECHERA, IDEAL, SVELTESSE, LC1, MG, FLOR DE ESGUEVA, CAMY, HAAGEN DAZS, FAMBY, DALKY Cereais
NESTLE, CHOCAPIC, ESTRELLITAS, CHEERIOS, GOLDEN GRAHAMS, FIBRE 1.
Zumos, refrescos e augas rninerais LYBBY'S, NESTEA, PERRIER-VITTEL,AQUAREL,VILADRAU. Alimentos para animais FRISKIES, DOG CHOW, PURINA Pasta e preparados BUITONNI, MOTTA, MAGGY, LA TORTILLERIA, SOLÍS,
LITORAL Varios TIP TOP, FESTIVAL, LA TILA Ademais é pr9pietaria de ALCON (Oftalmoloxía) e ·do 26,3 % de L'O-

REAL (que inclue as marcas VICHY, BIOTHERM, FRUCTIS, GARNIER, KERASTASE, MAYBELLINE e A PERFUMERÍA de HELENA RUBINSTEIN,ARMANI, GUY LAROCHE, RALPH LADREN, etc.).

Marfil ou Filipinas (neste último país,
ademais acusáronse de viola-los dereitos .establecidos a favor dos pensionistas). Outra das campañas máis criticadas da multinacional en varios países
empobrecidos foi a que animaba as
nais a non dárlle-lo peito ós seus
bebes, mentres repartían, .nunha primeira fase, leite en po gratis, violando
o Código Internacional adoptado pola
OMS en 1981. Segundo a OMS, 1,5
millones de nenos morren anualmente
por beber l~ite en pó mesturado con
auga non potable. (A Organización
Mundial da Saúde e UNICEF aprobaron resolucións apoiando o movemento contra Nestlé. E no ano 91 · a igrexa
anglicana animou os seus fregueses a

O esixido por
Nestlé supón
SÓ O 0,007°/o

dos beneficios
deste ano~
non consumir N escafé pola actuación
da multinacional nos países empobrecidos). Aínda que hoxe en día Nestlé
poña nas súas etiquetas que o leite
materno é en realidade o mellór alimento para os acabados de nacer, boa
parte das mulleres dos países empobrecidos non saben ler. Tamén dicir que,

no plano ecolóxico, na India N estlé foi
multada polos tribunais por pintar
anuncios nas paredes do Himalaia.
Ternos que esixir a N estlé que
renuncie á súa inaceptable pretensión
de cobrar esta débeda, que significa tan
pouco para a principal multinacional
aliment~ria do mundo e tanto para a
xente de Etiopía. M entres N tlé persista nesta actitude e nas citadas con
anterioridade, hai que fac r un chamam ento internacional a tódala p rsona
e colectivos que queiran sumars para
levar a cabo un boicot contra os eu
productos. É unha loita entre David
e Goliath, pero Goliath ten pés de
barro, porque os seus pés, somos
nós, os consumidores.

É o primeiro da catástrofe, o que nos recorda cómo fomos ficando sós: o mar, o barco e
mais nós, tomando emprestado o verso a Manuel Antonio, poeta do mar. Nunca máís
Caliza á intemperie é a crónica que Suso de Toro foi facendo do primeiro mes e medio da
marea de incompetencia e que acaba de publica-la editorial Xerais. Trátase dunha recompilación dos artigas nos que este autor, que estivo a pé de rocha e a car?n da xente, nos
vai debullando os desatinos, as impresións e as esperanzas xurdidas dende o mes de novembro. Como os medios de manipulación gobernamentais renuncian ás precisas e sentidas
palabras do escritor santiagués, ten que ir buscar esp.acios a outras periferias: case tódolos
artigas foron publicados en La Vanguardia, xornal catalán que, por certo, acaba de adoptar
para o seu libro de estilo a toponimia en galega como única nas súas páxinas. Mentres,
por aquí Rajoy desinformábanos do· que pasaba perto de Cabo Villano e outras cacofonías que fan sangra-los oídos.
Aldegunde Quiñones

O NOSO TABOLEIRO

FESTA DO LUME.
Sábado, 1 de febreiro de 2003
Lugar
Parroquia de Galegos
Horario
(Lugar do Pazo-Casa das Momeas)
-Dende Ordes, dirección Ponte Carreira (10 Km).
-Dende Lugo, Ponte Carreira-Frades (10 Km)
10:00 Asemblea anual da Asociación Irimia
12:00
Relatorio: Organización territorial e desenvolvemento: comarca, concello e parroquia no futuro de Galicia, por Xosé Luís Barreiro Rivas.
14:00 Xantar compartido.
16:00 Eucaristía
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Simbolo3
Aalmboioxía

dc9to domingo

Remol, o novo servicio litúrxico do que xa se enviaron 14

dalle.estar

números, segue espertando o interese de máis persoas.Xa

entregado

marc-pola
relevo entre
Xoón e Xesús. O

chega amáis de 100. A distribución do REMOL é electró-
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SOMOS IGREXA

Tomás Balduino

Ofrecemosvos neste número un novo documento do Encontro Internacional para a
Renovación da lgrexa Católica que se celebrou en Madrid do 19 o 22 de Septiembre do
2002. Neste caso trátase da carta do bispo emérito de Goiás (Brasil), Tomás Balduino, e
coa que se puxo fin ó dita encontro. As palabras destacadas son do enlace de Somos
lgrexa en Galicia, Antón Martínez Aneiros.
Irmás e irmáns: Nosoutros, os bispos, .
ternos o vicio de observar; de aí o
no me de "epíscopos", algo así coma
"olios de arriba" N es tes días, non só
·eu, vostedes, todos, todas, fornas
observando este · fenómeno, este
acontecemento, que estamos vivindo
coma un don do Espírito, coma unha
gracia de · Deus. Penso que cumpría
algo así na Igrexa. Este é un grupo
que vive o consenso, a unanirnidade dentro da . diversidade, de
Indonesia ata América latina (tamén
falta África e os irmáns e irmás pro~
testantes, que sexa un grupo ecuméPenso que é propio <leste grupo e
nico, o noso grupo debe ser así). É
que é coma unha pegada inicial que
necesaria unha acción unha práctica
o marcará sempre, a súa relación co
coma esta, porque estou convencido
Concilio. Este grupo ten que facer
de que foi suscitada por Deus, polo
referencia ó Concilio coma un motiespírito de Deus. Penso que este
vo aglutinante para nosoutros. E
fenómeno ten xa a súa autonomía,
'ternos que falar de Concilio e non de
independentemente de que haxa un
Sínodos. O Sínodo non nos gusta
novo Concilio. Deben existir unhas
porque é un Concilio do Papa, sen
estructuras na Igrexa, como xa se
dereito a unha forte deliberación. O
dixo, pero a Igrexa, antes de ser
Concilio, pola contra, é liberdade,
in.s titución debe de ser comuniincluso liberdade con respecto ó
dade, coma a dos primeiros cristiáns
Papa.
que · vivían esta certeza con unha
O Concilio é a cousa máis revoforza interna que lles quitaba o .Iucionaria dentro da Igrexa. Por
medo. Antes era o medo ó inferno,
iso moitos chegaron a tirarlle da sotanos nosos días o medo está en recibir
na a Xoán XXIII: ¿Por que un conunha amoestación ou ser excomuncilio? ¿Por que?, lle dicían. El abriu as
gados.
fiestras da aula, era inverno fóra, e
Puidera ser que este grupo estea
dixo: "miren isto, hai que abrilas porsendo obxecto dalgún proceso dentas, as fiestras, non só para ofrecer
tro da Curia romana. Pero non hai
unha palabra ó mundo, senón para
que ter medo. O consello de Xesús
que o Espírito , que está en todas
di que cando a Igrexa ten medo
partes, irrompa dentro da Igrexa".
sucédelle coma a Pedro e entón na
Pensando hoxe nun Concilio algúns
Igrexa comeza a abrirse unha vía de
din: ¿Por que un Concilio se non se
auga no barco, vaí perdendo a fe, a
remataron de ver as causas do
esperanza, a confianza e entón é
Vaticano II?. Por iso, por ese preciso
necesario que o Senor tome de novo
motivo, porque houbo unha regresión moi forte e é importante rescao temón.

tar aquilo que está cancelado do
Vaticano II. E ademais porqu xa
estam.os a 40 anos do Vaticano II. X a
este é outro mundo.
Estamos xa preparando o próximo Concilio. Non somos os únicos. Antes do Concili<p Vaticano II os
historiadores poden dicir que xa tiña
empezado a revolución na Igrexa: A
apertura ó mundo do traballo, o ecumenismo, os curas obreiros, toda a
relación entre economía e humanismo, o mundo profano, os servicios ... eran esforzos preciosos. Agora
tócanos a nosoutros esta revolución .
Hai que coidar "Somos Igrexa"
para que non sexa un grupo cara
a dentro, un grupo clerical, pre- ·
ocupado só polas estructuras, que tal
6u cal cousa debe ser cambiada, causas de dentro. Non era este o
carniño da primeira comunidade dos cristiáns. Se fora así non
terían chegado a mártires. Que
"Somos Igrexa" sexa un grupo aberto ó mundo.
Que Deus vos garde.
Tomás Balduino, bispo emérito de
Goias ( Brasil). Encargado da
Comisión da Terra.
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FALANDO
DALINGUA

Lidia e Valentina

¿ONDE ESTÁS TU ... ?
Comer e rañar seica todo o mal é empezar... e débevos ser certo, porque
por esta zona lev~mosvos unha racha de casamentos que para qué ... Pois si;
compañeiros, que aquí pala contraportada o persoal vai casando, os anos non
pasan en balde para ninguén. ¡Parabéns Valentina!, parabéns e a maior felicidade che desex o desde o máis fondo do meu corazón. Así que mentres a compañeira anda a gozar dos primeiros días de casamento, alá a suar co verán do
sur das Américas, ¡qué soíña me atopo <liante desta folla en_branca! ¡Nunca
tan longa a vin! Échevos ben certo, ás veces o pequeno parece grande, todo
vai no vidro co que se .mire. Ai _ho, xa podían es tes ter que . dar algún recado
para encher un
anaquiño ...
Mirade para
aí, nestas poucas
liñas que levamos, un pouco
esquilfas
de
ideas (ó mellar
escasas na vasa
t~rra), xurdiron
unha chea de
causas que qmzais (ou quizás,
quizá, quizabes)
era ben que
comentaramos,
e· se non saen
... nas cataratas de lguazú
nunha ocasión
coma esta, que confiamos non se valva repetir... , quedan por ,aí no tinteiro
(máis ben no disco duro do ordenador, nestes tempos que corren ... ) e non as
compartimos con vós.
Si, fixádev~s xa na segunda liña, a palabra élave: ca~amento; esta é a
maneira de chamarlle á cerimonia de contraer matrimonio, de casar. Tamén
se lle chama voda, pero fixádevos ben como se escribe, con v. Non é que en
galega sexa todo ó revés, non; é porque o seu étimo, é dicir, a palabra da
que procede no latín, é VOTA, o plural de VOTUM, que significaba voto,
promesa. Cham~mselle . así porque iso é exactamente o que· se fai ó contraer
matrimonio.
Outra detalle importante é que debemos dicir, por exemplo, Tina e. Miguel
casaron hai uns días, e non casárorise, porque o verbo casar en galega non é
reflexivo : clise casar, e non casarse, esta forma · é un castelarusmo.
Tampouco podemos dicir que aquí os amigos es"tán recén casados, non, non
existe en galega a palabra recén, por moito que nos pese. Ternos que dicir
que casaron recentemente ou que son acabados de casar ou de .nacer ou.
de chegar.
Vaia, entre pitos e frautas fornas chegando ó fondo da folla. Cántas veces
recorremos á sabedoría popular para despedirnos, pero desta volta non lle
irnos ter fe ...
O primeiro ano bico con bico,
o segundo cu con cu,
i ó terceiro... ¿onde estás tu?
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O CANTAR DO IRIMEGO
1. Unha pregunta perenne
sobre asunto nada van:
¿que lle parece a vostede
como ha se-lo cristián?
2. Para algúns o cristianismo
pouco_máis é que ir a misa,
pero iso é unha trampa:
non traizoa quen avisa.
3. Iso de cumprir coa Igrexa
pode ser un mal invento.
Como din os casteláns
quedan en "cumplo y miento".
4. Tamén existe un perigo
e a causa queda avisada:
ser cristián non se reduce
á propia vida privada.
5. Tampouco pra ser cristián
non resulta suficiente
ser persoa que se esforza
en ser honesto e decente.
6. Penso que esta opinión
pode resultar fatal
reducindo o seguimento
de Cristo a cuestión moral.
7. U nha nova teoría
distingue, e con razón,
entre cristiáns de "presencia"
e cristiáns de "mediación". ·

-S. Adianto que considero
evanxélica pertenza
· ser cristián de mediación
que non selo de presencia.
9. Os que se din de presencia
queren estar sempre en todo
que traballen el:! segredo
non hai xeito, non hai modo.
1 O. Os cristiáns qe mediación
mestúranse, solidarios,
por únicos non se teñen
nin por extraordinarios.
11. Ós cristiáns de presencia
o que máis lles interesa
é que triunfe a súa causa
e que m edre a propia Empresa.
12. Entre as causas de xustiza
sempre en. actitude nobre
ó cristiári de mediación
o que -lle interesa é o pobre.

