
Ouen é da terra, á terra 
pertence e da terra fala. 
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EDITORIAL CABALGAN-
DO "Con la Iglesia hemos dado, 

anugo San cho, y Dios quiera que no 

demos con nuestra sepultura" . 

Coa victoria nas mans, esborrexéndo

lle polas fendas dos dedos, o señor 

Rodríguez Zapatero anunciou venturei

ros proxectos en cam.pos como o aborto, 

as vodas de homosexuais e as cuestións 

bioéticas, difíciles de facérense reais dada 

a rapidez e tamén a envergadura do pro

metido. 

A polémica acelerouna a xerarquía 

eclesiática quen -sen tempo de facer 

diagnóstico ningún e menos aínda un 

prognóstico-, correu a condenalo todo·. · 

A valoración. 'tica está no ar, m alia a 

v ntual arrogancia de m oralistas ofi

iai . A u tión do ensino da Relixión 

p d r clamar tamén operacións de 

se 

moi católico presidente do 

n. ti tu i nal, eñor Jiménez · 

cabalgando 

ualifi a -d s ualifica-

orna 

d 'ránd a t d c ma unha "absoluta 

e nallada histórica". M entres, un Sancho 

e 1 tivo pragmático monta en humil

de pero teimudo a no, resis tíndose a 

camiñar cando e por onde o seu amo 

indica. A der ita ·católica, con afán cam

p ador montando en Babieca, pretende 

victorias· póstumas. 

E por segunda vez en poucos días, os 

bi pos volven á carga, esta vez por boca 

dun Vaticano que envía a aquel cardeal 

López Trujillo, que sendo hispo quixo 

de facerse da teoloxía da liberación. 

Agora edita un libro Léxicon, especie de 

guía para causas da familia . Coma nos 

t mpo po tmedievais, tamén agora se 

utiliza unha "pastoral do medo", e a 

am aza ra non é o inferno, serrón o pre-

erv tivo, p cie de ruleta rusa que dis

qu pr vo a ida ou aumento da pro

mi uidad on fatai horizonte . 

Andan d acougado : d be s r que se 

tá avanz ndo. 

Beatriz Cedrón Vilar 

A AQUELA SEMPRE HÁ UMHA PRIMEIRA 
VEZ "E unha pregúntase se non será a líberdade a verdadeíra fon te do 

problema", di entre dentes a recalcitrante monxa protagonista da 
obra de C. Durang A Irmá María Ignacia explícavolo todo. Iso mesmo 
debeu pensar o Manuel de Liñós ao embocar contra o centro da 
vila para resolver un par de asuntiños. en Previsión e máis na 
"Hacienda". 
E .queredes ver qu~ aló mesmo <liante dos se.us fociños, á vista de 
calquera e no medio dunha praza pública, entre Borrell e máis 
Mayor Oreja "había carteis con fotos .de uns que facían de todo con 
todos"! 
Manuel non sabía dicir quen puxera aquela noxentada ali nin a 
santo de qué, pero tiña claro que aquilo non era xeito e que, desde 
logo, había que quitalos do sitio, que aquilo era unha cachada. 

sempre há umha primeira vez 
r 13 de Junho] 
Lelc1cons ao parló\mcnto europeo 

vota~ 
D eixei morrer o conto, pero quedei coa mosca tras da orella, e, 
desde logo, coa intención de ver os famosos carteis dos que a tal 
hora me quedara claro, cando menos, o seu contido supostamente 
sexual e politicamente incorrecto. O primeiro que me veu á cabe
za foi algunha que outra marca do sector téxtil que ten a ~en diver
tirse con publicidade "equívoca", pero a localización entre tan 
renomeados veciños despistoume. 
Esa mesma tarde, revelado o misterio dos carteis (parellas homose
xuais e heterosexuais abrazándose, núas e de costas ao obxectivo da 
cámara en carteis que xa teredes visto por Galicia), a compañeira de 
tertulia á que acompañaba relatoume, medio divertida, medio pesa
rosa, que ao mediodía, cando voltaba para a casa, viu como un 
home fóra de si, no medio dunha praza, arrincaba carteis de propa
ganda electoral que non debían ser do seu gusto, mentres cuspía 
entre dentes puñais cargados de ira contra estes tempos tan carga-. 
dos de libertinaxe, que non de liberdade, (que a xente todo o con-
funde) qüe estamos a vivir. . · 

Mentres, o resto dos viandantes ollaban para el como dubidando de 
qué planeta baixaría aquel home que estaba realmente pasándoo tan 
mal, porque resultaba evidente que non era de seu ese proceder tan 
violento e tan impropio dunha vila tan pudorosa como a nosa. 
Ninguén o freou, pero ninguén o animou naquel traballo, o· cal é 
un prmc1p10. 



A CLAVE 

BOA NOVA 

1 O ECO 
Loli Cambón 

E vós quen dicides que son eu? 

Ese é o miolo da cuestión. Non se trata de dicir o que nos aprenderon, nin 

sequera o que nos cantan as persoas que respectamos (eu respecto a moitas 

eºmoitos, na vivencia da miña fe). É unha pregunta directa a cada un de nós, 

hoxe como entón. Pero ternos pistas axudadoras. Os carguiños e títulos, case 

que non cantan. O que paga a pena é afrontar a vida coas súas ledicias, 

angueiras e fracasos, compartila cosque ternos ó lado, traballala xuntos cara 

aos demais e sentirnos liberados. Pois logo, se o Xesús de Nazaré é a causa 

e o que me empuxa a entender así a miña vida, cómo hei de chamarlle? 

Parécevos ben, IRMÁN, AMIGO? 

Xabi Blanco 
Cargar coa cruz 

O tema de "cargar coa cruz" é dende o que pode ser explicado o novo mesianismo de Xesús e das súas seguidoras e seguidores. 
Pola importancia do texto e pola súa situación no Evanxeo, a referencia á cruz aquí contén algo máis que o simple "cargar coas 
cruces da vida" que seica Deus nos manda (cousa inaceptable: Deus está, fiel e axudador, nas cruces da nosa finitude históri·ca). Fai 

máis ben relación ó momento en que o•condenado á cruz escoita por parte do tribunal .ª fatídica sentencia: "irás á cruz". 
Levar unha existencia de crucificado apunta aquí a ir botando a sorte da vida con e·dende as crucificadas e crucificados da Terra. 
Por duro que resulte, a perspectiva dende os crucificados é o "punto de mira" correcto de quen comprendeu o mesianismo pobre, 
solidario e universal de Xesús. 
A cruz significa a entrega total. Ouen non acepta "cargar esa cruz" e busca estar ben con todos ou, aínda peor, usa a súa condi

ción cristiá e ecfesial para "sacarlle lustr~" á súa imaxe, perde a Xesús do seu horizonte existencial por moita cruz que poida lucir 
externamente. A meta da discípula, do discípulo, de toda a lgr_exa, non é sobrevivir custe o que custe, senón servir. e ............ . 
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APENEIRA 

ECUADOR segue a mergullarse na pobreza con 15 mil millóns de euros de 

débeda ~xterna a pesar das súas reservas petrolíferas. Como se non tivesen abando, 

agora precisan un visado para poderen entrar aqúí coma emigrantes. Aínd~ así, son os 

máis numerosos na península despois dos marroquís. O descontento dos indíxenas 

acusa tanta desigualdade. Na foto, Beatriz García de Vigo, que foi traballar ao Ecuador 

en setembro, contaxiada polo seu filio, quen nos veráns se apunta ás "vacacións soli

darias" da ONG Solidariedade Internacional. 

NON PODEMOS 
ATURAR máis marte nin des

t ru cción como a que están a sufrir 

PALESTINA, IRAQ por · 

causa de terrorismos coma o de Bush ou 

Sharon !! Centos de casas destruidas en 

Gaza, onde malviven 7.500 colonos 

xudeus e 1,3 millóns de palestinos; dos 

que 900.000 son refuxiados que se ins

talaron alí despois de 1948 e centos de 

nenas e nenas asasinados, como este de 

Rafá. Á mesma hora, o ministro de exte

riores israelí honra as vítimas do 11 M 

colocando flores en Atocha de raíces 

semellantes ás da foto, envolto na falsi

dade de moitos políticos. Israel endexa- · 

mais cumpriu as resolucións da ONU. Xa. 

o profetizara Martin L. King hai 36 anos: 

"a maior canle de violencia no mundo 

de hoxe é o goberno dos EEUU': 

OSAMA, non é o Bln Laden, senón 

ese filme prodixioso do afgano Siddiq. 

Exiliouse nos ~empos dos talibáns en 

Moscova. Volveu ao seu país cunha his

toria tráxica e ten.ra na que unha moza 

ten que disfrazarse de home para poder 

andar pala rúa, lago de perder o traballo 

e a liberdade coa imposición daquel r~xi

me. Esta creación axudounos a sentir o 

terror daquela dictadura. Na foto, a pri

meira proxección de cine despois _ de 5 

anos en Kabul (1991), na caída dos tali

báns, un filme vello e anodino que só 

puideron ver algúns dos homes que ates

taban as portas do local. 

Somos os primeiros en 

TRASPLANTES de riles 

(129 no 2003) e pulmóns (30), e tamén 

destacamos, pero menos, nos de cora

zón, fígado ... Ante a falla de doazóns, -

un 30/o menos ca no 2002 · (só 92)-, esta

se a recorrer aos corazóns artificiais ou 

mecánicos, que supoñen un gasto g·ran

de. Na foto, o equipo responsable de 

trasplantes do Juan Canaleja da Coruña, 

co Doctor García Buitrón á fronte. No 

2003 fixeron 20l trasplantes e conver

téronse así no 4º hospital na península 

neste· eido: dende 1981 foron 2.521 

intervencións. A porcentaxe de trasplan

. tes realizados é maior ca do resto de 

España, igual có número de doazóns, cá 

do Canalexo aumentaron un 500/o, fron

te á reducción do 100/o do resto de 

España. Hai 360 galegas agardando por 

un _órgano. 



No DíA DA CARIDADE 
lembramos centos de voluntarios e 

voluntarias que traballan todo o ano na 

axuda dos febles. Así, Cáritas de Vigo 

desenvolve programas cos inmigrantes, 

xitanos, enfermos de sida, desemprega-

dos, indixentes, etc. Entre os voluntarios 

destacamos a presenza das mulleres e 

das persoas xa maiores. A pobreza medra · 

entre ·nós·: o 8, 140/o das familias non 

teñen recursos para rematar o mes e un 

21,260/o non o teñen doado; a isto contri

búen os baixos salarios, un 140/o inferio

res á media estatal e un 400/o menos ca 

en Madrid ou Euskadi. N.a foto, a Cáritas 

interparroquial da comarca. de Son.eira, 

nas terras de Pondal. 

Alfonso Blanco Torrado 

OS PESCADORES., 
CADA MAREA MAIS 
INCOMUNICADOS, non 

poden falar coa familia, coa empresa ou 

con outros ba·rcos. Agora é moi caro, 

0'75 euros/minuto (antes 0'10), porque a 

todopoderosa Telefónica -que abusou 

dos cidadáns co seu monopolio ducias 

. de anos-, agora suprimiu o servicio 

Movilirie e só poden chamar por unha 

terminal satelitaíia que resulta moi cus

. toso instalar nun pesqueiro. 

NO ANO DOS DESERTOS E A 
DESERTIZACIÓN o "Día mundial contra a seca", 17 de xuño, incidi

mos nun drama que afecta amáis de mil millóns de persoas. Os números aflixen: o 

deserto avanza 6 millóns de ha. ó ano, e desaparecen 24.000 millóns de toneladas 

de terras cultivables. Galicia tamén está en risco: incendios forestais, explotación 

, incontrolada de canteiras, instalación de parques eólicos e encaros en lugares moi 

sensibles ecoloxicamente, eucaliptais, falla de conciencia ambiental nos cidadáns e 

nas empresas. A foto é do creador lucense Ed.uardo Ochoa, recollida du.nha seca no 

encaro de Portomarín. 

O filme HEROÍNA principia a rodarse en Vigo inspirada na loita de Carmen 

Avendaño pola reinserción do frllo toxicómano. Dirixida por Gerardo Herrero, reflicte 

as teimas dun colectivo que denuncia o. poder e as mafias que agachan o narcotráfi

co dos· anos 80. Protagonizan María Bauzas, Carlos Blanco, Mercedes Castro ... ó 

ritmo de Siniestro Total. Uns 2.000 veciños consumidores acoden cada ano a · 

PROGRAMAS DE REINSERCIÓN, pero necesitan do apoio 

da .sociedade para integrase. Na foto, Carmen, fundadora da Asociación Érguete, con 

máis de 30 anos de compromiso social. 

e········· ··· ···· 
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POLITICA 

NEGROS PRESAXIOS 

A primeir. mana xuñ , n plena campaña para as 
·l -tci ' ns urop as, n 11 foi pr cisamente brillante para 
Gali ia. A Costa da Morte volveu facerse acredora a tal 
11 me, 1 va11do por <liante un barco pesqueiro e maila vida 
d d z mariñ iro . Pero e os elementos nos xogaron esa 
mala pa ada, hai que anotar tamén outros fados desfavora
ble , producto da acción humana e concretamente da 
actuación dun goberno que parece non ofrecernos máis 
ca talante. 

Pouco novo cabe dicir da desgracia do mar. Un acci
dente mái , dez vidas menos, que nos levan a reiterar o xa 
sabido obre a dureza e mailos riscos <leste tipo. de activi
dade. Pero non cabe en principio buscar máis responsabi
lidades nin das propias vítimas nin d~s medios de salva
mento, aínda que sempre se poida desexar que estes 
aumenten a súa eficacia. Todo parece indicar que se trata 
dun tri te accidente, dentro do cupo dos inevitábeis. 

Pero ne ta emana producíronse uns cantos feit~s de 
natureza política que no dan motivo de alarma. E non só 
polo terceiro aprazamento da visita prometida do novo 
pre idente do gob rno, para o que pode haber razóns e 
empre e producirá con máis prontitude ca en practica

m nte todo o gob rno da democracia. 
P ro ' qu de d e goberno houbo varios síntomas 

d falta d garantía de olu ión para asuntos que resultan 
ur. ' nt para n ' . , a no debate de inve tidura o Plan 

Zapatero felicita ·a 
Chaves na súa toma 
de posesión. 

Tintxu 

Galicia quedaba no limbo, agora a ministra ·de Fomento 

ratifica que cliso non se sabe nada. E sinala tamén esta 

señora que se ben en Andalucía convén seguir comple

tando a rede do AVE, os proxectos anunciados para 

Galicia polo goberno anterior sobre este asunto son exce

sivos. 

Outros membros do goberno sinalan que outro pro

xecto estrela do Plan Galicia, o porto exterior en Arteixo 

(aínda que se lle dea o nome da Coruña), tamén está no 

aire, que podería ser irrealizábel, por dificultades técnicas 

e orzamentarias. E ao mesmo tempo anuncia o goberno 

· que se lle van pagar a Andalucía 2500 millóns de euros de 

débeda histórica. E que a fábrica de Santana vai facer un 

vehícul_o para o exército, ao que aspiraba tamén unha das 

nosas empresas punteiras, UROVESA. 

Claro que un bota contas e chega á conclusión de que 

os electores andaluces son máis do dobre dos cidadáns 

galegas. E ademais eles teñen unha arraigada devoción 

por votar aos socialistas, álgo que entre nós non está tan 

claro. E se ao mesmo tempo o. candidato socialista na súa 

visita a Galicia reclama que non se lle pregunte por este 

tipo de c<?usas, que el non quere falar máis ca de volver a 

Europa e de amar a Europa .. . Hai, xa que logo, fondos 

motivos de preocupación. Non sei se o electorado se dá 

conta do que nos xogamos . 



O PETO DO ,, 
SANTOANTON 

· · · · · · · ·· · ·· · ······························ · ·· · · · ·. - ·Rubi3á.Ai~ambiirú: 

\ 

Van unhas calores que case non chego. 
Mírase fermoso o mar, quen diría que acaba 
de levar dez horries cando voltaban á casa. 
Que a nasa Señora do Carme os acolla no 
porto do Ceo! Xa pronto estás de festa, 
Antón, inda que este· ano metéronche as elec
cións, pero vaia, ti tranquilo que me dá· que á xente iso de Europa 
quédape lonxe.Vouche contar unha causa de chiste: o outro día foron 
a Santiago, á Catedral, tódalas parroquias da bisbarra. Pois os cregos 
xuntaron un autobús aquí, outro alá ... , non ían todos cheos. Cando 
chegaron a Compostela para facer a ofrenda, toparon que unha dis-

coteca de aquí ó lado, organizou tamén unha peregrinación e 
levou dez buses cheos. Despois da misa tiñan churrascada e 

baile. É unha <lesas salas ás que 
van os avós bailar coma 

~ mozos. T~ño unha veciña 
1. J I que val. Anda toda a 

1 ; ~-1 
. . .' .. !' •~ ( . k . . semana nas leiras e o 

, : ._ ('_- \~ · domingo pon unhas 
,·)' ó,{ ~~ saias des~s que brillan e 

Y\\: ~...._\.:... veña!, dalle contra o 
~;. »· 

reuma. Tamén sei de dous, 
que andan polos oitenta que 
van aló nun chimpín. Está 
claro que a xente quere 

festa, e así tiña que ser .a 
vida ... Cántame o amigo 
Miguel que en Ourense 
un grupo de arroutados 

instigados andan a amolar ao P. 
Silva, da Cidade dos Muchachos, 

pois vaia, non lles chegaría co 
pelotazo da Xunta que agora 
queren que marche, pois é moi 

radical .. . , radical digo eu que será • 
quen sabe onde están as raíces. En 

Aguiño fixeron unha fermosa homenaxe a 
D. Francisco aos 5 meses do seu pasamento. 

Foron os irimegos da Coruña, e moitos amigos e ami
gas, e a xente de Aguiño. Quixeron pór unha foto de Paco 

na Igrexa, unha foto bonita rodeado de xente na Romaxe de 
Causo. Pois non puideron: os que mandan din que a Igrexa que cons
truíu D. Francisco non é "un museo". Eu sei dunhas cantas igrexas 
que teñen foto do párroco defunto, é bonito ... , a non ser que a cara 
mariñeira de Paco de Aguiño, moleste e faga remover as conciencias 
da sinagoga como el dicía. Póñome de leria e vaise o tempo e o espa
zo. Parabéns ás mulleres polo obradoiro de espiritualidade en Vigo; 
viñan todas cheas do espírito materno de Deus, que, coma di o· Chao, 
é moi feminino.Vou cantar o Responso, que ao mellar eolio moza ou 
atop_o a navalla que perdín na carballeira. 

e·········· ... 
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POR UNHA EUROPA DE TODAS. 
DIFE_RENTES SI, DESIGUAIS NON. 
MOBILIZACIÓN EUROPEA DAS MULLERES (22 E 23 DE MAIO) 

En Galiza neste mes de maio callou unha idea que arrancara en xuño de 1995; 850 
mulleres marcharon durante 10 días contra a pobreza no in.terior de Quebec, no Canadá, 

chamouse Marcha do Pan e das Rosas. Daquela chegaran a Montreal 
e foran recibidas por 15.000 persoas. 

A Marcha Mundial chega a 
Vigo 

No ano 2000 a Marcha Mundial 

das Mulleres tomou Bruxelas e esten
deu e por toda Europa. En Galiza 
resoou aquela chamada e constituíu

se a Coordenadora da M.M.M. Esta 
coordenadora, formada por máis de 
50 organizacións, estivo . na xestación 
e realización do Encontro que vivi

mo n Vigo, que xuntou, segundo a 
pren a, 20. 000 mulleres de toda 

Europa. Foi duro chegar ata aquí, tra
ballar xunta mulleres de moi distin
ta opcións política e relixiosas, 
a eptar, mo dicía o lema desta 
mar ha, . a no a dif; rencias. I to é o 

nriqu c dor da Coord nadara da 
Mar ha Mundial. 

Os foros 
O encontro tivo diferentes 

momentos, diferentes pero non desi
guais, enriquecedores e ilustradores 
da variedade de loitas e traballos nos 
que as mulleres estamos i.mplicadas · 
dende a nasa diversidade de opcións. 

No Foro sobre "CONTRIBU
CIÓNS Á CONSTRUCCIÓN 
/CONSTITUCIÓN EUROPEA: 
UNHA PRESPECTIVA DENDE A 
XUSTIZA SOCIAL E POLÍTICA" 
abordáronse os problemas e posibili
dades da · igualdade, liberdade, solida

riedade, xustiza e paz, facéndose 
especial fincapé nas cuestiqns relati
vas á xustiza social e política na UE. 
As conclusións deste foro de debate 
serviron para facernos pensar na 
capacidade que as mulleres ternos de 
ofrecer alternativas, e as posibilidades 
reais de que as nasas propostas sexan 
escoitadas e tidas en canta. · 

No Foro "A SUSTENTABILIDA
DE ECOLÓXICA: ALTERNATI
VAS FEMINISTAS" aportáronse 
ideas e experiencias diversas que nos 
fan avanzar no campo do ecofeminis
mo. Aínda que a . formulaé:ión de 
base dunha filosofía ecofeminista sus
cita debates entre nosoutras, vimos 
necesario traballar a pral da sustenta
bilidade ecolóxica. N este foro tive
mos moÍ presente a figura e acción 
de Vandana Shiva, que abrazaba as 
árbores para impedir a deforestación 
na India. 

No Foro "MULLERES E ESPIRI
TUALIDADE: CORPOREIDADE 
E RESISTENCIA" recoñecemos ese 

poder que nos habita internamente, 
que nos sostén e capacita para novas 
nacementos. Este poder, chamado . de 
diferentes maneiras nas .diferentes 
culturas e tradicións de mulleres (ba
ram, enerxía interna, ruah, espíri- . 

to, ... ) pide a nasa atención, escoita. 
Coa danza como aliada, percorremos 

o naso carpo de mulleres., suxeito da 
historia social, productoras de inteli
xencia pensante e sentinte, producto
ras de riqueza cultural: o carpo das 
mulleres como. lugar dunha nova 
revelación. Tecendo historias e car

pos de mulleres, fornas sabendo da 
nasa capacidade de resistir, da nasa 
capacidade de aluma:r vida cando 
todo a riega ó naso redor. As nasas 
historias dannos poder. O poder de 
poder ser toma carpo nos nasos car
pos e no carpo da terra, convidándo
nos a danzar. 

A feira feminista 
Na feira feminista ofrecemos, a 

todos e. a todas os que se quixeron 
achégar, espacios para o coñecemen
to e a reflexión, en clave lúdica e fes
tiva. Presentáronse varios temas, · dos 
que destacamos: 

MULLER E ANTIMILITARIS
MO. Contou coa presenza de dife

rentes mulleres que viven en pa~ses 
con conflictos bélicos. Por medio de 

exposicións fotográficas e a presenza 
do grupo Sarabela Teatro achegámo
nos á dura realidade das mulleres nos . 
países en guerra. 

EDUCACIÓN PARA A IGUAL
DAD E, con obradoiros, proxección 

( 1 
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Marisa Vida/ Collazo 

propio, pór medio de proxeccións, 

actuacións, obradoiros ... 

O sábado foi un día moi intenso. 

Non remato u ata a madrugada pois 

ás 21:30 esperábanos, no parque de 

Castrelos, un concerto inesquecíbel: 

Mercedes Peón, Uxía Senlle, as 

Cantareiras de Trasancos, Tucanas e 

Amparanoia. 

· A manifestación 

As Mulleres Cristiás Galegas na manifestación 

E o domingo 23· tomanl.os as rúas 

de Vigo nunha maniféstación emo

cionante, non tanto polo número (a 

prensa · _dixo que eramos 20.000) 

serrón polo que significaba ver nunha 

mesma marcha mulleres de diferentes 

cores políticas e sociais de Galiza, do 

Estado español, de toda Europa. 

Detalles emocionantes na lectura do 

manifesto final puxéronos Lupe Ces, 

da coordenadora da M.M-.M. de 

Galiza, que con moita humildade 

pediu perdón polos posibles erras e 

de curtametraxes e espacios para o _ traballadores, que relegan a muller a 

diálogo. unha simple acompañante, negándo

SA ÚD E, DEREITOS REPRO- lle os seus dereitos· laborais e sociais. 
' atrancos que houbera a nivel organi

LIBERDAD ES SEXUAIS, "O. zativo, e unha muller representante 
DUCTIVOS E ABORTO achegou
nos ao traballo que neste campo 
desenvolven diferentes grupos de 

· mulleres en diferentes países de 
Europa. 

MULLERES . INMIGRANTES, 
con parieis, exposicións, obradoiros, e 
mesmo degustación de comidas fixé
ronse presentes diversas culturas que 
comparten con nós casa, traballo, e 
vida. 

VIOLENCIA DE XÉNERO 
achegounos á realidade, ás veces 
manipulada, ás veces manipuladora, 
das vítimas desta violencia, das secue
las que deixa. Moi interesantes foron 
os obradoiros para a detección da 
violencia e o maltrato nas relacións 
afectivas e o aporte da Asociación de 
mulleres maltratadas e violadas. 

FEMINIZACIÓN DA POBRE
ZA. DEREITOS LABORAIS E 
SOCIAIS presentounos unha aliada 
crítica sobre as leis de estranxeiría e 
inmig~ación, leis feitas para homes 

CORPO FALA SE A MENTE dos grupos de mulleres de Quebec 
NON CALA" Este espazo tiña como 

obxecto facernos ver o sexo como 

un valor positivo, o carpo c<?mo 

amigo e cómplice, fomentando a 

tolerancia das· diferenzas, o valor do 

que nos lembraba como a Marcha 

por elas iniciada seguía mobilizando 

mulleres de todo o mundo. Pechamos 

o acto cantando o himno da Marcha 

Mundial das Mulleres, o kapire. 

Ei compañeiriñas!! VAIA MARCHA! FOI MUNDIAL! 
Non queremos esquecer este momento, histórico para nós, e 

querémolo compartir con todas. 

Ademais, as MULLERES CRISTIÁS GALEGAS cumprimos 
nesta primavera 10 ANOS :PE VIDA e isto haino que celebrar por 

todo o alto. 

Por iso vos convidamos á nqsa 
ASEMBLEA DE VERAN 

O próximo domingo 20 de xuño, (de 10:30 a 19:00) 
no Mosteiro de Armenteira, onde nacemos. 

ESTADES TODAS CONVIDADAS 
MULLERES CRISTIÁS GALEGAS 

o··········· 
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CRONICA Susi Rey 

IRIMIANZA DA CORUÑA POR TERRAS DE AGUIÑO 
Escribimos isto para contarvos como foi a IFimianza deste ano, e as emocións que 

vivimos compartindo como sempre fe e galeguidade, sen esquecer que nesta ocasión 
tiña como obxectivo acompañar os irmáns de Aguiño na homenaxe ao naso Paco. 

De turismo por N oia 
A xornada omezou cunha parada 

en "plan turístico" en Noia. 

alt unos a nosa boa amiga Celia, "a 
profi ", e polo tanto a explicación 
"polo rniúdo" das marabillas da vila. 
Loly e Anuncio xa nos ilustraran no 
autobús sobre a historia de N oia e os 
seus rn.onumentos. 

Comezamos visitando a Igrexa · de 

San Martiño, de estilo gótico galega, 
mandada construír polo arcebispo 
Lóp z de Mendoza no século XV 
No int rior do templo o Pai Es piña 

fixo unha lectura da primeira carta 
d an Xoán, cunha clara mención ao 
amor ao próximo. Tamén Anuncio 

aproveitou o momento para darnos a 
B nvida Irimega, con sa uavidade e 

ozura qu caract rizan. Vi itamo 
ntinu ci , n a Igr a de Santa 

M rí a N a, do ' culo XIV, onde 

a 1 u a pul rai o c mit -
ri , un do mái b nito d Gali i . 

Visitamos a Paco no Son 

Logo seguimos viaxe cara a Porto 

do Son e ali xa comezaron as emo

cións <liante do sartego de Paco, no 

que fixemos unha ofrenda floral, 

unha oración e unhas lecturas. 

Rematamos cantando o 

"Venceremos nós" e mais o Himnó 

Galega. Todo moi sentido, pois o 

recordo e, por que rion dicir, o espí

rito de Paco fixéronse vivos neses 

momentos. 

Cara a medio día, moi pretiño da 

praia da Aguieira, tivemos a ocasión 

de degustar un excelente xantar e a 

satisfacción de que nos acompañasen 

nese momento os amigos Pepe Chao 

e a súa dona Sari. Non faltou tam

pouco a festa rachada ria sobremesa, 

cun grupo de gaiteiros dirixidos polo 

irmán de Anuncio. 

Homenaxe en Aguiño 

Despois puxémonos camiño de 
Aguiño, onde nos esperaban as auto
ridades e medio pobo, por non dicir 
tüdo. Ó son da gaita, interpretando a 
marcha do Antigo Reino de Galicia, 
entran10s na Igrexa Parroquial, ese 
barco varado na praza, unha obra do 
noso querido Paco. O acto foi moi 
emotivo, con intervención de varias 
persoas que non nomeo por temor a 
esquecer algunha. Non me resisto ·a 
non mencionar a Manuel Dourado, ó 
que lle chaman "poeta de Rianxo", 
que arrincou os primeiros aplausos 
espontáneos dos asistentes. 

Non podo" por 11).enos agradecei; a 
Andrés Souto, membro de Irimia e 
Home Novo, que, pese a atoparse 
convalecente, foi quen de preparar os· 
cánticos e as lecturas do acto previo ó 
descubrimento da placa ·que o pobo 
de Aguiño dedica a Francisco 
Lorenzo Mariño, situada no lateral da 
igrexa. Paco . de Aguiño, ese cura que 
soubo mallarse . con auga do mar, por 
algo era un mariñeiro máis, en todas 
as ocasións que fora necesario, e 
abofé que non foron poucas·. Paco, 
dende onde esteas, segue a coidar 

. <leste pobo, que non te esquece, 
como non te esquecemos os que 
tivemos a sorte de coñecerte. 

E dende aquí, dende a cidade da 
Coruña, dicímoslle ás boas xentes de 
Aguiño que contamos con elas na 
próxima Romaxe en terras de San 
Andrés de Teixido, esperando com
partir unha vez máis esperanzas, 
emocións e viandas, e facer festa, 
como debe ser, como lle gustaba a 
Paco. 

Unha aperta solidaria para todos . 



INTER.NACIONAL Moisés Lozano 

OS GANDES PRO.BLEMAS EN NIXERIA 

__ .. ~GAS fLARl1'1G 
f(ILLS 060NIS _ 

manifestación en Nixeria cont ra a explotación petroleira 

África, en xeral, é un continente 
esquecido e as noticias sobre Nixeria 
e outros países aparecen moi pouco 
nos nasos diarios. Pertencen ó gran 
grupo de conflitos esquecidos. 
Mentres, as preocupacións dos EUA 
sobre o terrorismo na rexión foise 
incrementando, os críticos da admi
nistración do presidente George W 
Bush din que o que ~e esconde detrás 
é a busca continua de recursos ener
xéticos. Xa no outono de 2002 a 
revista británica Economist lanzou a 
acusación de que o petróleo é "o 
único interese de Estados Unidos en 
A.frica". 

Nixeria, un país moi poboado 
Nixeria é o país máis poboado . do 

continente africano, 115 millóns de 
nixerianos nun espacio que sobrepa
sa os 900. 000 Km2 (case dúas veces o 
territorio español). centos de grupos 
lingüísticos e culturais. O grupo máis 
numeroso é o hausa (±20%), despois 
están os fulani (±10%), os ioruba 
(±20%) e os igbo (± 20%). Estas catro 
etnias superan o 60% da poboacic;m 

nixeriana. A porcentaxe restante está 
· composta por bastantes etnias mino

ritarias (Canuri, ogoni ... ) 
No referente á afiliación relixiosa 

calcúlas-e que arredor do 50% da 
poboación do país profesa a relixión 
musulmana, en tanto que os cristiáns 
son preto do 40%. O 10% restante 
adscríbese a relixións tradicionais. Ás 
veces, a pertenza a un grupo étnico 
está ligada á afiliación relixiosa, se 
ben non é así sempre. ·As linguas 
tamén abundan: inglés (idioma ofi
cial), árabe, haussa, yoruba, igbo, etc. 

A República Federal de Nixeria 
está composta por 39 estados e un 
Territorio da Capital Federal (FCT). 
Foi unha colonia inglesa que se inde
pendizou no ano 1960. Os gober
nantes intentan, co sistema federal, 
conciliar as divisións rexionais, ·étni
cas e relixiosas. Pero is to, lonxe de 
suavizar os antagonismos, incremén
taos . Están en xogo nón_. só as parce
las de poder ou privilexios, participa
ción na toma de decisións políticas 
ou influencia, serrón, sobre todo, os 
recursos económicos. 

·O petróleo é actualmente a princi
pal fonte _de recursos do país, pro
porciónalle ó Estado o 80% dos seus 
ingresos e o 90% dos obtidos 
mediante a exportación. Os . xace
mentos son explotados por compañí
as estraxeiras (Shell, Mobil, Chevron_; 
Elf,"etc.) no marco do consorcio esta
tal Nixerian N ational Petroleum 
Corporation. 

Loitas relixiosas? 
Recentemente na prensa aparece

ron noticias acerca de martes de cris
tiáns e musulmáns nas súas comúns 
liortas. Segundo as autoridades de 
Nixeria "non existe unha guerra de 
relixión", serrón loitas étnicas e polí
ticas. Moitos dos incidentes que con..:.. 
levaron a marte de persoas (no ano 
2001 máis dun millón de persoas), 
aconteceron a causa de motivos polí
ticos, económicos, socia.is e étnicos e 
non polo feito relixioso en si. O cris
tianismo e o islam, relixi<ms _monote
ístas, están chamados a superar o uso 
da violencia e basear a súa experien
cia relixiosa nos principios do respec
to, da toler~ncia e do pluralismo reli
xioso, vivido polo diálogo interreli
xioso, nunha aposta a favor da xusti
za social para todas as persoas deste 
rico país. 

... 

G)············· 
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GÓLGOTA: DRAMA DE PAIXÓN E PASCUA. 
PAIXON POR UNHA TERR.A. 

Visitando Ciudad Rodrigo 
mmha x ur ión organizada 

n xen te d Labañou e 
P lav a, e d spois da abrigada 

11ada á súa atedral e muralla, 
v1m nun 1a a unha xposi-
ión uxo tí tu] orr sp nd · ao 

d mabili-

untar na 
ruñ e para 

ituación na 
qu atopa o Campo 

harr e a súa xentes. 
Contáronnos, que 

dende hai máis de 1 O anos, 
un grupo de mozas e mozos 
dedicárons a facer un minucioso 
labor de campo, percorrendo palmo a 
palmo as comarcas que compoñen a 
dioce e civitatense, para apoiarse nun 
coñecemento da realidade actual. 

Así nace o grupo MANANTIAL, 
tentando espertar os sentidos e a sen
sibilidade dos seus paisanos á traxica 
realidade que os condea a malvivir na 
úa propia terra. 

Ocorréu elles facer unha obra de 
t atro que, repre entando a Paixón e 
Re urr ción de Xesús, ao tempo 
repr ntara o malfados e atropelos 
que ofr a úa comarca, e a i ándano 
a fa r dende hai 1 O anos por todos 

lugar , vila e aldea da ancha 
a tel . 

A exposición é a memo
ria do camiño percorrido, e 
o compromiso deles en favor 
desa terra. Pódese ir aliando 
a Paixón de Xesús o longo 

· deses 1 O anos, ·nas represen
tacións populares e a paixón 
dunha terra en situación de 
de.cadencia na que, din, 
todos ternos as mans. man
chadas. 

Preocúpalles a decaden
cia e a resignación estéril 
que ex:perimentan na 
meiraride parte da 

xente, a poboación aven
llentada, a deixadez das ins-

titucións, o abandono á s~a 

propia sorte destes currunchos resi
duais para ~Europa florecente. É tan 
mortal e daniña esta resignación -
afirmanos o mozo- que xenérou 
unha apatía, como pode verse en 
estradas comarcais infames e en pro
xectos pouco ambiciosos por parte 
dos organismos públicos, e nas escasi
símas oportunidades p,ara os novos, 
tanto de formación como de saídas 
profesionais. 

Os ·mozo~ do grupo MANAN
TIAL, pretenden buscar entre todos 
unha vacina, un antídoto. Onda non, 
a doenza será mortal. Queren contri
buír, non ao desalento, serrón á espe
ranza; non á morte serrón a vida. 

Cóidan que se pode saír adiante con 
iniciativas, con · creatividade, con 

ganas, con formación, con sensibili

zación colectiva, con superacións de 

envexas e partidismos, con . alturas de 
mira e sobre todo con investimentos 

potentes por parte das administra

cións Central e Autonómica. Ternos a 

abriga -din- de pedir investimentos 

serios, pero tamén ternos a grave res

ponsabilidad~ de· facérmonos mere

·cedores delas coa forza da razón e coa 

actitude constante que di a necesida
de da supervivencia. 

Eles queren demostrar, que o seu 
patrimonio cultural dá moito de si, 

que aínda ofrece moitas posibilidades 

e que vivir só de pedras e recordos 
non é cristián nin evanxélico, como 

tampouco quedarse de bruzos 

mirando ao ceo; eles queren facer 

dese curruncho un lugar onde a vida 

pase de verdade, non só onde agarda 

a consumirse e languidecer. 

Cando saiamos da exposición e lles 
desexabamos ·unha fructífera Pascua 

Florida de Resurreción para o 

Campo Charro, eu pensaba en 

Galicia e nos seus mozos e mozas. 

Unha persoa do grupo afirmoume: 

Anuncio, esto é como a Romaxe, 
pero doutro xeito. · 

A.Iluncio Moroño 



ENCONTRO. DE 
VERAN DE · 1RIMIA 

, 
VILAN (FORNELOS DE MONTES) 
28 XULLO·.- ·l AGOSTO. 

Irimia, un ano máis convoca. o 
Encontro de Verán 2004. Queremos 
aprender xuntos a vivir desde unha 
espiritualidade _galega, aberta á reali
dade, liberadora de traumas e mani
pulacións, sandadora de medos e pre
xuízos, chea de ganas de vivir, nova e 
innovadora. Enfin, coma que nada, 
vamos ... 

Estamos organizando o Encontro 
con ilusión, con ganas, asi que .. . ·Este 
ano cambiámo-las datas por petición 
expresa e reiterada de moitos e moi
tas de vós, e porque deste. xeito pode
mos contar con Manolo Regal para 
animar algúns dos momentos de 

. reflexión-oración, que nos propón . 
"indagar xuntos sobre os xeitos 
de YIVIR UNHA AUTÉNTICA 
EXPERIENCIA DE DEUS NA 
VIDA DE CADA DÍA, con 
obradoiros sobre os sentimen.tos, 
os desexos e os amores." 

Marisa Pereiro vai animar 
algúns momentos de expresión cor
poral que tanto éxito tiveron o ano 
pasado. 

As datas do Encontro van ser, xa 
. que lago, as seguintes: 

Do mércores 28 de xullo (aí 
palas 19h) 

ata o domingo 1 de agosto 
(despois de xantar). 

Vilán (de Fornelos de Montes -
Pontevedra) vai ser o lUgar que nos 
acolla est~ ano; un lugar xa moi que
rido por moitas e moitos de .nós. 

Manteremos a receita xa coñecida 
de compartir traballos e gastos, de 
combinar tempos de reflexión, ora
ción, xogos, obradoiros e celebra
ción, de acollérmonos mutuamente 
nenas e xa non tan nenas ... · Enfin, 
un cóctel que nos refresca, que nos 
deixa bo sabor de boca, que nos ali
menta e nos alegra,. 

Para apuntarte a tal convite podes . 
chamar a Rosa ou poñer un correo 
electrónico a .f\ntón Laxe. Faino, por 
favo!", o antes posible para facilitarnos 
cuestións de infraestructura, ou como 
data límite antes do' domingo 18 de 
xullo. 

Rosa: 981 41 90 67 ou 
686 67 08 76 

Antón: ton@mundo-r.com 

Anímate desta volta tamén, para 
reencontrarnos, para gozar, para 
aprender, para vivir comunidade! 
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O NOSO TABOLEIRO 

REEMBOLSOS DO 2004 
Nestes días están chegando a todos os subscritores que aínda non 

aboaran a cota do 2004 os reembolsos de correos. 
Se detectades algún erro (agora mesmo hai tres ingresos sen identifi

car, dous en Santiago e un en Madrid) e non estades de acordo co reem
bolso, rexeitádeo e poñédevos en contacto con nós no teléfono 619-42-
10-02 (mellar pola noite), no correo electrónico irimia@wanadoo.es ou 
escribindo unha carta ó apartado 980 de Santiago de Compostela. 

GRACIAS A TODOS POR FACER POSÍBEL 
QUE IRIMIA SIGA EXISTINDO . 

. Galego.org 
Pois seica o galega pode chegar alcanzar a oficiali
dade tamén ne Europa, o que sería un paso simbó
lico interesante. O futuro, con todo, non nolo irnos 

'ogar en Bruxelas, enón na Cañiza, en Monelos, na Valenzá, en Conxo e noutros lugares parecidos, porque 
aquí, ensino e o traballo seguen a ser contornos de castelanización e a Lei de Normalización leva sen con-

guir os obxectivos despois de 20 anos. Que a materia de Historia de Galiza se dea en castelán en moitos 
do no os institutos, tal como podiamos ler na entrevista do número anterior só pode acorrer nun país coma 
o naso. Tampouco sorprende que La voz de ( disque) Galicia poña a disposición dunha persoa da extrema 
der ita a súa columna de opinión para dicir que pouco lle importa que o galega o catalán e o vasco min
güen ou desaparezan. Xa sabedes, os argumentos de sempre: que se imposición, que se radicais nacionalis
tas, etecé, etecé. Para unha información un pouco máis seria recoméndovos a web que os nasos amigos de 
vieiros.com teñen ben cerca da nasa: galego.org, na que habedes atapar as novas máis interesantes relacio-
nadas coa linguá. · 
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.FALANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

E O SÉTIMO DÍA DESCANSARÁN ... ? 

O N oso Señor descanso u o sétimo día, rematara o traballo. N ós aínda non 
amargamos descanso, quizais si Un respiriño . .'. Por certo, tendes de voso o de 
amargar un descanso1 unha paga, unha recompensa ... ? Nós empregámofo para indi
car que nos esforzamos o suficiente para lograr o descanso, a paga, a recom
pe·nsa ... E amargar amargar, amargan moitas causas, por exemplo unha froi
ta pode ter sabor amargo; tamén pode amargar levantarse pola mañá .. ., dar 
preguiza; e pódente vir amargar con calquera conto, amolarte, molestarte; 
ou as causas non van como queres, entón estás amargado, desgustado. 
Tamén dicimos que unha bebida é amarga coma o fel, ou coma a xesta, coma o 
piorno ou coma o rabo de gato. E sabedes o que é o piorno? É unha planta pare
cida á xesta, ó mellar chamádeslle codeso. Tamén hai qúen lle chama piorno 

. . 

-... non sei por que lle amarga vir ao dentista! 

ó hórreo, á cabaceira ou cabazo, ó celeiro, espig~eiro, canastro ou palleira, 
sobre fodo ós feítos con corres, é dicir, varas, corras, costráns, ódegas, vence
llos, vincallos, vi ortos de piorno. Ou para ti as corres son esas mlliidas, esas·· 
rodelas, correlas ou corras · que se preparan con palla ou con tea para levar 
pe os na cabeza con tanta enxeñería? 

Ai, este noso idioma, que riqueza!, o noso e máis todos. O idioma é quen 
mellar recolle a cwtura, a tradición, o sentir, o coñecemento dun pobo, dunha 
Terra. Un pobo sen idioma propio non é nada, está condenado ó esquece
m nt.o e a perderse nos tempos, e se non cavilade, quen mellar có noso idio
ma o que mamamos, recolle o voso vÍvir de cada día. E vale para recollelo 
todo, ou cada vez que ides á praza, ó xlligado, ó instituto, ó concello cambia
de de máscara para metamorfosearvos en peixeiros; xuízas, titares de 4 º da 
E O o'u concelleiras? Avergoñádesvos de ir tal e como sodes? Pensade ben no 

nto e mirad no que lles falades ós vasos filias, netos, sobriños, primos e 
d mai familia, porque, iso mesmo que vos está vindo á cabeza, como non lle 
d amo traza, como non poñarnos pé no canto logo só nos quedará rogar 
unha ora i' n pola úa alma; o cabodano xa se está a celebrar cada 17 de maio, 

último foi non hai tanto, e total que xa case esqueceu. Non nos despiste
m , burra m.orta ebada ó rabo . 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Que sucede en Palestina 
pra que a causa siga así 
en confuto galopante 
árabe-isradí? 

2. Hoxe todo é violencia 
con raíces tan atroces 
que hai tempo que don Pobo 
só ve gadoupas feroces. 

3. O cruel asasinato 
abáfanos a visión 
e non se albisca por ond~ 
pode vir a solución. 

4. De lonxe vén o problema: 
do século· Dezanove 
dende aquela en Sión, 
nunca escampa, sempre chove 

5. Nace ese sionismo 
que procurou pra Israel 
unha terra- prometida-, 
e unha tradición infiel. 

6. Israel traballa a fondo 
as relacións con Europa, 
E cos Estados U nidos 
a empresa vai vento en popq.. 

7. Mil NovecentosVinte e dous: 
a poboación xudía 
era o once por cento 
e vivir :Xuntos podían. 

8. Comezaba un gran proceso: 
de moitas partes do mundo 
devecendo por Sión 
fan un éxodo profundo. 

9. O británico Balfour 
propón soluci6n nefanda: 
que os xudeus teñan fogar 
en África, en Uganda. 

1 O. N este intre ao Iri:J;nego 
. pégalle ataque de risa: 

filio da ... Gran Bretaña 
en terreo estraño pisa. 




