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R E V I S T A  Q U I N C E N A L  D E  C R E N T E S  G A L E G O S

A terra vai dando froito por si mesma  

Comercio xusto e de 
proximidade: unha 
realidade alternativa
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O trasno A solidariedade barata 
Daniel López  Muñoz

Velaí vén o verán.

A foto que fala

Pois vai ser iso, que o fallo da social-
democracia zapaterista, que xestio-
nou o estado do benestar nunha épo-
ca de superávit e “entusiasmantes” 
índices macroeconómicos, foi a cren-
za cega no crecemento ilimitado e na 
solidariedade barata. 

A pesar das variadas advertencias, 
creron, autoconvencéronse, que ese 

como o imposto do patrimonio e o de 
sucesións. Ou, máis directamente, de-
volvendo 400 euros do xa recadado a 
cada un dos contribuíntes. Un estado 
social choio, financiado pola constru-
ción masiva. Un modelo Barreiros a 
gran escala. 

Pero construír a longo prazo unha 
sociedade solidaria e cohesionada su-
pón que a xente cumpre coa Facenda 
con auténtico criterio socialista: de 
cada quen segundo as súas posibi-
lidades. E manter o pulso. Para que 
vaia calando unha idea básica: unha 
maior equidade favorécenos a todos 
e todas, pero non é barata, e os que 
máis teñen, deben contribuír máis. 

Agora, coa auga ao pescozo, teñen 
que recorrer en tres días a recortar o 
gasto social, as pensións dos vellos e 
a paga de mestras, enfermeiros e ce-
ladores..., sen tempo para recuperar o 
imposto do patrimonio, para contro-
lar o fraude fiscal, ...sen ter nin medio 
borrador de borrador de proposta 
dun novo imposto sobre grandes for-
tunas e outro sobre o perigoso trasfe-
go de capitais e as operacións especu-
lativas en bolsa.

crecemento de ladrillo e de “madrile-
ño-feliz-en-apartamento-baratísimo-
na-Mariña”, ía a durar eternamente 
(ou cando menos un par de lexislatu-
ras). Nin repararon, madía leva, xa se-
ría moito pedir, nos custes ecolóxicos, 
enerxéticos e tamén sociais , daquel 
“por fin somos europeos ricos”. Nin 
falar xa, por suposto, da posibilida-
de de aproveitar os tempos de fol-
gura para pensar con calma noutro 
modelo de crecemento, apostar pola 
investigación, pola formación, pola 
ecoloxía, pola calidade, pola cohesión 
social e polo decrecemento ou, cando 
menos, a contención solidaria. 

E nese arrebato de furor edificador 
chegaron tamén a convencerse de 
que o estado do benestar, a redistri-
bución da riqueza, é unha cousa ba-
rata, un choio.  Por iso, nas súas deci-
sións, ían espallando a sutil e velenosa 
idea de que a política social é gratis, 
que se podía facer gasto en plan nór-
dico avanzado ao mesmo tempo que 
se baixaban impostos e perdoaban 
ingresos perfectamente consolidados 
e aceptados pola nosa, digamos, cul-
tura popular contributiva (que é, de 
seu, pícara abondo), ingresos, digo, 



3

Editorial A PERVERSIÓN DOS SÍMBOLOS

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

Un ano máis por estas datas asistimos ao espectáculo da sucesión de desfiles de nenos e nenas de 9 ou 10 
anos: capitáns de fragata, franciscanos, almirantes de mariña e case todas as nenas con modelo “mininoivas.”

Seguimos constatando que na forma de realizar moitas “primeiras comuñóns” hai evidentes elementos que 
casan pouco co Evanxeo de Xesús. Por exemplo os excesos económicos (traxes – e non só do que comunga-, 
perruquerías, reportaxes fotográficas ou de vídeo, regalos, restaurante), nun asunto que se supón que é a 
incorporación plena a unha comunidade, a cristiá; que ten coma trazos principais, cando menos na teoría, o 
compartir solidario e fraterno.

En todo iso hai bastante de perversión dun fermoso símbolo: a celebración da amizade entre eses nenos 
e nenas con Xesús, quen pasou polo mundo compartindo e beneficiando as persoas, sobre todo ás persoas 
máis precisadas de agarimo, de autoestima, de recuperación da propia dignidade.

As nenas e nenos serían quen de celebrar doutro xeito máis acorde este descubrimento de Xesús coma 
amigo e compañeiro no camiño da vida, pero coas nosas celebracións non llo poñemos fácil. Seguro que as 

nenas e nenos poden chegar intuír 
o que se esconde naquela fermosa 
e comprometedora frase de Garau-
dy: “Cristo está no pan. Pero se lle 
recoñece ao partir o pan”. Ou mes-
mo aqueloutra frase non menos 
comprometedora: “Cando falta a 

fraternidade, sobra a Eucaristía”. Non se trata de que teñamos que agardar a que desaparezan as inxustizas 
para podermos celebrar a Eucaristía. Pero tampouco non podemos celebrar unhas Eucaristías que non nos 
impulsen a comprometernos na loita por un mundo mellor. 

Detrás dunha “primeira comuñón” ben preparada habita unha entrañable mensaxe: Deus – o da experiencia 
cristiá- acompaña a nosa vida e quere ser para nós alimento, para que non desacouguemos nin desespere-
mos na nosa andaina. O pan da Eucaristía aliméntanos para o amor e non para o egoísmo; impúlsanos a ir 
creando unha meirande comunicación e solidariedade...

Así de simple e de complicado. Moito nos tememos que esta mensaxe entrañable e ben revolucionaria que-
da, na práctica, totalmente devorada polo espectáculo folclórico que a arrodea e oculta. 

dereito a facer festa contigo nos 
bos. Esa xente coa que compartes 
traballo ou compartiches infancia, 
proxectos, estudos  Que orgullo 
saber que para o teu día especial 
vestiron as súas mellores roupas, 
foron á perruquería, madrugaron, 
fixeron quilómetros, pensaron 
nun agasallo especial, beberon e 
comeron contigo. Estou encanta-
do de ter tantos e tan bos amigos. 
Porque imaxinades unha voda sen 
amigos/as? Imaxinades unha vida 
sen eles? No próximo Rumores 
prometo non falar de vodas.

Detrás dunha “primeira comuñón” habita 
unha entrañable mensaxe que queda 
oculta polo espectáculo 

Se lestes o anterior Rumores sa-
bedes do meu cambio de estado 
civil. Estiven de casamento. Moi-
ta xente pensa que para ter unha 
voda necesitas un par de cousas: 
unha parella e un cura (ou alcal-
de) e pouco máis. Como di a canti-
ga: “casa miña filla casa, que unha 
perna tapa á outra”.

Se cadra é certo. Os mínimos para 
casar son a parella e o ministro da 
voda. Pero imaxinades unha voda 
sen amigos e seres queridos? Que 
sería dos nosos momentos espe-
ciais sen esa xente que acompa-
ña a túa vida. Que está nos malos 
momentos e que loxicamente ten 



4

1 2 3 4
A peneira

4

3

2

1

4 radiólogos para cubrir as gar-
das de 6 hospitais. Organízanse 
plataformas para denunciar 
a privatización do servizo da 
SAÚDE, que vai afectar 
aos máis débiles. No 2009 
emigraron de Galicia máis de 
100 especialistas, despedidos, 
a costa de restrinxir a atención, 
alongar os prazos e as listas de 
espera, ou derivando os doentes 
a centros privados. Paralizouse 
o Plan de Saúde Mental. Ade-
mais, a eliminación da atención 
das doenzas non crónicas dos 
hospitais comarcais aumenta 
a frustración dos doentes, ao 
tempo que contribúe á masifica-
ción e á despersonalización da 
atención sanitaria. 

No 2008 morreron en Galicia 
máis persoas por suicidio ca por 
accidente. Algo así aconteceu 
tamén en Francia, coa alta 
taxa de suicidios na compañía 
France Telecom, froito das súas 
políticas cos seus traballado-
res. A OMS considera ao 
suicidio como a terceira causa 
de morte da mocidade entre 
15 e 25 anos, en total un millón 
ao ano no mundo. Morre unha 
persoa por cada 30 intentos. 
No noso país temos unha 
taxa de 11,3 mortos por cada 
100.000 habitantes, mentres 
que a media estatal descende 
a 7,7. No metade dos casos, a 
causa última dos suicidios son 
as DEPRESIÓNS, mentres que o 
25% está asociado a algún tipo 
de consumo de substancias no-
civas. Un 15% da poboación ten 
ansiedade, incidencias afectivas, 
calculándose que uns 300.000 
galegos sofren trastornos men-
tais, así como outros 200.000 
toman antidepresivos.  

CRISE, para quen?? As 
pensións de 16 banqueiros 
suman 416 millóns de €, 317 
veces máis cun empregado. 
O presidente de Catalunya 
cobra 146.000 €/ano e o da 
SGAE, 323.000 €. O 30% dos 
fogares non teñen para comer 
á fin de mes, e un 20% viven na 
pobreza. Gástase na fabri-
cación da réplica da carraca 
para a Catedral de Santiago, 
ou na continuidade de obras 
na Cidade da Cultura, mentres 
que non chega o diñeiro para 
os discapacitados, o que lles 
correspondería por lei.

Fronte as 7.900 persoas do 
2008, ou as 2.282 que arriba-
ron a Canarias no ano seguinte 
de SENEGAL (moitos 
detidos na orixe), este ano só 
chegaron 2 caiucos. Cómpre 
axudalos alí. Hai 1.724 inmi-
grantes senegaleses aquí, que 
mandan de media uns 12 por 
persoa, fronte a 1€ de investi-
mento estranxeiro. A entrada de 
sen papeis reduciuse á metade: 
7.000 ata hoxe, por 17.000 no 
2009. Dende 1983 afogaron 
preto de 20.000 persoas tentan-
do chegar ao noso continente. 
Dakar, celebra a Bienal (“Tous 
ensemble”) nos 50 anos da 
independencia.



5

5 6 7 8
Alfonso Blanco Torrado

7

86

5

Os trobadores do gravado de 
Luís Seoane ambiéntannos nas 
festas que xa están aquí. No 
Encontro “Luís SEOANE 
ARTISTA”, que tivo lugar 
na Facultade de Belas Artes 
de Pontevedra, descubriuse un 
creador sempre sorprendente. A 
exposición máis completa sobre 
a súa obra, “A configuración do 
mito”, estará presente na Funda-
ción na Coruña ata o próximo 
11 de xullo. O artista recrea a 
historia, cunha achega, que fixo 
mudar a nosa estética, dende as 
dúas beiras do Atlántico.

O Festival de CANS, o único 
con produción só galega, non 
envexou ao da Ribeira francesa, 
no que Oliver Laxe competiu en 
na sección de obras noveis cun 
documental, prometendo rodar 
un filme aquí. Xa fica lonxe o 
ano 1953, cando Velo foi pre-
miado en Cannes polo súa fita 
Raíces. O certame de Porriño 
preselecciona para a sección 
de curtos de ficción dos Premios 
Goya. Na foto, o seu fundador, 
que implicou a toda a aldea no 
certame.

Na costeira do PEIXE 
AZUL o 85% das capturas 
descárganse en Burela. No 
2009 foron uns 1,5 millóns q., 
rexistrándose unha baixa do 
prezo da pescada, igual que 
aconteceu en Celeiro. Repunta 
o xurelo, no arrastre, en Vicedo 
ou en Ribadeo, mentres que 
descenderon as capturas de 
sardiña no cerco, posto que 
cada vez emigran máis ao 
norte debido ao quecemento da 
auga. Galicia é líder na xenéti-
ca do rodaballo, o rei do peixe 
de crianza. A acuicultura desfai 
refráns eliminando a estaciona-
lidade: “se non tes sardiñas no 
San Xoán, toma queixo, viño e 
pan…”

Rente o Camiño, as parroquias 
celebran, o 29 deste mes, os 
“27 anos con MATO, Cura 
e Amigo!”, na mesma montaña 
que cantou Novoneyra. Agra-
decen que os axudara a manter 
aceso o lume, e recoñecer a pa-
tria da lingua e da terra. Temos 
1.400 aldeas abandonadas e 
750 cun só veciño. En Cervantes 
son só 1.700 veciños en 139 lu-
gares. Estamos na cola mundial 
da fecundidade, ocupando o 
posto 221 dos 224 países con 
datos. Sendo a taxa de relevo 
xeracional de 2,1 fillos/muller, 
na UE é só de1,5. Na actualida-
de morren entre 6.000 e 9.000 
persoas máis das que nacen.
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Ás furtadelas
Pedro Pedrouzo Devesa

Das casas cheas 
aos templos 
baleiros

É sabido que na Igrexa primitiva non 
había templos. Os cristiáns reuníanse 
nas casas, xa que a casa era a estrutu-
ra de base do cristianismo primitivo. 
É dicir, a Igrexa era a institución que 
aglutinaba as “igrexas domésticas” 
(R. Aguirre). Esta situación durou ata 
o s. IV, cando (a partir de Constanti-
no) se construíron os primeiros tem-
plos cristiáns. Foi o concilio de Lao-
dicea (do 360 ao 370) o que prohibiu 
a celebración das eucaristías domés-
ticas. Ata entón, ou sexa durante tres 
séculos a Igrexa non tivo templos, é 
dicir, non tivo espazos sacros. Porque 
“o sacro”, para a Igrexa daqueles tem-
pos, non estaba en determinados edi-
ficios ou locais concretos, senón que o 
sacro eran “as persoas”. 

[...]

Polo que contan os evanxeos, Xesús 
non ergueu ningún templo ou capela. 
Nin organizou un centro de espiritua-
lidade ou unha casa de retiros. Xesús 
foi un laico, que viviu laicamente, 
como un profeta itinerante. Un profe-
ta, ademais, que, como sabemos, tivo 
serios conflitos co Templo de Xerusa-
lén e os seus sacerdotes. Ata que aqui-
lo terminou traxicamente na paixón e 
na cruz. Logo da Resurrección e de 
Pentecoste, o libro dos Feitos conta 
que, cando mataron o primeiro már-
tir, Esteban, este, precisamente cando 
o ían a matar, dixo que “o Altísimo 

manos e humanizándose. Unha cousa 
que foi fatal. Porque así os cristiáns 
descargamos as conciencias acudindo 
un intre ao templo, [...] o que fai máis 
tolerables as frecuentes faltas de res-
pecto que cometemos na convivencia 
acotío e en todas partes. Espántanos 
a profanación dun templo. E non nos 
impresionan as constantes profana-
cións de toda clase de persoas que 
cometemos, ata coa conciencia tran-
quila [...] 2) É máis fácil construír un 
templo que construír unha comuni-
dade. Manéxase mellor o ladrillo que 
a convivencia. E así nos atopamos 
agora con moitos templos e tan pou-
cas comunidades. Ensinamos monu-
mentos, pero non podemos ensinar 
grupos humanos que se queren e nos 
que non hai segredos que ocultar. 3) 
Os templos adoitan dar un bo rende-
mento económico. Cousa que se sabe 
desde que se empezaron a levantar 
templos. [...].

Un dos moitos problemas que a Igre-
xa ten que afrontar é este: Cremos no 
Deus que pechamos nos templos ou 
cremos no Deus que está en cada ser 
humano? Velaquí dous modelos de 
Igrexa, que desencadean dúas formas 
de entender o cristianismo e a fe en 
Xesús o Señor. 

Texto íntegro en: http://josemariacasti-
llo.blogspot.com/

non habita en dificios construídos por 
homes” (Feit 7, 48). [...]

 Aqueles cristiáns non querían tem-
plos. O motivo deste rexeitamento 
non era económico (non tiñan diñei-
ro para tales edificios), nin político 
(tíñanse que ocultar en tempos de 
persecucións). O motivo polo que 
rexeitaban os templos era teolóxico. 
Porque unha das conviccións máis 
fortes da Igrexa daqueles primeiros 
séculos cristiáns era que o templo 
dos cristiáns é a comunidade (1 Cor 
3, 16-17; Ef 2, 21) ou cada cristián en 
particular (1 Cor 6, 19; 2 Cor 6, 16).
[...] É dicir, o lugar do encontro con 
Deus non é un espazo material (xeo-
gráfico), senón o espazo humano do 
encontro entre as persoas. Onde os 
humanos se atopan, comunícanse, 
únense e conviven, aí é onde se atopa 
a Deus.

Este xeito de pensar, tan revolucio-
nario, durou algún tempo, non moi-
to. Só aguantou tres séculos. A partir 
do momento no que a Igrexa se viu 
con poder, expresou ese poder (entre 
outras cousas) nos edificios, é dicir, 
levantando igrexas, templos, basílicas 
e capelas. Co cal conseguíanse varias 
cousas: 1) Pechábase a Deus no tem-
plo, que podía ser grandioso, sinal de 
que quen estaba alí era o Todopode-
roso, pero xa non era o Deus humani-
zado, o que se encontra entre os hu-
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O Peto do Santo Antón
Rubén Aramburu

 Dei un longo paseo baixo a caloraza de hai uns días e ao pasar por 
unha igrexa vin que había festa de voda. Os noivos chegaron nun 
carro enorme, feísimo, coma os dos mafiosos dos filmes america-
nos, podían meter medio convite dentro. Seguín andando paseniño 
e pensando como faría eu se casara, e non se me ocorreu nada. 
Atravesei por un rueiro e dúas veciñas falaban sobre o casamento, e 
aí xa espernexei. Mirade:

-Oes, Lela, e logo quen casa?

-Éche o fillo do finado do cura.

-Que bo rapaz, é igualiño que o pai, a ver se ten sorte 

Doutra vez escoitei dun fillo dun cura que era cantante dunha orques-
tra e a xente das parroquias ía ás verbenas por mor de escoitalo: 
“Canta igualiño que o pai”, dicían. Quedei dubidando por se “o fillo 
do finado do cura” se debía a un alcume, bastante común na nosa terra. Pero alegroume que tanto o 
fillo coma o pai, cura ou non, foran boas persoas.

Anda o poleiro revolto estes días co tema da sexualidade dos cregos, é por iso que esta historia me veu 
a pelo. Na conciencia popular está máis que aceptado que os curas teñan muller e fillos, aínda que 
despois lles chamen a criada, ama, ou sobriños. Incluso as autoridades, coñecendo estas situacións, 
nunca interviñeron, sempre e cando non se fixeran oficiais, o que me parece unha hipocrisía. O que 
me chama a atención é que as xentes consideraban boas persoas os cregos que mantiñan muller e 
fillos, non así os que os deixaban por aí desamparados. Supoño que os miraban máis humanos, e 
sometidos ás necesidades de toda familia: procurar mantenza, estudos, recursos… Seguramente estes 
curas non eran xulgadores, pois ben sabían das durezas da vida. Algún foi enterrado con aplausos de 
todo o pobo entre as bágoas da compañeira e dos fillos. Non se trata de emprender batallas, eu creo 
que ante todo hai que usar o sentido común, cousa que nas xentes sinxelas é algo normal. O conto é 
que eu prefiro un cura que é capaz de querer, chorar, sufrir e esforzarse polos seus, que a quen ande 
fervendo en non sei que matinacións. Sen xulgar nin a uns nin a outros, e non habería sitio para as 
dúas formas de vivir?
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Panxea é o lugar 
onde unha familia 
normal poda facer a 
súa compra habitual 
con criterios ligados 
a comercio xusto e 
consumo responsable

sensibilización ligadas a temas de eco-
nomía solidaria en xeral.

Para esta nova experiencia creastes 
unha cooperativa.

A asociación segue a existir, ligada ás 
actividades de sensibilización, mais era 
necesaria a creación dunha cooperati-
va, fundamentalmente por dous mo-
tivos: o económico, polo investimento 
de capital necesario para iniciar esta 
empresa de economía solidaria, que 
queriamos pedirllo á xente vinculada a 
Panxea; e pola necesidade de vincular 
máis aos socios nesta experiencia, que 
teñen o papel fundamental súa xestión.

Esta crise económica na que vivimos, é 
un bo momento para emprender esta 
aventura comercial?

Nós entendemos que si, aínda que te-
ñamos que estar pendentes da evolu-
ción económica para consolidar, antes 
ou despois, a viabilidade da tenda. Para 
nós tamén é un reto observar como o 
comprador de comercio xusto vai res-
ponder ante a introdución de produto 
local fresco galego. Pero para nós a cri-
se comportou aspectos positivos: des-
pois de buscar durante máis de dous 
anos un local onde situar a tenda, agora 
comeza a haber en Santiago locais co-
merciais a prezos máis axeitados a mer-
cado, pondo freo a eses prezos abusivos 
froito da especulación inmobiliaria que 
existían. Pero sobre todo é unha aposta, 
o reto de facer empresas de economía 
social, fronte aos modelos de especula-
ción que se impuñan en todos os eidos 
da economía. O modelo de crecemento 
exponencial, baseado no crecemento 
disparatado da demanda chegou ao seu 
límite, levándonos á crise que agora vi-
vimos, nós pensamos que este tipo de 
modelo empresarial é válido e pode de-
mostrar que pode ser viable, entenden-

Entrevista 
Gonzalo Gesto é membro de Panxea, a tenda de comercio xusto aberta 
en Santiago de Compostela en 1996 e que vén de reabrir as súas portas 
apostando polo consumo sostible e responsable. Á experiencia na co-
mercialización e difusión de producións do Sur unen agora producións 
ecolóxicas da nosa terra, producidas igualmente con criterios de comer-
cio xusto. Deste xeito, poderemos comprar dende o tradicional café ou 
cacao, a grelos, fariña ou patacas novas, segundo a época do ano

Panxea acaba de reinaugurarse case 
que reinventándose. Se erades unha 
tenda de comercio xusto, agora como 
vos definiriades?

Nun principio Panxea nin sequera foi 
tenda, naceu como unha asociación que 
tiña como obxectivo a promoción do 
comercio xusto, nun momento en que 
isto era algo bastante novidoso en Ga-
licia, xa que só existía unha experien-
cia en Lugo levada pola Cova da Terra. 
Para isto, entre outras cousas, instalou 
postos puntuais de venda de produtos 
de comercio xusto. Non sería até finais 
do 96 cando se abra a primeira tenda, 
con traballo voluntario.

E na actualidade xa moito máis que 
tenda de comercio xusto.

Co pasar dos anos Panxea foi diversi-
ficando obxectivos e formas de actua-
ción. Dende o principio sempre se fixo 
sensibilización e difusión do comercio 
xusto e consumo responsable, entendi-
do na relación Norte-Sur, mais co tem-
po fomos descubrindo cousas novas. A 
partir do ano 2002 fomos introducindo 
o concepto de soberanía alimentaria 
porque nolo reclamaban os propios 
produtores que viñan do Sur. Fíxeron-
nos ver como non tiña sentido só facer 
café ou cacao para a exportación senón 
o podían tamén integrar nos seus pro-
pios mercados locais. Isto coincidiu ta-
mén coa crise do leite, o que nos permi-
tiu integrar os conceptos de soberanía 
alimentaria no Norte e no Sur, que era 
o que os produtores nos reclamaban. 
Isto nos obrigaba a mudar o modelo 
de tenda, sobre todo se queriamos in-
troducir produto galego producido en 
condicións de comercio xusto. Queria-
mos integrar a tenda de comercio xusto, 
a introdución de produto local e fresco, 
así como ter un local amplo que nos 
permitise desenvolver as actividades de 

Gonzalo Gesto

“Nos momentos de crise cómpre apostar 
por empresas de economía social”
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en relación calidade-prezo o comercio xusto 
non só é competitivo, senón que nalgúns 
casos mesmo é máis barato

Entrevista 
con criterios ligados a comercio xusto e 
consumo responsable. É certo que non 
podemos ofertar toda a gama de pro-
dutos que poda necesitar unha familia 
media, pero podemos chegar a ofer-
tar unha gran parte das súas compras. 
Quen son socios de Panxea atoparán 
esta ampla oferta a un prezo rebaixado.

Notades se segue a vincular comercio 
xusto con produtos caros?

Cómprenos reflexionar sobre o feito de 
que a parte de renda que destinamos á 
compra de alimentación é a menor da 
historia, sobre un 20% do total. Cóm-
pre facer unha reflexión sobre onde 
gastamos e veremos como creceron de 
forma considerable os gastos destina-
dos ao automóbil ou ás telecomunica-
cións, por non mencionar as hipotecas. 
Que cada quen faga as contas de canto 
dedica a cada apartado do seu salario. 
Despois estaría apostar por un comer-

do a xente que se pode facer economía 
doutra maneira.

Esta non é unha experiencia nova, xa 
tendes referencias do funcionamento 
doutras iniciativas no noso país.

Dende o ámbito do comercio xusto te-
mos experiencias similares, sendo o cla-
ro referente da Cova da Terra, en Lugo, 
que funciona razoablemente ben, non 
só como tenda senón tamén como cen-
tro de recursos e difusión. E dende as 
cooperativas de consumo vinculadas á 
produción ecolóxica local, temos pre-
sentes as iniciativas de Árbore, en Vigo, 
ou de Xoaniña, no Ferrol, que tamén 
teñen unha grande experiencia.

O comercio xusto creceu nos últimos 
anos, asentando o seu público, no me-
dio dun fondo debate sobre o seu fu-
turo.

É un debate que se está a dar en Euro-
pa e no conxunto do Estado. Esencial-
mente existen dous modelos de futuro: 
aqueles que apostan por unha perspec-
tiva integradora que buscan a transfor-
mación social, seguindo os principios 
da soberanía alimentaria, entre o que 
nos atopamos nós, e aqueles ligados 
ao concepto tradicional do comercio 
xusto como axuda para o desenvolve-
mento do chamado Terceiro Mundo, 
a través da venda dos produtos como 
axuda a eses países. É este modelo o 
que xustifica a apertura da venda de 
produtos de comercio xusto nas gra-
des superficies comerciais.  A creación 
dun selo específico de comercio xusto, 
coa que non estivemos de acordo, res-
ponde a esta idea de que o esencial é 
chegar ao maior número de consumi-
dores posibles para poder vender máis. 
Cando nós o que observamos é que os 
pequenos produtores por quen máis se 
senten asoballados son polas políticas 
destas grandes superficies, tal como se 
denuncia no noso país co tema do leite. 
Chegouse mesmo ao paradoxo de que 
grandes multinacionais poden certificar 
que un dos seus produtos é de comercio 
xusto.

Cal é o obxectivo desta nova tenda e 
local de Panxea?

Nace coa idea de que unha familia nor-
mal poda facer a súa compra habitual 

cio sostible. Por outra banda, e aínda 
que pareza mentira, en relación cali-
dade-prezo o comercio xusto non só é 
competitivo, senón que nalgúns casos 
mesmo é máis barato. Un exemplo é o 
chocolate: Nestlé promoveu a substi-
tución do cacao por graxas, “creando” 
un chocolate de calidade máis caro que 
o do comercio xusto. É o que fixo foi 
baixar a calidade do chocolate medio 

Panxea conta 
cunha páxina 
web onde 
detalla todas 
as súas activi-
dades

Na tenda atoparemos produtos de comercio xusto e 
de produción ecolóxica local

e vender o que facía antes moito máis 
caro.

Pero, como comentabas antes, abrides 
un local que pretende ser moito máis 
cunha tenda?

Pretendemos acoller tres cousas: a ten-
da, o local social de Panxea e un local 
social que sexa centro de recursos e 
local de referencia para as asociacións 
que se movan en Santiago e no con-
torno. O centro de recursos contará 
con todos os materiais que xa tiñamos, 
unido ao que compartan os socios, co a 
idea de crearmos a medio prazo unha 
“cousateca”, que nos permita centrali-

zar e compartir o que nós temos nas ca-
sas. Xa nas reformas previas á apertura 
vimos como, só pensando en ferramen-
tas, isto pode ser de gran axuda. Quen 
non ten un trade que nunca utilizou? 
Por último, o local está aberto a outras 
organizacións, e xa temos dúas  que o 
utilizaron como local físico, AIS O Peto 
e SODEPAZ, pero tamén esta aberto 
a calquera actividade doutras organiza-
cións, charlas, obradoiros, etc.
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Opinión NON TE QUERO!
XAQUÍN CAMPO FREIRE
Sacerdote

Un día presenciei isto: Un neno duns catro anos, soíño, con cara triste, pegadiño a unha pa-
rede, ollos moi abertos e sen bágoas, ...

E fronte del estaba un home duns trinta e cinco anos, cun grupo da súa mesma forma de 
proceder, (non quero adxectivar), mofándose del e dicíndolle animaladas que eu non quero 
reproducir. Non. Non lle ían pegar. Seino.

O neno non entendía. Mais no seu corazón de neno de catro anos sentía arrepío. Estaba 
sendo ameazado na súa dignidade.

Eu pasaba por alí. Presenciei a escena. Parei e fiteinos. E visto que non era abondo, intervín 
con severidade contra daquel valente e dos seus cor-
náns corifeos.

Cando o neno se decatou que alguén saía por el, desde 
o fondo lanzou con voz pequeniña o desafío máis gran-
de dun pobre: NON TE QUERO! Só tiña iso. Ese día 
comprendín o terríbel que é que alguén te bote do seu 
mundo afectivo por abusón.

Eu non son político e non milito en ningunha formación 
política. Tampouco son economista. Sei que no ano 1929 
houbo unha grande crise económica mundial. Pero das 
crises económicas saímos. Con moito sufrimento. Pero 
saímos. Eu nacín na guerra in-civil e sei a fame que pa-
samos en España. E da fame e da miseria saímos. Pero 

das miserias da guerra aínda hai esqueletos polo monte. Eu sei dalgún. E diso non todo o 
mundo quere saír.

“Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma sólo 
es de Dios”.(El Alcalde de Zalamea.- 1642).

 Sr. Feijoo, eu téñolle moito medo. Como llo teño a Dona Rosa Díez, a Don José María 
Aznar e á súa FAES. Que lle vou facer! E non son político. Pero menos mal que estamos en 
Europa, senón teríalles verdadeiro pánico. E non por que me levasen á pobreza dos cartos. 
Téñolle medo, porque só co que leva feito, tennos roubado un patrimonio da alma que nunca 
vai poder devolver. Canto dano lle fixo á fala que eu herdei dos meus! 

Xa sei que non teño poder ningún. Nin o quero. Só teño a forza feble, pero infinda, daquel 
neno inocente: NON TE QUERO!

Non lle discuto para nada a súa chegada democrática ao poder. É o meu Presidente e punto. 
Pode seguir cen anos se o pobo o reelixe. Pero o patrimonio da alma que vostede esnaquizou 
xa nunca poderá devolvermo. 

NON TE QUERO! Desde o fondo da miña afectividade: NON TE QUERO. Fíxese que non 
xulgo a súa forma de gobernar. Pero hai cousas para as que non hai elección ningunha que 
lle dea atribucións. O patrimonio da alma só é de Deus. 

 “Mais son probe e, ¡mal pocado!, a miña terra n’é miña, que hastra lle dan de prestado a beira 
por que camiña ó que naceu desdichado”.  NON TE QUERO.

Xa sei que a vostede a falta do meu aprecio, sen máis poder que o dun insignificante DNI, 
mesmo lle fai rir. Pero a min craváronseme na alma os ollos daquel neno impotente, que tan 
axiña como puido, lanzoulle á aquel xigante o seu máis grande desafío: NON TE QUERO!

Xa sei que vostede non entende esta linguaxe. Non é pai. Sobre todo non é pai espiritual. Por 
iso destrúe sen conciencia o noso valor espiritual máis nitido: a fala, a lingua, a expresión. 
Para vostede todo isto son andrómenas, non teñen valor. Nesa lingua choraron, riron, ama-
ron, naceron e morreron os meus. Para vostede isto non vale nada.

Que medo me mete na alma! Perdoe, pero é o que me sae: NON TE QUERO!
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Internacional O conflito de Tailandia
Moisés Lozano Paz

Desde fai algún tempo e coa compañía da crise en Tailandia existe un grave con-
flito político que afecta á vida da súa cidadanía. Debido a súa situación xeográfica, 
a cultura tailandesa estivo tradicionalmente influída polas culturas de Chinesa e 
India. No entanto, Tailandia foi xerando diferentes culturas autóctonas ao lago 
da súa propia historia. Ten un crecemento demográfico espectacular: conta cunha 
poboación de 66 millóns de habitantes.

un sistema de sanidade universal e me-
didas para eliminar a pobreza 

En abril de 2006 vólvense a celebrar 
eleccións e Thaksin revalida de novo 
o cargo. No entanto, tralo boicot da 
oposición ao novo goberno, a Corte Su-
prema tailandesa sentenza a anulación 
dos resultados electorais e a convoca-
toria dunha nova cita coas urnas. En 
setembro dese mesmo ano, os militares 
toman o poder, acabando con quince 
anos de democracia no país. Máis tar-
de volve a normalidade a Tailandia e 
imponse de novo o partido de Thaksin, 
que goberna ata outubro de 2008 can-
do os seus detractores ataviados coas 
súas camisas amarelas, bloquean o ae-
roporto de Bangkok e forzan a entrada 
ao goberno do Partido de Tharksin. A 
data de hoxe os seus seguidores, cami-
sas vermellas, continúan manifestándo-
se polo que eles consideran un goberno 
imposto inxustamente..

O Goberno actual de dereitas, presi-
dido por Abhisit acaba de anunciar 
que convocará eleccións en novembro 
para saír da crise política. Os “cami-
sas vermellas” dan a benvida á oferta 
do Goberno para poñer fin á crise. O 
plan baséase en cinco puntos: respecto 
á monarquía, reformas para resolver 
as inxustizas sociais, creación dun or-
ganismo independente que supervise 
a imparcialidade dos medios de comu-
nicación, unha investigación da recente 
violencia política e un debate sobre a 
necesidade de reformar a Constitución. 

Agora os organismos internacionais de-
ben loitar de novo pola democracia en 
Tailandia. Poida que esta loita sexa o úni-
co e auténtico camiño para alcanzar a tan 
necesaria reforma política e social cara a 
unha sociedade  máis xusta e pacífica.

Un pouco de historia

O budismo Teravada é central para a 
identidade moderna e crenza tailan-
desa. Con todo, nas áreas máis ao sur 
do país prevalece o Islam. Existe unha 
gran cantidade de grupos étnicos dis-
tintos que habitan o país e moitos deles 
permanecen marxinados.

En 1932, unha revolución pacífica es-
tablece unha nova monarquía consti-
tucional. Durante a Segunda Guerra 
Mundial Tailandia alíase con Xapón, 
pero trala súa derrota realinéase cos 
Estados Unidos. Ata os anos 80, perma-
nece como un país politicamente ines-
table. Así se produce unha sucesión de 
cambios de goberno a consecuencia de 
senllos golpes de estado. Tras superar o 
mencionado período, o país configúra-
se, a partir do último golpe militar de 
1991, como unha democracia participa-
tiva moderna.

En 2001, Thaksin Shinawatra, do par-
tido Thai Rak Thai (Os Tailandeses 
aman aos Tailandeses) convértese en 
primeiro ministro tailandés, tras gañar 
as eleccións celebradas ese mesmo ano. 

A crise actual

A crise que dura ata o día de hoxe co-
meza en 2005, Thaksin, que xa fora elixi-
do anteriormente renova o seu manda-
to por outros catro anos. Pero, durante 
este tempo abondan as acusacións de 
coacción da liberdade de prensa, com-
pra de votos, utilización do poder para 
favorecer ás súas empresas, abusos po-
liciais na guerra contra o narcotráfico, e 
incapacidade de frear aos movementos 
islamistas do sur do país. No entanto, o 
goberno de Taksin iniciara moitas polí-
ticas favorables aos pobres, tales como 
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Letras Galegas
Aldegunde Quiñones

Olga Novo: “ Novoneyra foi un 
interpretador da música do ar e da terra”

Era o poeta da 
concentración expresiva, 
do trallazo e da 
iluminación

De onde xorde o teu interese por No-
voneyra?

Eu medrei no pequeno lugar de Vi-
larmao, no interior de Lugo, ollando 
os montes do Courel, onde naceu 
Uxío Novoneyra. Alí lin por primei-
ra vez, cos ollos postos na montaña, o 
seu libro Os eidos. Esa primeira lec-
tura da infancia foi realmente emo-
cionante, porque me vin naquel libro 
o meu mundo, porque vin a Galicia 
rural na que eu me criaba. En Os ei-
dos vin a miña nai convertida nunha 
pastora poética, a meu pai como la-

meu mundo cotián do rural galego 
nunha especie de milagre con ese 
caer da neve que fascina ou simple-
mente o lume dunha lareira que aca-
ba sendo un enigma.

Que ten de particular a poesía de No-
voneyra?

Para min, á parte de ser unha poesía 
moi culta, é tamén unha poesía que 
chega a todos porque ten raíces moi 
profundas na terra e leva esa Galicia 
labrega e a lingua que vai con ela. 
Pero, ademais, a poesía de Novone-
yra é tamén política no sentido máis 
profundo do termo porque defende 
o respecto e a dignidade humana, o 
respecto aos animais e ao medio na-
tural. Tamén, por suposto, o respecto 
á cultura do mundo tradicional que 
eu creo que viu que estaba no inicio 
da súa desaparición. Coma todos os 
grandes poetas soubo ser visionario, 
soubo anticipar ese proceso. Penso 
que a poesía de Novoneyra, á marxe 
da súa grandeza literaria, ten a grande 
importancia de ser un símbolo de re-
sistencia porque coas súas palabras o 
que fai é rescatar, deixar escrito para 
sempre, a beleza dun mundo que foi 
noso. É o que ocorre nun dos textos 
que eu máis admiro, no que fala do 
futuro de Galicia e dos seus propios 
fillos:

brego e tamén a min mesma porque 
nesa descrición poética, nesa revela-
ción do mundo labrego que fai Uxío 
vemos aparecer eses traballos cotiáns 
nos que eu mesma participaba. Así 
que xunto coa fascinación estética ou 
literaria había tamén ese outro com-
poñente vivencial, porque a sensibi-
lidade de Novoneyra convertía ese 

Olga Novo é profesora de literatura na Université Bretagne Sud en An Oriant, 
na Bretaña francesa. Poeta e ensaísta, gañou o premio Ánxel Fole coa obra 
Lingua loaira, sobre a poesía de Uxío Novoneyra. Pero o que realmente im-
porta é que naceu en Vilarmao, ao pé do Courel porque iso é o que determina 
como é. Teñen moita sorte os seus alumnos e as súas alumnas porque sabe 
transmitir a verdade da poesía e faino con seguridade, con  emoción e  paixón. 
Tamén temos sorte nós, porque a través dela vemos o tesouro da poesía de 
Novoneyra.
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Letras Galegas

A palabra de Uxío fainos 
máis falta ca nunca

Estamos ante unha obra total. Creo 
que non se pode separar Os Eidos 
de  Do Courel a Compostela ou das 
últimas obras. En realidade é todo un 
conxunto que se intercomunica. Hai 
ecos dunhas obras a outras e hai, so-
bre todo, unha mesma forza de fondo, 
un mesmo cauce que as atravesa to-
das: a defensa da lingua, que aparece 
máis explícita nas últimas obras pero 
que xa en Os eidos estaba latente en 
cada palabra, porque é un canto lin-
güístico tan esplendoroso que non se 
pode dicir que ese tema non está ta-
mén presente.

A renovación é unha dos aspectos 
que caracteriza a súa obra.

Si, e un dos seus aspectos renovadores 
foi o gráfico con eses poemas de trazo 
impresionante que traducían tamén 
o seu haiku. Outra manifestación da 
súa forza eran os seus recitados, por-
que tampouco non hai que esquecer 
que foi un gran cantor poético e un 
gran rapsodo. En Novoneyra hai moi-
tas vangardas naturais: non creo que 
en Uxío haxa un proxecto rupturista, 
senón que se producen nel de xeito 
natural.

Era un poeta perfeccionista?

Volvía moito sobre a súa obra nun-
ha constante recreación do texto. Si, 
era un poeta perfeccionista, da con-
centración expresiva, do trallazo e da 
iluminación. Pulía os seus textos ata 
deixalos nos ósos de xeito que cada 

Branca Uxío e Arturo

quedaranse no Futuro 

quedaredes no Futuro 

e ti Galicia a durar 

anque se funda o lousado 

e caia neve no lar

anque se funda o lousado

e se descubra o faiado. 

No cuarto en que fun nado 

e no mesmo leito ha nevar.

Como te achegaches á obra de Uxío?

Cando fixen a primeira lectura de 
Os eidos eu tería uns dez anos. Lera 
algúns poemas na escola e a profe-
sora de galego deixárame o libro. Foi 
unha lectura que me fascinou, que me 
chegou a dentro e quedou aí durante 
moitos anos coa idea de, algún día, es-
cribir algo sobre ese impacto que me 
producira, porque vin alí un mundo. 
Uxío non foi só un esteta: el foi un 
interpretador da música do ar e da 
terra, un dos maiores poetas que deu 
Galicia e que deu a literatura univer-
sal. Na súa poesía vin unha verdade 
humana, unha verdade profunda, a 
música da súa montaña, a música dos 
animais, dos seus seres queridos e da 
súa propia terra que dalgunha manei-
ra tamén era a miña.

As distintas obras  de Uxío posúen 
unha gran coherencia, non si?

pequeno texto é unha imaxe do mi-
crocosmos e unha imaxe do cosmos 
total, é dicir, en cada mínimo texto 
de Novoneyra está incluído en xer-
me o resto da súa obra: nese peque-
no paxariño que se pousa no bico do 
brelo, aí está resumida toda a obra 
de Uxío. E tamén resumida a lingua 
galega, porque ese texto é practica-
mente intraducible, porque aí está a 
música da lingua. 

É unánime a consideración da obra 
de Uxío como viva e actual. Por que?

A obra dos grandes creadores é, 
como dixen, un símbolo de resisten-
cia. A verdadeira poesía é ecoloxía 
tamén, e, neste caso, ecoloxía lingüís-
tica. A obra de Novoneyra, sen ter 
tintes panfletarios en ningún caso, é 
un grande canto á lingua galega e ao 
mundo rural, proletario e mariñeiro. 
Nela están todas as Galicias e está, 
claro, a súa expresión natural que é 
a lingua galega. Neste momento ese 
legado, esa herdanza da palabra de 
Uxío Novoneyra, fainos máis falta ca 
nunca.
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Boa Nova

O
 E

C
O

Hai quen ve perigar a súa fe cando comeza a du-
bidar que Xesús, cos seus milagres, non é quen de 
abstraerse ás Leis de Newton e aos principios xe-
rais da física. Hai quen, se ben non defende unha 
visión fundamentalista dos textos dos evanxeos, 
segue a conservar a imaxe dun Xesús cuns dons 
case que máxicos. Non son quen de comprendelo. 
Por outra banda, hainos quen directamente enten-
den que os milagres non existen. Non son capaz 
de compartilo. Porque os milagres existen, sen 
necesidade de cuestionar os principios elementais 
da física. E en tempos dunha exaltación da com-
petitividade e do individualismo, dunha crise que 
nos paraliza, algo tan simple coma compartir é un 
verdadeiro milagre, non porque non se practique, 
senón polos efectos transformadores e revolucio-
narios que provoca.

José A. Martíneza

A
 C

LA
V

E

Acoller, compartir e bendicir
A forza e a mensaxe do texto de hoxe vai mais aló do mi-
lagre que aparentemente parece querer relatar. A cultura 
tradicional na que están escritos os evanxeos gusta de ex-
presarse en narracións extraordinarias que serven como 
medio que canaliza a realidade que se quere transmitir. Na 
nosa visión do mundo non caben eses tipos de fenómenos e 
a miúdo a súa presenza fainos dubidar do valor do relato. 
Deixaremos logo, a historicidade e centrarémonos no que 
a primitiva comunidade cristiá quería descubrir e expresar 
cando proclamaba o milagre da multiplicación dos pans e 
os peixes.

Xesús aparece aquí coma un profeta, ao xeito de Elías ou 
Eliseo (1 Re 17; 2 Re 4 42-44), a través dos cales Deus 
mostrase coma Señor da abundancia, velando polos máis 
cativos do pobo. A súa figura sitúase ao carón da de Moi-
sés, cando sacia a fame dos israelitas no deserto, evocando 
así a experiencia orixinal de liberación que fundamenta a 
fe xudía. 

Os verbos que marcan o relato son “acoller” (Lc 9,11) “ben-
dicir e repartir” (9, 16) e con eles evócase significativamente 
o momento de compartir a mesa, símbolo por excelencia do 
reino de Deus e espazo recreador da eucaristía. 

Con todos estes elementos os homes e mulleres que escoita-
ban o relato atopaban na acción de Xesús neste milagre a 
presenza gratuíta e plenificante dun Deus preocupado polos 
seus fillos e fillas e vinculaban a celebración da fracción do 
pan, non só coa presenza transcendente do mestre, senón 
co compromiso real de acoller, compartir e bendicir, facendo 
así realidade a chegada e a visibilización do Reino. 

Carme Soto
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DOMINGO 6 DE XUÑO. FES-
TA DO CORPO DE CRISTO
 Lc 9,11b-17

Naquel tempo, Xesús faláballes do 
Reino de Deus á xente e curaba a 
cantos o necesitaban. E como em-
pezaba a caer o día, achegáronse 
os Doce e dixéronlle: “Despide a 
xente, para que vaian ás vilas e al-
deas próximas en procura de sitio 
para se hospedaren e para que poi-
dan tamén comprar algo que levar 
á boca, porque aquí estamos nun 
descampado”. Pero el replicoulles: 
“Dádelles vós de comer”. Eles con-
testaron: “Pero se non temos máis 
ca cinco bolos de pan e mais dous 
peixes! A non ser que vaiamos nós 
mercar mantenza para toda esta 
xente”. Eran uns cinco mil homes. 
Mais el díxolles aos seus discípulos: 
“Colocádeos en grupos de cincuen-
ta”. Dixéronllelo, e sentaron todos. 
El, colleu os cinco bolos e mais os 
dous peixes, ergueu a vista ao ceo, 
bendiciunos, partiunos e déullelos 
aos discípulos, para que llelos servi-
sen á xente. Comeron todos a fartar, 
e coas sobras encheron aínda doce 
cestas.

Admítense opinións, 
suxestións e alternativas.
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Falando da lingua
Lidia e Valentina

O Fachineiro da lingua

Dura lei de mala lei
Xa hai dúas semanas que o Goberno 
galego perpetrou o novo decreto que 
pretende minorizar e estigmatizar a 
nosa lingua. Todas as medidas que se 
detallan no articulado en ningún caso 
teñen como fin o equilibrio, a liberda-
de, o bilingüismo ou a equidade entre 
as dúas linguas oficiais, algo que só 
facemos os que defendemos o galego. 
Non. O que se pon na lei está feito para 
deslexitimar o traballo do profesorado 
que leva traballado moito por facer do galego unha 
lingua normal no ensino, porque sexa unha lingua de 
futuro e está redactado para afondar nos tópicos e 
prexuízos que pesan sobre ela. O prexuízo máis evi-
dente que se apresuran en apontoar é que o galego 

non vale para as ciencias, así que cóm-
pre separalo da física, as matemáticas e 
a tecnoloxía. Pero que ninguén se pre-
ocupe, que os que teñan que sufrir o 
galego en sociais ou naturais non han 
ter por que falalo nin escribilo. A outra 
mensaxe principal é: non facemos máis 
mal porque non podemos, pero en can-
to poidamos non dubidedes que conti-
nuaremos a desfeita. Por iso se esfor-
zaron en buscar sentenzas para manter 
a consulta en infantil das familias en 

infantil e preparan unha lei “esta lexislatura” para con-
tentar os máis fundamentalistas á hora do voto e man-
ter viva a guerra contra o galego durante os catro anos.

A. Q.

nadora (www.coordinadoraendl.org) para lelos, velos ou 
escoitalos...:

E porque na nosa terra o que enriquece a condición de 
seu, ten que ser visto con desprezo polas mentes obtusas 
que non ven máis alá de todo aquilo que non consideren 
pragmático? Rafael Cuíña (Empresario)

Fisiqueiroando

queren furtarnos os bosóns de Higgs

(cariñosamente chamados bousóns) 

logo de tanto esforzo procurándoos

polas curvas e retortas do colisionador de hadróns. Mari-
lar Aleixandre (escritora)

Orgulloso de que a nosa sexa unha lingua da liberdade. Fa-
chenda da fraternidade que convoca. Orgulloso de que con 
ela sirvamos á igualdade. Manolo Barreiro (deseñador)

No momento do cambio a este terceiro milenio diversos 
estudos sinalaron que, das case 6500 linguas faladas no 
mundo, máis do 90% desaparecerían no curso da presente 
xeración.  Jorge Mira (Físico)

Nós estamos moi orgullosas de todos eles!

A Coordinadora Galega de ENDL presentou o pasado 
22 de maio, en Santiago de Compostela, a segunda fase da 
campaña “Orgullosos/as do noso, orgullosos/as do galego”, 
na que participan corenta personalidades de diferentes 
ámbitos da sociedade galega -como o científico, o empre-
sarial, o docente ou o artístico- que mostran en forma de 
texto, de debuxo, de fotografía e mesmo de hip hop, o seu 
compromiso co idioma propio e que queren transmitirlle 
á sociedade un sentimento de orgullo por ter unha lingua 
propia, que debería ser común a todos máis alá da ideo-
loxía, clase social, idade ou procedencia. 

Participaron entre outros, o atleta Pedro Nimo, o empre-
sario Rafael Cuíña, as artistas Mercedes Peón e Aíd, o 
fotógrafo Xurxo Lobato, o enxeñeiro Xulio Fernández, 
o cociñeiro Javi Olleros, o catedrático especialista en lin-
guas José Manuel Vez, os físicos Jorge Mira e Eva Cerna-
das, os escritores Rosa Aneiros, Carlos Negro e Agustín 
Fernández Paz, o teólogo Xosé Chao Rego ou o científico 
Ángel Carracedo.

Deixámoslle espazo ás palabras que deixaron algúns des-
tes persoeiros.  Collemos ao chou fragmentos dalgúns, 
pero o mellor é que vós vaiades á páxina web da coordi-

Unha comunidade que non se quere a si 
mesma, non pode pretender que os alleos 
a queiran


