A foto ue fala
1 Romaxe . Pedregal
de lrimia (•16 de
setembro de 1977).
Desta vez non faría
falta nin que a foto
falase, 30 anos de
romaxes falan por si
sós.

O trasno

Disolvente case-universal

Daniel López
A política non tería que levarse necesaria- tra a recente aprobación dunha emenda do
mente mal co instinto moral, con eses prin- PP á Lei de función pública galega que
cipios sólidos e irrenunciables que marcan posibilita que altos. cargos da Xunta que
a diferenza entre o admisible e o rexeitable. fosen funcionarios manteñan de por vida
Pero resulta que si, que a chegada ao poder un plus diferenciador con respecto aos seus
parece ter, en xeral, un efecto diluínte sobre compañeiros e compañeiras. As cantidades
o fondo ético das persoas, fondo que se
en xeral non serán grandes -trátase de
supoñía indeleble e resistente. O disolvente complementar un complemento-, pero no
actúa discretamente, penetrando os hábitos fondo trátase dun privilexio a perpetuidade.
e as formas, desde a marca de perfume ao . Trátase dos chamados "cargos políticos", de
depilado das cellas, desde o que se fai e se
nomeamento dixital e aceptación volunta- deixa de facer no tempo libre ao nivel e
ria. Son os postos de decisión, os que supostipo de gasto. O "agora tócanos a nós" é un tamente marcan as directrices do aparato
disolvente universal de principios, estilos e administrativo, os que están aí porque eren
conviccións.
nun determinado proxecto político, os que
Por iso reconforta que Evo Morales, por
son regalados cunha oportunidade para
exemplo, que é presidente dunha república deixar "a súa pegada na historia" do País e,
e gana 1400 euros ao mes, doe o 50 % do
consecuentemente, percibir no entanto, os
seu salario ás vítimas do terremoto de Perú. mellares salarios do escalafón. É preciso
É un sinal, un pequeno símbolo de resisten- máis? É de recibo un privilexio vitalicio? É
cia a aquel efecto disolvente. Iso non quita, para tanto?
evidentemente, para que Bolivia fose o pri- Brindemos logo por Evo e Encarna e por
meiro país en mandar axuda humanitaria.
algún outro ex-director/a xeral que coñezo
Política e ética; que fortes son se van xunti- -rara avis- que pasaron polo cargo e, desñas.
pois, tranquilamente, deixáronse '~caer" nos
Tamén reconforta que Encarna Otero,
"postos base" de sempre, con total naturalidirectora xeral en Vivenda e unha das segu- dade, sen berros, nin traumas nin "alcurnias
ra beneficiarias da medida, se rebele con- toreras ".
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Editorial

Seguridade e irresponsabilidade
Hai accidentes de tráfico e a culpa é das estradas, da Garda Civil que non nos vixía e do
Gobemo que toque, pero non tanto de quen os provoca. Hai incendios e a responsabilidade non é dos incendiarios nin dos que teñen montes e non os limpan, senón da
Administración que non pon medios suficientes. Hai un tiburón na praia e esíxeselle ao
concello que o cace, pero se o bicho se manca é que estes funcionarios non saben o que
fan. Hai un ciclón en Cancún e escóitase e acéptase, como o comentario máis natural nos
medios e na opinión pública, que o Ministerio de Exteriores se encargue de evacuar estes
turistas españois en apuros.

A nosa burbulla de seguridades está medrando irresistiblemente e, canto máis medra, máis inmaduros e depenReivindicamos unha cidadanía
dentes nos facemos dun "papá estado" que sempre será
emancipada
incapaz de responder a todas as demandas. É como se o
modelo que, desgraciadamente, se dá no ámbito familiar
(adolescentes mimados con todos os dereitos e responsabilidades cero) se trasladase á
esfera social. E o peoré que non se escoitan discursos políticos diferentes, porque ese
Estado paternalista que vela pola seguridade de millóns de pobres cidadáns-miñas-xoias
forma parte do políticamente correcto e do discurso da chamada esquerda "progresista".
Reivindicamos unha cidadanía emancipada, educada en dereitos, límites e deberes.
Esiximos poder facer algunha cousa sen padriño, asumirmos algún risco baixo a nosa
única e exclusiva responsabilidade. En tempos de "pateras" e apátridas desesperados
resulta insultante ese proteccionismo de cidadáns privilexiados que dilapida recursos e nos
condena a unha vida sen decisión, sen responsabilidade, atemorizados polos ventos, polos
animais, polos estrameiros e polo risco de vivir sen protección oficial.
Desmontar o Estado? Obviamente non, senón todo o contario, armalo con xeito. Pero o
maior inimigo duns servizos públicos de calidade e sustentables é ese estado de opinión de
que para todo e en todo necesitamos un ser superior que nos saque as castañas do lume.
Hai quen di que o relixioso está en crise, pero a xente devece coma nunca por estar no
punto de mira do Gran Ollo Triangular do Gran Irmán.

Rumores de es eranza
Xan Guillén

Hai cafés sós, cafés con leite, cafés cortados, cafés con ghotas (aragoneses), cafés
dobres e _cafés deliciosos na compañía de alguén que acompaña_o café· dunha conversa interesante. Veñen de rematar as vacacións e son moitos os sabores do verán.
Eu agora, cando empezo a darlle á tecla dos rumores, lembro o sabor do café delicioso e a compañía de moita xente. Sen embargo quedo co café dunha terraza
madrileña no mes de agosto. O café rico, rico e con fundamento dado pola conversa dun home certamente interesante. Trátase de Pedro. Un misioneiro
por tenas africanas que me falou de cousas interesantes.
Desmitificoume África, pero grazas ás súas palabras coñezo un pouco
máis a terra onde está a dirixir un colexio e onde comparte vida e proxectos con toda esa xente da que nos afastamos tanto culturalmente.
África é un continente que hai que coñecer, moi diferente, que non entra
nas páxinas de ningún xornal pero do que me sinto moi orgulloso por ter
irmáns na fe e na esperanza que se están a partir o peito en sementar grans
de mostaza alá e aquí. Non recordo que tipo de café dos citados ao principio era o
· que tomei con Pedro. Se cadra non tomei exactamente café. Só recordo o aroma. É
o sabor do Reino de Deus. Por certo ... , quen me vai invitar a café na Romaxe·?
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Apeneira
A COSTA DA
MORTE perdeu 17.000 perseos en 20 anos, pero están o
medrar os pisos: 13.000 vivendas no mesmo tempo. No 2006
estaban a construírse 5.000,
cando se perderon 77 6 veciños. Ocorre o mesmo na ría de
Muros e Noia, ou no litoral da ·
Mariña. Nestas tres comarcas
entre o 2000 e o 2005 visáronse 131.000 proxectos de vivendas e a poboación só se incrementou en 41.000 habitantes.
Así, Malpica perdeu 200 veciños no 2006 e nestes 2 anos
visáronse 1.700 vivendas. Na
foto , as i.llas Sisargas. Hoi proxectos paro 45 urbanizacións
dunhas 400 vivendas cada
unha, ás veces no mesma
proia . En Galiza hai un incremento na construción dun
56,8% respecto ó 2006. Nos 4
primeiros meses, 15.802 viven-·
das novas.

4

NovA EscoLA
GALEGA
convoca o lo de.
setembro en Melide, as V

3EotJcAcroN 4
AMBI EN

TAL dos países

Xornados "Ciencia e Territorio: lusófonos e Galiza celebrorase
A auga, usos e abusos".
en Santiago do 24 ao 27. Está
Abusamos dun ben necesario:
organizado polo Centro de
cada galego consome un 50%
Extensión Universitaria e
máis ca hai l O anos. lsto son
Divulgación Ambiental, unha
uns 130 millóns entre todos.·
área cultural que ten os mesmos
Adoitamos gastar unho media
problemas. Cada vez prod~cide 155 litros/ día, na Coruña . mos MÁIS LIXO. Sogoma só
un 22% máis ca en Ourense. o puido procesar o 53% do que
racional serían 60 litros. Preto
recibiu, o resto mantense en
dun 20% pérdese polo camiño. vertedoiros. Cada cidadán está
Ternos 300 000 xacementos,
a producir 407,5 q. Medrou en
dos que 314 son captacións de oito un 24%. O vidro é o 6,6%
augas minerois, que dan
· dos residuos, do que só se recisaúde, entre elas 20 balnearios da un 36%; doutros materiais
e l O plantas de envasado. No recíclose un 12% . .No 2006
2025 0 60% da poboación viví- recolléronse 36.543 t de vidro,
rá en rexións con folla de
o que evitou a emisión de 15
auga. Coda día morren 6 000 000 t de C02 e oforrou 1.200
nenos e ~enos polo mala caliq de materias primas procedendade da auga. Na foto de
tes da natureza. Outro teima é
Casteleiro, un hostaleiro da
o loita contra o cambio climátiPasoxe da Coruña mostro 0
co: no 2050 un kilovatio xeroauga turbia do subministro, en do con enerxía eólica vai custor
agosto.
l ,5 céntimos, mentres que na
enerxía nuclear vai subir a
18,5.

As eleccións lexislativas do 7
acusan a ~resión de
castigando
os saharauís nos territorios ocupados, mesmo focendo desaparecer o máis de 500. No foto,
Medhi, o neno marroquí, que
nestes días é operado do corazón na Coruña grozas ao programa: "Vioxe caro á vida", da
ONG ''Terra de Homes". Este
sur afecta en mil frontes: folla
de liberdade de expresión,
inmigración, pateiras, troballadores temporais: 5.277 contratos no que vai de ano, os dereitos dos menores, sen documentación, cando son repatriados
ao seu país, sen esquecer os
11 O detidos sen garantías nos
seus cárceres. Un de cada 4
estranxeiros que está.n cobrando o paro son morroquís, un
23 ,8%. Están a medrar as
importacións dese país, de
roupa, por exemplo, un 54%, o
que acodo o l.9 ,5% do sector.

MARRuCOS,

Alfonso Blanco Torrado
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RÍO·XALLAS,
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ª
I .11-S morreron en silenEleccións o 9 de setembro, en
que
Guatemala,
cun
60%
de
indíxecio
40.000
nenos e nenas de
nace en Coristanco e desemboo asasinato
Na
foto,
o
alcalde
de
nas.
fa me. E houbo
ca no Ézaro, deita gratuitamenda antropóloga Myrna Mack
alí,
te as súas augas. E segue a ser Compostela ·coa aspirante á
( 1990) por un militar guate~al
1
992
8.000
traballadores,
que
delas
espoliado. É 0 máis codiciad~.
teco do servizo de informac1on,
),
as
administracións
denunciaron
Queren manipulalo aínda mais
os mesmos que oito anos desnunha visita a
porque non informaron nin precon 3 novas minicentrais, despois matarían ao bispo
.
.
Gal
iza
..
A
ela
asasináronlle
ós
os efectos da nube tóxica
viron
pois de telo presionado xa con
Gerardi. Investigaba o xenoc1seus
pais
e
ó
seu
irmán.
O
pai
do
atentado,
e estiveron expos2 encoros e 4 centrais. Os seus
dio dos maias, nunhas 626
era
catequista
e
loitaba
pola
tos
ó
aire
envelenado,
ó amian beneficios de millóns van parar
matanzas do exércitor segundo
polo
_
que
fo¡
perseguido
terra,
to.
Foi
caso
da
monxa
0
lonxe, dende que Carburos se
a ONU. Un crime de Estado
polos latifundistas que ~ apreMahoney, chamada "o anxo da
instalou no seu leito no 1897.
impune, ata que o Com.ité
en
vanas
ocasaron
na
cadea
Zona
cero", que dende a exploA pesar das desfeitas humanas
Interamericano de Dere1tos
sións. Está a-denunciar a impusión
traballou
alí 6 meses, anique ten que soportar, segue a .
Humanos o condenou. O autor
nidade
de
tanto
asasino,
un
mando os voluntarios da Cruz
ser unha regalía de beleza paixa fuxira, coma outros crimideles o ditador Ríos Montt, que
·vermella,
polo que morreu, con
saxística e memoria das tortunais desta ditadura. A irmá,
se presenta como deputado.
54
anos,
cinco
anos despois.
.
ras que están a sufrir os ríos.
Helen, creou a fundación co
Todo
isto
despois
dunha
guerra
Abriuse
a
zona
antes
de
tempo,
Por certo' a Costa da Morte
seu nome para loitar contra ·ª
machucada coas minicentrais e civil (1960-1996) que causou
impunidade e a inxustiza de 36 0 70% dos traballadores incu200.
000
mortos
e
50.
000
baron enfermidades respiratoos eólicos, padece un mal subanos de guerra. Na foto, a
desaparecidos,
o
83%
indíxerias, o que levou á morte a .
ministro eléctrico. Tampouco
líder maia, Ana M. Rodríguez,
nas.
máis
de 2.750 persoas. O cinepodemos esquecer a perda do
coordinadora de Nai Terra >
asta
Moore
denuncia o sistema
marisqueo polos residuos ~e
refuxiada 16 anos en México,
USA en Sicko
de
saúde
de
Ferroatlántica, augas fecais,
cunha membro de
.
transmitindo
como
levou a
etc. Na foto, a praia de
Solidariedade Internacional que
Camota.
traballa nese país nunha Escola varios destes enfermos Cuba
de Lideresas. Tamén traballa alí para seren tratados gratuitalntermón de Galiza, consciente mente.

OUTRO 11 DE
SETEMBRO:

,OUTRAS

40 000 VITIMAS,

Ri&os'EkrXe n

MENCHU,

ª

/

de que ser muller indíxena e
pobre é o peor.
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27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax: 982 - 55 78 04

~

O CASTRO DE SAMOEDO
15168 Sada (A Cofuña )
Teléfs.: 981 - 62 09 37 / 62 02 00
Fax: 981 - 62 38 04

~

Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 5819 05
Fax: 981 - 5818 88

~ Proven~a, 274-276
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 03 68
Fax: 93 - 215 01 79

Política

AS CONTAS DO CONSELLO

~ Zurbano, 46

28010 MADRID
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30
•

Habana, 12
32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax: 988 - 37 09 28

~ Rubalcava, 30-32
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax: 981 - 35 37 16
~

Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22
04
Fax: 982 - 24 4913

1a

•

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

~Vía Spallanzani, 16

20129 MILANO
Teléf /Fax: 02 - 29 51 03 40
~Oliva, 24

36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax: 986 - 85 7918
~ Pza. de España, 2

27400 MONFORTE DE LEMOS
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax: 982-41 60 33

~ Conde de Fenosa, 38
32300 O BARCO DE VALDEORRAS
Teléf.: 988 - 32 05 86
~ Rúa Castelao, 52
36980 O GROVE
Teléf.: 986 - 73 09 68
Fax: 986 - 73 23 34

Calvo Sotelo, 8
36680 A ESTRADA
Teléf.: 986 - 57 52 46
Fax: 986 - 57 02 94
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Na tradicional seca informativa do mes de agosto irrompeu con forza o
informe anual do Consello de Contas, sobre todo no apartado que fa¡ referencia ao proxecto e ás obras da Cidade da Cultura . Os xornais encheron as súas
páxinas resumindo o citado informe e coas reaccións dos diversos sectores da
política, da cultura e da opinión pública en xeral. Porque o contido do informe
resulta espectacular e mesmo escandaloso nalgúns extremos.
En realidade o informe descobre poucas cousas que non fosen xa do dom inio púb.lico, malia o "pudor" da maioría dos medios informativos sobre este
asunto mentres Manuel Fraga dirixía a Xunta de Galicia. As· críticas dalgún sector minoritario do ámbito da cultura ou da oposición nacional ista foron sistematicamente silenciadas e as únicas recollidas eran as queixas do alcalde da
Coruña porque esa Cidade da Cultura se facía en Santiago, aspecto claramente resa ltado polo xornal .que sempre serviu de eco e a ltofalante a Francisco
Vázq uez.
Todos sabia mos que o custo do proxecto se disparaba mes .a mes. Ninguén
sabía que condicións técnicas e económicas se lle puxeran ao autor do proxecto .
e mesmo se sospeitaba que o señor ese tiña vía libre para facer o que lle dese a
gana. Os que seguían algo máis de preto o desenvolvemento do proxecto estaban tamén suspicaces polo composición do comité de presuntos expertos encargados de seguir de preto as obras, encabezado polo irmán dun conselleiro.

Ternos instrumentos legais, o. problema
é a desidia
Toda s estas dúbidas e sospeitas (e algunhas máis) están contidas e avaliadas
no informe do Cof! sello de Contas. Pero, claro, dous, tres ou máis anos despois
dos feitos, sen posibi lidade de volta atrás, de pedir responsabilidades políticas,
económ icas e xu rídicas. Porque ese é outro paradoxo desa entidade de neme
tan sonoro: os seus informes non inclúen ningunha capacidade de sanción xurídica, económica ou· política. O mesmo que sucede con outros altos organismos
públicos, como o Valedor do Pobo, o Consello Económico e Social, o Consello
da Cultura e simi lares.
En todo caso no informe quedan claros diversos incumprimentos da lexislación vixente e implícita a responsabilidade de diversos cargos públicos e técnicos da Xunta de Gal icia . Demóstrase, unha vez máis, que contamos con instrumentos legais bastante axeitados, pero que a súa función queda alterada polo
desidia de quen os ten que fa cer fun cionar. Así sucede no urbanismo, no medio
ambiente, na seguridade la boral, na atención sanita ria ou no ensino. Unha
peniña.

XXX Romaxe de Crentes Galegas

Benqueridos irimegos:
Como xa sabedes este ano celebramos a trixésima Romaxe dos Crentes
Galegas e ímolo facer nun lugar que
se chama a Virxe do Monte e tarrién
A Romaxe, co cal teremos a Romaxe
na Romaxe.
Eu sonvos Xosé Manuel Pensado, o
cura da Unidade · Pastoral de
Mazaricos que acolle a catro das
doce parroquias deste municipio.
Coma non todos poderedes estar
connosco ese día, unha mágoa, e
aínda os que veñades non ides ter
moita ocasión de percorrer as marabillas que aquí ternos, vouvos facer
de guieiro . para que vos sintades
"abrigados" a buscar· outra ocasión
para coñecerdes mellar estas verdes
terras. Veredes que quen proba repite. ·
Estamos situados nunha extensa
meseta da que Maza.ricos ocupa 166
km2, o cuarto concello en extensl.ón
da provincia. Ten unha altitude
media de 400 m sobre o nivel do mar
e {stá coroado por tres puntos que
son o monte da Ruña, o Aro e o
pedregal do Pindo onde tendes fermosas vistas.

Ternos certa sona de estar na fin ·do
mundo; algo de certo hai, xa que
dende varios puntos vese Fisterra e
pódese estar no cabo en 35 minutos;
con todo dende a capital, A Picota,
estamos a 20 minutos de Cee, Muros,
N oia, Santa Comba ou N egreira; a 40
de Santiago ou Carballo e a unha
hora da ·Coruña. Xa vedes que non
estamos tan mal comunicados e
podemos engadir que nuns 20 minutos ternos abandas praias onde escoller; especialmente destacable é o fermosísimo areal de Camota.

llo. Así e todo son eles os que están a
transformar as explotacións gandeiras e os que están abrindo os moitos
posibles turísticos do concello.
Destácovos o hotel rústico Santa
Eulalia, nun pequecho lugar do
mesmo nome, onde poderedes contemplar as ruínas da vella igrexa
parroquial ou dar un paseo deica a
capela de S. Brais do Regueiro e Sta.
Locaia do Burato e gozar da súa carballeira e da súa fervenza
(www.hotelsantaeulalia.com). Tamén
na Picota tedes o hotel Casa Jurjo
A comunidade humana anda ó pé (www.casajurjo.com), onde poderedas seis mil persoas, a gran maioría des recoller información do contorvive da gandería de leite, 36.000 no. E se vos gusta o turismo activo
vacas convértennos na maior cabana non deixedes de vos achegar ó aeróvacuna da provincia. Case non hai · dromo da Fervenza e poñervos nas
transformación do leite no concello, mans dos expertos deportistas en
salvo Lácteos Pérez Olveira e o seu terra, augas e aire de Naturmaz
(www.naturmaz.com).
Poderedes
queixo "Xoven", que están acadando
grande expansión (www.lacteospere- · percorrer en piragua os 80 km que
zolveira.com). Vai sendo cada vez ten de perímetro este primeiro dos
máis ampla a produción de rubia tres encaros do río Xallas. Varios ríos
galega e de porco celta para carne. serpentean por aquí creando espazos
Poderédela degustar nas diversas idílicos como a devesa de Aullares ou
a fervenza de Corveira.
parrilladas e restaurantes.
Con todo seguimos a ser un dos concellos onde a maioría dos nasos
mozos emigran na procura de traba-

Visitade a páxina Mazaricos.net ou
www.terrameiga.com e recreádevos
nas nosas marabillas.
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XXX Romaxe de Crentes Galegas
ROTA 1: Esta rota é moi cómOda para todos os que teñan acceso a A6.
Xa moi preto do remate da autovía está ben indicada a conexión coa
autopista Coruña-Carballo (AG55), seguila ata a fin, saída 35 cara
Fistérra. A 2,9 qm desvío á esquerda que indica Santa Comba. A
20,2 qm chégase ó cruce de Santa Comba, vírase á dereita (un
sinal indica Mazaricos, Outes, Muros), a 0,3 qm
vírase á esquerda entrando na CP7702 a 2,1 qm
incorporarémonos á dereita na AC400 cara
Muros e Pino de Val; ós 4,9 qm pásase pola
rotonda de A Pereira e séguese de fronte e
ós 12,2 qm estase na rotonda de Pino de
Val (qm 74 da AC400). A partires de
aquí séguese cara a Muros pero xa
haberá sinais indicativos do punto de
encontro.

ROTA 2: Para o qu v ñan pola autopista dende o
ur p la AP9 t ñen dúas opcións:

1º: Sair en Padrón e cállese cara a
Santiago na rotonda pasado Padrón
(ó carón do hotel Escala) seguide
de fronte e a, escasamente 2 qm,
virade á esquerda (hai unha illa
que permite o xiro) e seguide
cara Bertamiráns. Chégase a outra rotonda e
seguide de fronte, pasando Brión incorporarédesvos á
esquerda a carreteira de Bertamiráns a N egreira
(AC544) -(neste tramo descoñezo os puntos quilométricos )- pasaredes por unha rotonda ó pé da
cooperativa Feiraco e tras pasar o río Tambre hai
unha nova rotonda (0,7 qm) e colledes cara a Cee
(AC544), (isto evítanos entrar en Negreira). No
remate <leste vial (5,2 qm) atoparedes
outra rotonda e collede cara a dereita
dirección A Pereira ( 12,4 qm pola
AC546) chegados aquí hai dúas rotondas seguidas
'ternos que chegar á 2ª (0,3 qm)e ali virar a esquerJ
da dirección Muros, Pino de Val (ver arriba ó final
da rota 1).

o

2ª Saíde da AP9 en Santiago Sur Milladoiro e collede .cara a Santiago e tras
pa ar o viaducto da Rocha collendo o carril da dereita subide á rotonda e
irando a e querda collede dirección Noia (AC543). Despois de 8,3 qm chégase a
rot nda do centro de Bertamiráns (só hai esta) virade á dereita dirección Negreira
(A 544) xa seguides as indicacións da opción 1ª.

~

ROTA 3: Para os que entredes por Santiago norte collede a circunvalaci6n sempre cara Pontevedra, o
pouco de pasar a Rotonda de Conxo xa está
indicado o vial a N oia e xa se coincide coa
opción 2ª da rota 2.

ROTA 4: Para os que vivan na comarca do
Barbanza o máis cómodo é coller vía
rápida á primeira saída .de Boiro,
seguir dirección N oia e unha vez ali
cara Muros. En Serra de Outes virará
dereita onda a Casa da Cultura que se recoñece
de lonxe pola arquitectura e tomar a CP 3404 e
tras once fermosos Km chégase a Pino de Val.
Indicade tamén á xente que se vai poder comprar
o bo pan desta terra na Romaxe e que tamén
haberá onde mercar bebidas.
O que si sería oportuno e se nos puidesedes indicar un número aproximado de asistentes interesados no pan para que os panadeiros non fagan
de máis nin de menos.

·VoS
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O Peto do Santo Antón
Rubén Aramburu
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Subimos á Moa alá no Pindo cun
grupo de mozos. Ía o nordés que
soprou forte o mes de agosto. Causa
estraña que non houbo lumes con
tanto vento, parece . raro. No cumio
do Pindo miramos o mundo, en silencio. Din que nos días claros albíscanse as torres da catedral de Santiago,
nós non as miramos. Pero si Fisterra,
que alguén chamou a terra das despedidas, pois cantan que as ánimas
embarcan alí para a súa última viaxe.
Dicía Don Ramón Otero Pedrayo
que toda Galiza era Fisterra .
Lembrei a historia daquel propagador de biblias protestante, Jorgito el
inglés, que case o fusilan na fin do
mundo pensando que era o pretendente carlista. E así desde · a Moa
pensaba nas causas deste mundo, nas
liortas, nas fames e miserias, e amigo,
que duro é as veces mantera fe!
Alá enriba parecíanme parvas
algunhas discusións que" se teñen
abaixo e como se perde en tempo en
causas sen moito tino. Cando regresei a casa oín que en Ponte.v edra
recolleran 100.000 quilos de lixo dos
botellóns dos mozos nas .festas. E

lago non fará falta iso de educar a
cidadanía?
Entrementres no Perú tremeu a
terra, morreron centos de persoas e
milleiros quedaron sen casa, a_uga,
luz, comida. .. e sigo sen entender
como perdemos o tempo acubillados
no benestar e no aburrimento.
O mundo parecese á fervenza
secuestrada do río Xallas no Ézaro.
De vez en cando, alguén que manda
abre as comportas e di: veña a disfrutar da paisaxe, pero media horiña,
non vaia ser que nos acostumemos.
Meu santiño, para min que se Deus
fixo a vida e as fervenzas non foi para
que as secuestraran, non si?
Pepe Chao falounos da lentura da ·
terra que irnos sentir na Romaxe,
preto do Ézaro. Oxalá que nos dea
folgos para rachar tanto encaro e así
tamén a nasa sexa terradas benvidas.
Marcho cantando aquilo de Brañas:
eu soñei ver nas cumes do Pindo
adornados con mirto e loureiro
escritores, poetas, guerreiros
que sorrindo se daban a man.

~

As furtadelas

O dereito a reler
Reler o que me fixera fuxir unha primeira vez, reler sen saltar un
parágrafo, reler desde outro ángulo, reler por comprobación,
si ... , concedémonos todos es tes dereitos.
Pero sobre todo relemos gratuitamente, polo pracer da repetición, a alegría dos reencontras, a comprobació~ da intimidade.
"Máis, máis", dida o neno que fomos ... As nasas relecturas de
adultos participan dese desexo: encantarnos co que permanece, e
atopalo en cada ocasión tan rico en novas deslumbramentos.
Daniel Pennac, Como una novela.

Como diciamos onte...
O noso pobo é un pobo romeiro: camiñante e
devoto dos santos, fiel cumpridor da palabra
dada -da "ofreta" - que non se quere conformar cos seus males e busca remedio. Pero o
noso pobo é un pobo ledo que sabe transfor. mar os traballos da vida (que son os que tantas veces o levan ós santuarios) en romería: é
dicir, en peregrinaxe relixiosa, pero tamén en
festa e bon xantar de campo.
¿Quen non fo¡ algunha vez a algún dos grandes
s6 ntuarios galegos? ¿Quen non pasou un día
ou outro, coma romeiro, por Santiago, Nosa
Señora da Barca, Santa Minia ou San Andrés
de Teixido na provincia coruñesa? (... ) Se son

poucos os que nunca foron romeiros na súa
vida, si que todos sentimos falar das grandes
romerías e sabemos da gran forza que teñen
no noso pobo.
A nosa xente estima a vida, e cando sinte que lle
falta dunha ou doutra maneira busca remedio
e búscao onde pode. Moitas veces nos santuarios. Algún día chegará, e ternos que facer
que sexo axiña, que resolvidos moitos traballiños da vida por unha meirande xustiza e
amor na sociedade, a nosa xente non precise
tanto ir catar remedio ós santuarios.
Da sección "Terra e Xente".
lrimia, nº 41 , agosto 1982 .

~

V ROMAXE DE ~S GALEGOS
San .u-te, t t de S.twnbro de 1982
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o naso taboleiro

dun denso e ben
dif rentes grup
que f rmamos o elenc irim go na Coruña, como non
podí ser doutro xeito, compartimos
un día preñado de ilusións e esperanzas, .de amor e fraternidade: celebramo gozosos os esforzos do curso,
pero tamén, e sobre todo, a ~mizade,
a ledicia de sentirse irmáns e irmás,
de compartir o supremo ideal de
seguidores de Xesús de N azaré coa
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absurdo incomprensible abandono e
esquecemento das nasas institucións
oficiais. Pero sobre todo foi un día de
recordo, de ter presente no máis íntimo do naso ser a inesquecible compañeira Susi de Corme (María Xesús
Rei Cousillas). No cemiterio de
Corme, despois du.I]. sinxelo, entrañable e respectuoso acto, ofrecéuselle
un humilde pero significativo ramo
de flores.

Compartimo.s un día preñado de ilusións
e esperanzas
mirada posta no compromiso de traballar polo Reino.
Así, poi o sábado 14 de xullo votámono a percorrer as terras bergantiñá
un anaco da Costa da Marte
cun Mar de Vida día de invernía no
cuador d verán. A tupida e mesta
babuxa non foi impedimento para a
no a irim ga f ta de irmandade de
r cup ración e po ta ó día duns anac da n a hi toria, de exaltación
d no o e quecido e maltratados
m num nto que re isten no máis
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Tivemos ocasión de ollar as vivendas dos oleiros de Buño, afortunadamente, estas si, recuperadas, formando parte do Ecomuseo en torno ó
Forno do Forte; a romana ponte de
Lubiáns; o dolmen Pedra da Arca.
Lemas entre todos o "Creo", de
Manolo Regal, a carón do río Allóns,
ó lado dunha pedra que garda a
memoria de Eduardo Pondal, e preto
do pazo no que foi nado e viviu o
autor de' Os pinos".A pesar do insis-

tente barruzo, rematamos entoando
o naso Hiinno.
Gozamos da xenerosidade dun
xantar á beira do Allóns, xa facéndose ría, e ollando de cando en vez a
fermosura do monte Branca cando a
brétema nolo permitía; do mesmo
xeito abundamos en poesía, sobre
todo de Pondal; en literatura, con
Castelao, etc. Rezamos xuntos e revivimos a historia e a arte da bisbarra,
dende os sabios coñecementos de
Celia Castro.
Podémolo resumir en convivencia,
festa e celebración, é dicir, en
Irimianza.
As irimianzas, agora un tanto descoidadas (coma os nasos vetustos
monumentos), indicábanos Pepe
Chao, seren un dos requisitos do bo
irimego; os outros son: ser subscritor
da revista, ir á Romaxe e ser socio;
coidamos que taméñ indicaba asistir
á Festa do Lume.
Dende A Coruña, unha agarimosa
aperta a todos os lectores de Irimia.

Agrupación Irimega da Coruña
Anuncio Moroño

Horizonte Universal
Carta ·a berta ao Cardeal Renato Martina.
·Acto de idolatría
Xesús só combateu o mal coas armas da súa p alabra.
Eminencia: son antiabortista convencido, por razóns de principio e defensa
dos indefensos. Nunca coticei esa organización admirable que é Amnistía
Internacional (Al). Pero as súas palabras pedindo que os católicos non coticen
a Al, pola súa postura ante algunhas mulleres que abortan, móveme a axudalos ecónomicamente.
É uri xeito de dicirlle que me escandalizou a falta de misericordia das súas
declaracións, atentas só a principios abstractos que descoñecen a crueldade de
situacións concretas. Xesús era contrario ao adulterio e, porén, reaccionou coa
muller adúltera dun modo misericordioso, polo que a curia romana o condenaría hoxe. Al non defende a moralidade do aborto senón a súa despenalización civil, en circunstancias dun dramatismo aterrador. E nós deberiamos aplicamos máis as palabras de Pedro nos Feitos: "Por que tentades a Deus impondo sobre o pescozo das persoas unha carga que nin nós mesmos puidemos
soportar? "

Explícolle esta aplicación: a lgrexa defendeu moito tempo a occisión directa, non de embrións humanos senón de persoas con pleno desenvolvemento da
súa racionalidade, liberdade e capacidade de amor. Defendeu incluso a súa
morte na fogueira, condenando a Lutero por dicir que "queimar herexes é contra o Espírito Santo".
Creo que as palabras de Xesús "quen estea sen pecado que tire a primeira pedra" valen_para nós católicos máis que
para ninguén. Porque Xesús, que era a bondade mesma, e percibía con máis estremecemento o horror do mal, non o
combateu con máis armas que a súa palabra. Non debemos dar a impresión de ter sempre unha medida egoísta para
nós mesmos, e outra, inmisericorde, cando se trata dos demais seres humanos. Comprende vostede que iso escandalice
a moitos?

José Ignacio González Faus
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Entre todos

Crispación social

Antón M. Aneiros

onde vai a Igrexa española por este
camiño? Porque os bispos - a
Conferencia Episcopal-, coas súas
declaracións nos medios de comunicación social,
fan méritos cada día para rachar as escasas posibilidades que quedan de diálogo, tanto coa sociedade·
e as súas institucións en xeral coma cos católicos
máis concienciados e comprometidos. Isto_compróbase nas parroquias, nas dioceses e tamén nas congregacións e ordes relixiosas de homes e mulleres.
Fano así porque están decididos a impoñer a súa
doutrina, sen teren en contra outras opinións?
Todo é posible. Pero así caen na trampa e teñen
que saír ao paso defendendo que de ningún modo
a fe se Hes pode impoñer ás persoas. Como hai que ·
entender logo as súas actitudes de forza, cargadas
de dogmatismo, nas negociacións co goberno?
orque, primeiro, foi o cardeal Cañizares
tratando por todos os medios de establecer para os colexios e as organizacións de
país a obriga de presentaren obxección de conciencia á materia de Educación para a Cidadanía; pero
agora chega tamén o cardeal Rouco coa ameaza de
recorrer ao Tribunal Constitucional para presentar
preito polo mesmo asunto. Buscan preferentemente os bispos, en todo isto, os intereses da sociedade
ou máis ben derrotar socialmente o goberno socialista? Non son poucos os que así o pensan. Pero
tamén é de dominio público que medra o número
de católicos aos que non Hes resulta fácil pertencer
a unha igrexa levada e traída por uns dirixentes
que non escoitan. Non .son conscientes os bispos do
seu divorcio coa sociedade? É posible que todo se
deba á inconsciencia do corporativismo episcopal,
pero iso non os exime individualmente da súa responsabilidade. <entre-todos@hotmail.com>
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Boa Nova
A renuncia ós bens para seguir a Xesús
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A casa é o espazo q~e fundamenta a sociedade antiga .
Nel articúlanse as relacións familiares, económicas e relixiosas. Ninguén que queira vivir en .h armonía co seu contorno pode illarse do ámbito da casa. Facelo suporía a
marxinación social.
Xesús chama a romper eses vínculos de forma moi radical.
Para el, apuntarse á comunidade do reino, ser
discípulo/ a, trae consigo comprometerse .cunha nova familia, un modo novo de ser e de relacionarse. lsto supuxo
fortes tensións sociais para el e para o seu grupo.
Estas tensións son as que se reflicten no texto de Lucas. O
abandono da casa para seguir a Xesús supoñía deixar
todo o que era valioso para un home ou unha muller
daqueles tempos e comezar a vivir coma un/unha desarraigado/ a, sen as referencias que lle daban identidade e
conformidade social. De aí as fortes palabras de Xesús
que expresan o grave que era abandona r' naquela cultura
todo o que daba senso á vida dunha persoa (Le 14, 2527).

Le 14, 25-33
9 de setembro - XXIII domingo do
tempo ordinario
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Nunha ocasión que o seguía moita xente,
volveuse a eles e díxolles:
-Se alguén me quere seguir e non está disposto a romper con seu poi e con súa nai,
coa muller e mais cos fillos, cos irmáns e
coas irmás, e incluso coa súa propia vida,
non pode ser discípulo meu. O que non
carga coa súa cruz e me segue, non pode ser
discípulo meu.
Pois quen de vós, querendo construír unha
torre, non se para a pensar no presuposto, a
ver se a pode rematar? Non vaia ser que
bote os alicerces e non a dea rematado e a
xente que o vexa fago riso del, dicindo: "Este
empezou a construír e non deu rematado".
Ou que rei, que sae á guerra contra outro,
non se senta primeiro a cavilar se lle. chegarán dez mil homes para loitar contra vinte
mil? E, se ve que non, cando aínda o ten
lonxe, mándalle unha embaixada, pedindo
.
condicións de paz.
Pois así, como non renunciedes a todo o que
tedes, non hai de vós quen poida ser discípulo meu.
·

.

Os misioneiros e misioneiras itinerantes que mantiveron
este estao de discipulado despois da Pascua saben que a
cruz que eles han de viviré a deste rexeitamento social
que supón vivirá marxe dos vínculos familiares.
Moitos outros seguidores e seguidoras de Xesús xa non
van vivir así, senón que serán cristiáns dentro das estrutu ras familiares e sociais. Esta é a situación da comunidade
de Lucas, por iso el fa¡ forza na renuncia dos bens (Le 14,
33), como medio de seguir mantendo a radicalidade
evanxélica nos novos tempos.
Carme Soto
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'''"'Falando da lingua

PICO PICO MAZARICO ...

Lidia e Valentina

lrimego dirixíndose á Romaxe

Aquí estamos outra vez! na última
folliña pola parte de atrás, pese a
que pedíamos antes de marchar de
vacacións páxinas centrais... É que
El final del verano llegó ... "como
di í n
d Dúo Dinámico, aínda
qu , p r b n é, no o "tú " non
p rtirá.
" tu " qu -recordamosn gal g non ten porque ser castelanismo, xa que é a forma propia
dialectal da metade oriental de
Galicia (quilómetro arriba ou abaixo ).
E logo como vos foi o verán? fresquiño e, a Deus grazas, con pouco
lume, non? Es tes meses todos talamos co léxico da chuvia ou choiva,

que se é miúda uns chámanlle orballo outros poalla, poallada, zarzallo,
barrufa, barruzo, babuxa, babuña, barbaña, froallo, lapiñeira ... ( vaia riqueza!) e disto si que todos tivemos algo. Mesmo tamén de trebóns, treboadas e
chuvascos illados~ Por certo, todos sabedes que chubasco é un préstamo do
galega para o español. Mirade no dicionario da RAE e ali o veredes con B,
ah! pero aclaran que o colleron do portugués... Sen comentarios, que nos
daría para outro artigo.
Para non empezar acedas, cambiamos de tema ·para falarvos dun libro que
chegou ás nosas m.a ns estes días editado pola Federación de Centros
Xuvenís Don Bosco de Galicia na súa Colección Galiza. Ten por título Xoga
en galega. Campaña de promoción de xogos populares.Os seus antecedentes
están en dúas carpetas con materias destinados á promoción dos xogos
populares, dentro da campaña "Xoga en galega" que eles mesmos puxeran
en marcha hai tempo. Co.m o aquela iniciativa tivera moi boa acollida, animáronse con este libriño que ben merece a pena que teñades para que vos
divirtades "xogando ... en galégo". Recolle x·o gos tan populares como a
porca, as carrilanas, o gua, a pita cega, a ra, o brilé, o gato e o rato, a billarda ... Nun anexo ofrecen carteis, adhesivos para xogar e colorear e sortes.
Quen non recorda aquilo de
Gato, gato,
maragato,
zapatilla
e zapato.

Pelo,
gato, ·
vinte,
catro.
Unha,
dúas,
tres
e catro.

Rabo de boi,
Rabo de besta.
Dixo meu pai
Que estaba.nesta.

Onde tamén·podedes atapar máis información sobre este tema é na páxina
www.xogospopulares.com É un "portal de tradición lúdica" que vos ha resultar
ben interesante.
Vémonos na Romaxe!

O Fachinein>

da lingua

O raposo no galiñeiro
Xa non é só que o Valedor do Pobo
exhiba impúdicamente a súa ignorancia {no mellor dos casos, porque ou é
moi burro ou mentalmente aínda non
chegou á revolución neolítica) descolgándose con prexuízos máis rancios có
unto de hai dous anos. Tampouco que
todo o mundo se considere experto en
normalización e planificación lingüística e saiba en todo o momento o que
compre facer, xa sexo percebeiro, xuíz
ou lagarterana. "¿Que opina del tema
del gallego?" lle preguntan no xornal
que se anuncia "orgulloso de nuestra
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tierra". E veña a largar por esa boquiña.
O triste é que esa perseo sexo a que consensuaron {cum sensu, é dicir, sentiron que
era el) os tres partidos que nos representan
no parlamento. E máis triste ainda o pouco
que escandalizaron esas palabras a non
ser un pequeno sector sensibilizado coa
, causa. E el vai ser oque teña que valernos,
entre outros, en asuntos que teñan que ver
coa lingua. Conclusión: seguiremos institucionalmente desvalidos. Lasciate ogni speranza!

A.Q

