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ED)TORIAL AVALIA-LA RELlXION Estes días volve á actualidade o asunto da
relixión na escala. E volve con tódolos seus prexuízos, tópicos, lugares com úns, posicións resesas.
Xa t~mos manifestado desde ~quí que a Escala,
que debe ser plural, conviven cial, civil, non é o
lugar para a "aprendizaxe da fe" . Con toda contundencia: catequ ese na escala non.
A fe dificilmente se pode aprender, da m esma
maneira que se aprende xeografía e matem áticas. A
fe pódese comunicar, ofertar, suxerir,
pero está lonxe de
ser unha acumulación de coñecementos. En consecu encia resulta de
todo pun to inoportuno
entrar
agora na cuestión
de se a disciplina
ntendida como catequese, é avaliable, ou
s • sú lt rn ativa, para compensar, tamén o é.
, m ' n tem
defl ndido qu a ignoran cia do
b n ' m n r li i o ' igual de ignorancia có desco11 em ento d calquera outra realidade social relevant , exa a lingua propia ou a ilustración francea. Isto lévanos a concluír que 1-in coñecernento
caricaturesco da realidade chamada relixión sería
iguahnente lamentable.
.
D efender qu e na Escala se estudie o fenómeno
relixioso e as grandes manifestacións relixiosas na
historia, mesmo con especial finc~p é n a xudeocristiá, qu e nos configura culturalmente -tamén ós
contertulios da SER -, n on significa que nece·s aria~
mente deba hab er unha disciplina separada. de relixión, pois a materia de sociais podería en globala.
Pero, se a h ai, deb e reconverterse en disciplina civil,
ser impartida por un profesor especialista, funcionario ou contratado, pero sempre seleccion ado en
función da súa capacidade académica.
A actual situación é un privilexio da Igrexa
atólica inconcibible en calqu era estado aconfesional non exist nte no noso contorno. Alegar que
a cat que na E cola é para que a Igrexa transmita "valore univ r ai " é un pouco ousado dado o
t mporal de cándalos, de todo tipo imaxinable,
qu
tá ca ndo obr a Igrexa e os"seus célibes pastor . Un p u o de humildade non viría mal. O s
al r humanitario univer ais non son patrimonio da Igr xa nin do cr ntes e, olio Cristo e os
val r
vanx ' li o hai tempo que tampouco o

_
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O TRASNO DELINCUENCIA MIGRATORIA Non daba atopado ben desde qué herdanza
concreta da cultura de esquerda podía monta-lo socialismo
español todo ese baruli~, encirra que te encirra, dálle que
dálle, de falta de seguridade cidadá, alarmismo social e
necesidade de quintuplica-la policía. ¿Será ese o núcleo do
seu novo proxecto?
É o complemento perfecto que necesita esout~a doutrina
ruín, tan europea por certo -neste momento de esmendrelie dos valores tradicionais da esquerda-, que une matematicamente delincuencia e inmigración. Ruín pero eficaz, e
electoralmente rendible, porque se hasea no medo ó outro
que todos e todas,
impepin abl e mente ,
levamos dentro.
O caso que, como a
cousa dá que pensar,
hai que pegarlie <lúas
voltas .· E , unha vez
remexido, chega o
trasno ás súas brillantes
conclusións, que son as
seguintes: Primeira,
que si, efectivamente,
hai un aumento tremendo da delincuencia. E segunda, abofé .
que sempre hai algunInmigrante irregular a piques de
ha relación entre delincabrearse por tanta limachada.
cuencia e emigración.
Efectivamente hai ultimamente un incremento arrepiante
da delincuencia. Escandalosas estafas cometidas por sociedades inversoras asociadas a altos cargos·, bancos con cantas
negras para negoc:ios ilícitos e repugnantes. Delincuentes,
xente mala, sen escrúpulos, inadaptados sociais vestidos de
Loewe. E, ademais, moitos con antecesores que emigraron
a algures. Migración e delincuencia, sempre unidas .
Ou qué dicir dos delictos de cargos públicos e dos xefes e
xefiños de calquera quiosco, acosando sexualmente a quen
poden; ou todos eses m aridos-propietarios celtibéricos
maltratando ata a morte o seu patrimonio carnal.· ¿Que
pensades? ¿que ·moitos deles non son filias de . emigrantes?
¿Non abonda? Pois pensemos, logo, nas falcatruadas que se
teñen cometido na Arxentina nos últimos a~os. E velaí
baterrtos con presuntos delictos monetarios de moito estala, urdidos por esa nova xeración de emigrantes en forma
de superempresas incontrolables que desembarcaron na
capital do Plata para faceren prata e evadi-lo capital. ¿E aí?
¿A que si h ai unha relación entre delincuencia e migración?
Outro día falaremos da relación entre a delincuencia e o
acne xuvenil. Iso si que mete medo.

BOi\ l\ICJVA
Xosé Antón Miguélez

OECO

Un imposible, un escándalo, un perigo, unha boa noticia
Comungar ben con Cristo será sempre un imposible ata o ceo, unha contradicción para un mesmo e para o mundo, un perigo de profanación e
baleiramento .. ; e malia todo, unha preciosa alegría chea de boa noticia para
os humildes.
Será un imposible se o pretendemos como algo xa rematado e posuído.
Con Cristo hai que acoller a tod.os aqueles polos que El deu a súa vida. Non
se pode comer con Cristo, come-lo pan da ?úa entrega, separando a Cristo
dos seus membros, .mutilando o seu Carpo. É, pala nasa parte, unha tarefa
para éada día: compartirmos todo o que somos e todo o que se nos deu para
administrar en beneficio de todos.
Comungar con Cristo terá sempre un punto de escándalo, e tropezo. Con
Cristo ternos que tragar os seus irmáns máis incómodos: os marxinados cos ·
que se identificou (Mateo 25); os inimigos e os que non nos queren ben
(Lucas 6); os que non cumpren as nasas leis máis sagradas, sexan cales
sexan (Xoan 8). Comungar con Cristo contradí tamén os nasos desexos de
afirmarnos a custa dos demais ou sen os
demais: teremos que tragar todo desexo de
prepotencia. Mesmo ternos que tragarnos a
nós mesmos coa nasa incoherenci ~1.
Comun·gar na eucaristía de Cristo compor.tará sempre un perigo de insensibilizarnos,
de manipular a Deus, de endurece-lo corazón, de esquece-la entrega de Xesús e o seu
significado, de baleirar de contido o rito, "de
come-la propia condenación" como avisa
san Paulo (1 Cor 10). Comparti-la mesa sen
comparti-la vida e os cartas é tirar cinza
para os propios olios e cegar. É como abusar
dos antibióticos ata que xa non curen as
infeccións. fCon canta razón teremos que
rezar Señor non son merecen te! ¡Con canto

A CLAVE

Gustavo Gutiérrez
PAN E VIDA

temor de banalizar teremos q·ue achegarnos a esa mesa!"
E, non obstante, a comuñón é unha inmensa alegría. A nasa comuñón

Algúns supoñen que o realismo para falar da

>erá sempre parcial, inmadura, en camiño, pero a de Deus conosco, a de

carne e do sangue de Cristo está dirixido a per-

Xesús para nós, é unha entrega verdadeira e total, sen reservas ¡bendito

soas cercanas á comunidade xoánica, escépti-

sexa Deus! A nasa comuñón será sempre inmerecida, pero é o Señor quen se

cas fronte á encarnación do Filio de 'oeus. De

achega a nós gratuitamente, como se achegou ós pecadores, é El quen nos

tódolos xeitos, a mensaxe non admite dúbidas:

pide participar na súa mesa con infinito amor e desexo, e coa mesma

o don de Deus faise concreto a través do

paciencia que tivo con aqueles inmaduros apóstolos cos que compartiu a

humano. Trátase do don da vida, por iso o que

Derradeira Cea. A nasa comuñón vólvese, felizmente, perigoso para o siste-

"come deste pan vivirá para sempre" (v. 51 ). Ese

ma imperante: relativiza o diñeiro confesando como o mellar tesauro recibir

pan é a carne que asumiu a Palabra, segundo o

un pedaciño .de pan amoroso e compartido. É, ditosamente, un ·perigo para o

dixera Xoán ó inicio do seu evanxeo. E a

inferno do individualismo cando alimenta na irmandade. Un perenne signo

Palabra veu a este mundo para traer a vida.

de contradicción, tropezo dos sabios e poderosos e ledicia dos humildes.

e · · ···········

APENEIRA_
Estamos a celebra-lo nacemerito de

GAUDÍ no xuño de ha; 150 anos.
Na foto podemos observa-la súa
Sagrada Familia de Barcelona, que deixou inacabada e que agora se está a
construír con pedra traballada polo
taller de Manuel Mallo en Begonte. Pero
. máis preto de nós podemos gozar da súa
obra en Astorga ... As súas obras arquitectónicas emocion.an e crean unha paisaxe pétrea no medio da urbe como se
fose un alarde de poesía e un sinal de
contemplación no medio do barullo e do

PAULINO, MÉDICO
SOLIDARIO é un dos libros co
que nos agasallan na Festas das Nosas

estrés da vida. de hoxe.

Letras. Con presentación. de Manuel
Espiña e perfil biográfico. de Xaquín
Campo, esta fermosa obra vén adobada
con poemas,

v~rias

"in memoriam", tes-

temuños, epistolario, etc. As súas páxinas contaxian da grande humanidade
deste médico e líder do sindicalismo
sanita~io

Son moitos os e as galegas que seguen a mandar alimentos a CUBA, pero tamén
é unha empresa galega, Vima de Víctor Moro a que é líder no ramo da alimentación
nesta illa (o 150/o que acada o 25 na distribución a hoteis). Podemos enviar durante
todo o ano roupa de verán, medicamentos, material hixiénico ou escolar, etc. a través
de "acción por Cuba", que ten o seu local en Frei Rosendo Salvado, 21-7°C. 15701
Santiago (Tlf. 609855882). Na foto os responsables da Asociación "Salvador Allende"
de Monforte, Xosé Luís Rodríguez e Carlos RÓuco, preparando un envío de material

que, movido pór unha_fe

sol~

daria, traballou en Chiapas,
Mozambique ...

D~ixounos

moi novo un

24 de novembro de 1995, despois de
gasta-lo seu corazón a prol dos máis
pobres ~ marxinados. O libro foi editado
pola Asociación solidariedade Médico
Paulina de Pontedeume.

humanit~rio para eses 11 millóns de cubanos pobres que só gañan 1·2 ou 15 dólares-ó

mes.

O primeiro

CU_RRO

do ano, o do monte da Valga, abre a t~mpada, despois

seguen o de Tarroña, Mougás, na ~dílica paisaxe de Oia, etc. Todo un rito ancestral:
encerro, marcación de crías e femias novas e· rapa de crinas ... , qu~ envolve grandes e
pequenos nunha festa rachada, só ameazada polos eucaliptais que están privando de
pasto e toxos os cabalas. O cabalo de pura galega está en risco de desaparición e criase nestes montes para que non se mesture con outras razas. No curro de Mougás do
2001 había 350 exemplares inscritos co seu libro xenealóxico e dos que os gandeiros
e labregos están a conservar a súa pureza .

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

BURELA comeza

unha ·nova costeira da súa flota boniteira, o 5, por isa de

súas embarcacións que surcan desde esta data o mar entre as Azores e o Golfo de

o 5 de xuño, DÍA MUNDIAL
DO MEDIO AMBIENTE, obríganos a viaxar a Vigo .e a súa

Bi.zkaia ou o de Gran Sol tralo rastro do peixe espada. Arribaron na Mariña de Lugo

comarca, onde os veciños integrados na

uns 500 emigranfes daquela illa africana polo 1977, haj 25 anos, cando a construc-

Plataforma pala Defensa da Ría de Vigo

ción de Alúmina-Alumino; hoxe ·san 150 e só teñen como saída laboral o mar. Aínda

están a loitar contra o deterioro deste

que están integrados nesta comarca, os escolares seguen a sufrir un forte fracaso

medio, moi agredido por

académico porque non cantan co apoio necesario por parte da Consellería.

sas que nun 900/o nada teñen que ver co

que "o martes non cases nin te emb.arques". Canta cunha das lonxas con máis
desembarcos deste peixe, pero tamén é líder no enrolamento de caboverdianos nas

unh~s

empre-

mar. Na foto, unha xuntanza coa
Asociación de Veciños de Teis denun ciando o recheo no peirao do Areal. Este

0BXECTA PESETA"

é un paso máis na contienciación ecoló-

de Chantada está a conciencia-los cida-

xica dos cidad.áns, que xa foron capaces

11

de anula-los aterramentos para cons-

dáns para que esixan na declaración· da

truir en Bauzas o proxecto Petrovigo, e ·

renda que non se invista en armas coa

agora están tamén a urxi-la recupera-

súa contribución económica, por exem-

ción do leito natural do Río Lagares,

plo, informan que se vai mercar coscar-

neste momento desfeito, o mesmo que

tas de todos un helicóptero bélico que

· as dunas na.turais, debido á construcción

vale 901.518.156 euros e urxen ó Estado

do paseo marítimo.

con esta obxección contra os gastos
militares qu_e os impostas vaian parará
·educación, solidariedade, medio ambiente, inmigración, etc. Só nos 6 primeiros
meses do 2001, España exportou 24
millóns de euros en armas, a cua_rta
parte para países en guerra: Israel,
máis información: 982-162582 ou

O 11 CONGRESO DE COMUNIDADES DE MON·TES vai ter lugar no Pazo de Cultura de Pontevedra os días ·1 e 2 con tres relato-

Apartado 35 de Chantada.

ríos par.a debater: "As reformas lexislativas necesarias", no que se vai estudia-lo con-

Colombia, Serra Leona, Pakistán ... · Para

cepto xermánico da propiedade, expropiacións e ocupacións, os xurados de clasificación ... Dentro das "alternativas para o monte veciñal" tratáronse a comercialización da
madeira, a caza, as minas e canteiras, outros productos do monte, a enerxía eólica,
turismo rural, etc. E en terceiro lugar estudiarase o monte como parte da economía
local ... Para máis información: Apartado 559 de Pontevedra. Na foto un ha mostra da
importanci_a deste entes: a Comunidade de Chapela, de Vigo, protesta contra o
Concello de Redondela palas lindes das parroquias que interfiren o ~.ampo de fútbol de
Chapela e o cemiterio de Candeán.
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BUSCANDO ALCALDES
Pasados seis meses da nova lexislatura e a pouco máis dun ano das próximas eleccións
municipais, os diferentes partidos botáronse a buscar candidatos para as alcaldías.
Como é natural, a tendencia dominante é a de dar/les unha nova oportunidé(Jde ós que xa
desempeñan ese posta, polo que as navidades quedarán restrinxidas ós grupos da
oposición en cada caso.

Cacharro Pardo co seu ·
protexido, ex-alcalde do
Vicedo, hoxe condenado.

Centrándonos nas principias cidades, s0cialistas e populares teñen bastante clara a continuidade dos seus alcaldes
na Coruña e Ourense. Tamén parece evidente que os
socialistas manterán como candidatos os actuais alcaldes
de Santiago e Lugo, que semellan ter boas perspectivas de
reelección, xa que se lles atrib~e un aumento de apoios
que campen ará un eventual descenso dos seus socios
nacionalista .
En canto ó tres alcaldes nacionalistas das grandes ~ida
de , o de Pontevedra e Ferrol parecen ter boas perspectiva de continuidade no cargo. Aínda que os seus aliados
o ialistas están divididos e aínda buscan o candidato máis
ax itado, a alternativa do PP nas dúas cidades non semella ba tante sólida.
A loita pola alcaldía de Vigo semella estar máis aberta e
n la tódolo partido van poñer todo o seu esforzo. Das
idad galega foi ta a que viviu mái avatares de cambi na alcaldía, d bido eguramente á inestabilidade políti a ocial do propio veciño . Por iso o PP vai cambiar
z d andidato, todo emella indicar que neste
a
tual con lleira de Asunto Sociais a encarada d t tar fa.
f( ito de que fo e colaboradora dun
al ald om Manu 1 P ' r z, que fracaso u na súa xestión,
··············e

non parece importarlle demasiado ó seu partido, que confia na boa imaxe persoal de Corina Por~o e na súa propia
xestión municipal pasada.
Os socialistas recorreron nesta cidade a unha solución
de emerxencia: buscáron outra vez o independente
Ventura Pérez Mariño, no que tantas esperanzas puxera
no. seü día Felipe González como deputado, pero que
escapou por entender que o PSOE non estaba ·tan lonxe
da corrupción como el desexaba. Esta actitude do candidato é unha arma de dobre fio, xa que pode ser ben percibida pola poboación, pero pode entrar en conflicto con
actitudes ou persoas moi integradas na estructura deste
partido en Vigo.
Na Coruña e Ourense repetirán seguramente os candidatos da actual oposición: non hai demasiados· candidatos
a unha derrota. Para as outras cidades o PP fixo as súas
enquisas co fin de axudarlle a atapar candidatos, consulta
que non lle aportou grandes navidades en Ferrol,
Santiago e Pontevedra, pero que en Lugo lles fixo volve- .
los olios cara ó ex-alcalde, García-Díez, que non aceptou
ir nas listas ·no 99 (porque non quixo, segundo afuma
Cacharro Pardo, por non estar de acordo con esta persoa,
segundo se di no contorno do exalcalde) .

MULLER
,

Remedios Cuba
.

A XERACION DO DESENCANTO

Teño 23 anos, case 24, son fisiote-

empresarios tamén (para explotar-

se acaso tamén tomalo con humor.

rapeuta, vivo cos meus país e traba-

nos), e a nosa cínica alternativa é o

De todo se pode sacar algo, ata de

llo nunha clínica privada.

pasotismo, a diversión sen sentido e

Operación Triunfo. Pero esa

abandonarnos á cadea de consumo

mación, dende o momento en que
a asumimos e lle damos unha inter-

Son nova e segundo dí un artigo
da

publicación

universitaria

sen afán de nada.

info~

ECCUS "os mozos (neste caso os

Pero a culpa non é nosa. A culpa

pretación, é unha información

que van á universidade) son pasotas,

é do que non nos ensina a valorar, a

valiosa: é a realidad vista polos

trouleiros, teleadictos, a penas len,

xulgar, critica-lo c¡ue ternos ó redor

nosos olios. Basta de ver polos olios

enchufados ós videoxogos, obsesio-

e a nós mesmos.

dos adultos. Xa non quero máis
ad~tos

que nos

nostálxicos do 68 con prexuízos

absurdas, consumidores compulsi-

critican e nos chaman pasotas e

que nos digan que non facemos

vos, imitadores de fetiches ... a xera-

mozos que consumimos cultura

nada. Somos doutra forma. Non

ción do benestar e do malgastar..."
·Ó inellor é a liberdade en exceso,

basura. É a nosa opción. Sen embar-

estou dacordo co artigo mencionado. Osmozos teñen enerxías ata

como dín algúns, ou a falta de ideais e de interese poli política, como

go, que haxa Gran H~rmano,
Operación Triunfo ... se hai mozos
maduros e. críticos. Eu digo que

cil ter que currar 10 h por un soldo

din outros.

non vale con descualificar todo o · de merda) e teñen outros intereses

nados co sexo, seguidores de modas

Todo se divide en

onde poden (porque ás veces é din-

A mocidade v1v1mos atrapada

que hai. Son cambios dos tempos.

que non se mencionan: viaxar,

nun sistema de consumo masivo de

O problema é que vivimos nun sis-

ONG, música, cine ... , non. só bote-

todo tipo de productos (comida,

tema capitalista, onde non nos

llón. Non queremos que nos traten

roupa, programas de televisi?n ... ).

podemos parar a analiza-lo que

coma nenos pequenos, porque cada

Dánnos todo feíto. Os nosos país

pasa, simplemente pasa. Eu propoño

vez nos infantilizan máis e máis.

preocúpanse por nós, os profesores

analiza-lo que ocorre, desfrutar do

Desencantados da vida ós nosos

tamén, os sociólogos tamén e os

que ocorre, critica-lo que ocorre e

anos: así é como estamos.

e ··············
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O CAMPO
CRONICA DO SAN CIDRE
.

,

FAI FALLA UN 80 CRISON
PARA VE-LA TELE·VISION
Un ano máis, e xa van alá unha boa presada deles, as mulleres e_ os homes do
Movemento Rural Cristián de Galicia celebramos. este ano a festa do naso santo patrón,
o San Cidre ou Santo Isidro, que é o mesmo. Ó redor de 400 persoas -a causa está indo
a máis-xuntabámono-lo pasado 11 de maio na parroquia de Campañó, Pontevedra,- para
unha festa-celebración ó redor do lema co que titulamos esta información: FA/ FALA UN
80 CRIBÓf\! PARA VE-LA TELEVISIÓN. E diso vos queremos fa/ar un chisco.

A pequena historia dun lema
E callemos este lema porque
durante o ano nos grupos do
Movemento Rural estivemos reflexionando obre i o da TV, de cómo
pode er un bo in trumento de forma ión, de información e de solidariedade, e tamén de cómo pode ser
un in trumento ~e perversión, de
individuali mo, de arra tre cara a un
mundo in olidario agr ivo e toleir<Ín. N
grupo do Movemento
Rural qu remo m llor apo tar por
unha ida _no campo qu sexa libre,
irmandada pacificada, coñecedora
d utr pob
cultura ... , e por i o.
r m qu para - la 11 1 vi ión con
pr
ito fai fall un ribo un cribón,

que nos permita xebra-lo trigo do
xoio, para o noso ben e felicidade.

Tele-rural, unha nova canle de
TV
Pois si, o día 11 de maio inauguramos en Campañó unha nova canle
de TV, Tele-rural. Un feito inédito
na historia do mundo da aldea de
Galicia'. Con medios moi simples e
pobres, pero con moito ht;imor e
moita iniciativa, <lucias de homes e
mulleres do campo fóronse convertendo en avezados 'periodistas ou en
exitoso intérpretes da cancíón, do
recitado, da realización teatral. E todo
cun denominador común: que queda e ben claro que a aldea est~ chea

de vida, e que esa vida está aí á man
de quen ben a queira aproveitar e
gozar. E todo cun denominador
común máis fondo aínda: que Del!-s é ·
apoio fiel nesta teíma que traemos
moitos entre mans de converte-la
aldea nun lugar onde vivir e que
convivir dignamente sexa algo sinxe1~1.mente posible.

Velaquí a riosa xornada
O dita, 400 persoas, ou máis, de
diferentes partes de Galicia, nos
fornas achegando a Campañó,
Pontevedra. Acolleunos un bo clima,
e acolleunos sobre todo unha comunidade parroquial que se afanou por
nos agasallar co mellar que leva den-

<i
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dado, e promesas de loita polo moito
que tamén queda por vivir e acadar.

Cos pés chantados na terra

.tro: o seu afecto, a súa atenciórt, as
súas apertas, os seus doces, o seu viño
branca ou tinto, os seus refrescos.
Todo iso para nos ben dispo_ñ er para
o día que tiñamos por <liante.
De seguido a festa-celebración
aberta por un vivo Pregón de Festa,
que nos empux.ou con decisión polos
camiños da ilusión. E logo o xa mencionado primeiro programa da Telerural, onde. se fixo presente algo do
mellór e máis esperanzado da Galicia
rural de hoxe. A lectura do Evanxeo
xuntou o que foramos vendo e
vivindo coa meinoria _agradecida de
Xesús, home de aldea, feíto por nós
pan e viño, producto agrario básico.
Dese pan comemos e dese viño
bebemos, para empezar a mata-la
fame e apaga-la sede que no~ empezaba a· petar no peito cando re!!latamos tanta boa. celebración. .

Envoltos en tanta cousa prec10sa,
puxémonos a xantar con afán, e con
moiti unión e alegría. Despois, mentres _a quein-iada ía collendo corpo e
substancia, bailamos canto puidemos
cos sons coidados do grupo
Reboeira de Pontevedra.· E aló . se
nos foi o día, entre bicos ·e apertas,
entre saúdos e adeuses, entre empanadas e pregarias, entre agr~dece
mentos polo moito xa vivido e aca-

Desde o Movemento Rural
C ristián de Galicia queremos andar
cos pes ·ben c}:iantados no chan.
Permitírnonos soñar, porque os soños
valen para orienta-lo duro pelexar de
cada día. Facemos festa polo noso
patrón, pero ó n1.omento estámonos
decatando de que aí ás portas están
unhas eleccións a Cán-iaras Agrarias,
nas que queremos defende-lo mellar
para o mundo da aldea; e, no que nós
entendemos, ese mellar para a aldea
non pasa precisamente polos proxectos que para o campo está aplicando
o Goberno galega, o español, e o da
Comunidade Económica Europea.
Qµeremos. unha política agraria distinta máis respectuosa coa calidade
dos nosos productos, coa nasa saúde,
coa nasa capacidade productiva,. coa
permanencia na aldea dos mellares
· promotores da aldea: a xente da
aldea.
Movemento Rural Cristian Galego

Pero aínda nos faltaban dous detalles moi especiais: a bendición das
xestas floridas do 30 de abril, avogosas · coritra a maiola -unha tradición
viva en Campañó-, e a -representación . do · Maio de Campañó, que
desde os primeiros do mes estaba
agardando por nós, para nos contar
cantos de Juces e .flores, de froitos e
bolboretas, de soñ.os e de esperanzas.

e ·············

A NOSA ·xENTE
,

,

CONVERSA CON ROCIO PORTO FERNANDEZ,
MOZA E LABR.EGA
Fa/amos con Rocío Porto sobre cómo, senda unha rapaza nova, ve a vida desde o campo
e qué futuro lle augura. Rocío ten dezaséis anos e vive en Sillán, -lugar da parroquia de
Pedrafita (Chantada). Fa/ar con Rocío é unha delicia, pois fa/a coa mesma naturalidade
dos estudios coma da economía familiar, dos seguros das vacas coma das dificultades
do campo, das súas angueiras como dos seus desexos. Rocío querevivir no campo e do
campo, pero non como se este fose unha industria máis.
veñen pasa-las fins de semana. Pero
outros xa hai moito que marcharon.
Nos últimos anos morreu moita
xente e fornas quedando menos. Os
máis novos agora hai ·pouco que
fixeron a primeira comuñón.

Levamos unha vida con máis traballos, pero máis tranquila.

¿Ti que eres que se debería
facer para que viñese máis
xente?
Deberíanselle dar máis axudas á
xente para reforma-las casas, facérno-la vida menos complicada. Eu
_boto en. falta que. haxa máis movemento. Deberían amaña-la casa da
escala e convertela nun local onde
atoparnos ...

Rocío, cóntanos cómo é un
día teu en Pedrafita
Un día de clases, estas ocúpanme
toda a mañá; polo serán ás veces
estudio e outras bótolle unha man ós
meus pais: levando as vacas a pacer,
muxíndoas, limpando as cortes ...
Cando non hai clases, érgome polas
nov e atendo as vacas pola mañá e
pola tarde. Pola tarde tamén hai que
oida-la cabras, a ovellas, os cabalo . Na ca a ademais t mos pitas e
o ho .Ad mai , ó longo do ano e ó.
u t mpo atendemo á ribeira, irnos
á pata a , at nd mos o millo, facém -1
in rn

·············e

en ilado da herba para o

¿ Como ·ves ti a vida no
campo?
Estase poñendo moi dificil v1vir
do campo. Por exemplo no leite, se
non tes unha explotación moi grande non lle dás saéad() proveito ..
Dentro cliso hai moitas perdas (unha
ovella que morre, unha vaca que
enferma ... ). N ós gañamos sobre
todo do leite, pero tamén vendemos
algún cabrito, un año, algún becerro.
Mais é un traballo que non ·rende
todo o esforzo que nel pos.

¿Canta xente nova vivides en
Pedrafita?
De trinta anos para abaixo vivimos
uns once ou doce. Algúns máis

¿Que melloras apreciaches nas
explotacións?
Reformáronse dúas, pero non se
abriu ningunha nova. A xerite que
segu~ traballando no campo é a
mesma que sempre viviu, non veñen
de fóra. Veñen si, pasar as fins de
semana, pero unha v~z que. se foron
xa non volven.
De teres a posibilidade de
falar con quen puidese arranxar
iso ¿que lle dirías?
Que dese _máis oportunidades ó
campo, axudar algo máis ó labrego,
mórreche unha vaca e ademais de
perdela, tes que pagar 30. 000 pesetas
para que cha veñan buscar, iso ademais de ter que aseguralas.Tamén a

Pedro F. Pedrouzo Devesa
xente nova necesita máis oportunidades de traballo para poder ter un
futuro mellar.

¿Por que pensas ti que hai que
axuda-lo campo?
É bo que se traballe no campo. É
máis san, o leite da vaca é mellar có
leite en po. Hai moita diferencia
entre os productos comprado·s e os
da casa. Ademais, levamos unha vida
con máis traballo, pero máis tránquila sen o ruído · das cidades e dos
coches. Ten moitas causas boas vivir
no campo, pero non se valora todo o
que se fai polo campo ó vivir aquí e
coidar del.

A xente que escolla vivir no campo ten que ter apoio público. O estado do benestar non
é causa só da cidade.

Os coidadores de Galicia
Graciñas, Rocío, pala túa conversa.
Algún día haberá algún economista ó servicio deste país - polo tanto
malpagado- e non ó servicio de calquera outra causa, que se dedique a
face-lo balance económico da desfeita do rural.
Habería que estima-los custes dos parches que,houbo que ir poñendo e que haberá que poñer nun futuro, por culpa de ter deixado a nosa
agricultura ·á súa sorte -á sorte do .mercado e o capital-: programas
europeos para emprego e. desenvolvemento rural, servicio de protección da natureza, antilume, antidesertización e demais; subvencións
diversas a iniciativas dos rn.áis peregrino para espilidos informados; ... e,
ademais, os custes sociais e sanitarios ·q ue ten para o Estado a desfeita da
familia rural. Impresionante.
As familias que persisten están exercendo, de feíto, de coidadores de
· Galicia. Son os que terman do país. Máis nos cmnpría establecer sistemas de estímulo directo á vida rural, é dicir, á economía rural.
Subvencionar directamente, e· sen tanto programa · innovador feito á
medida de universitarios urbanos, as actividades tradicionais da familia
campesina. ¿Un exemplo? A explotación tradicional do monte. Os
montes abandonados son a pegada da morte das aldeas. O mulime do
monte, sen embargo, é unha riqueza e unha fonte de enerxía. Se as
administracións públicas recollen a prezo subvencionado o estrume
para producir enerxía eléctrica -o mesmo que antes se empregaba para
estra-las cortes- , estarán empatando cun hábito que aínda está vivo na
.memoria das comunidades campesiñas.

Corrémo-lo risco de, ó saírmos do atraso
e modernizar Galicia, perdamos un patrimonio maior. Non entusiasma a idea de
converter comarcas enteiras en zonas de
monocultivos.

Poderiamos falar doutras cousas como a agricultura biolóxica ou ecolóxica, que .é algo así, en resumidas cantas, como desface-lo camiño da
revolución bioquímica dos setenta e volver a producir coas técnicas e
saberes dos máos vellos. E ~índa non morreron todos.

É un dicir. Será, será, pero habería que fecer algo.
Daniel López Muñoz

_
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AS AMBIGÜIDADES DO DEUS OMNIPOTENTE.
A RESPOSTAA UNHA CARTA
.

As imaxes de Deus son ben variadas e dan para xustificalo case todo,

B nqu rido amigo Valentín:
Aínda que tardei· un pouco en
facelo, contesto á Carta aberta que
me dir0ches en Irimia (nº 622)
pedíndome que explicase unha
miguiña máis o que falaba eu nun
artigo anterior ("¿Comezámo-lo
ano sen noticias de Deus?" nº
618) dicindo que a primeira condición para poder escoita-las
"noticias dun Deus digno <leste
nom.e" era "botar no colector do
lixo unha serie de deuses xa caducos, aínda que desgraciadamente
vixente ", entre os que ti destacaba o que eu chamaba "o deus
omnipot nt , omnisciente, omnipr

nte ("o olio que todo o ve")

non

i cántos omnis máis", que

onv rt a Deu nun OVNI estran
················e

qu met medo.

. Deus si é omnisciente, · mundo é "o corp.o de Deus". E
omnipresente e omnipotente, mesmo · Deus é omnipotente,
pero...
segundo e como ...

O primeiro que debo aclarar é
que Deus si é certamente omnis-ciente -sábeo todo e coñéceo
todo- e omnipresente, está presente en toda a realidade ó longo

Pero ·estes tres atributos divinos
ou veñen ser unha afirmación
filos?fica que nos deixa bastante
indiferentes (pertencen á esencia
da Divinidaqe, que non está suxeita á forma, ó · espacio, ó tempo ...),
ou poden ser unha vivencia de fe
abafante e perigosa. Esta maneira
· de vivi-la experiencia de Deus ten
feito moito mal e mesmo ten
levado a un verdadeiro ateísmo
práctico e aínda teórico, pola presunta inoperancia dese deus
omnipotente que non é quen de .
de toda a historia do mundo, a soluciona-los gravísimos problehistoria humana e a do resto do mas do murido : "Se Deus é bo· e o
cosmos, pois, como escribín no pode todo ¿Como deixa que
meu libro Do teu verdor cinguido. marran os nenas de fame e haxa
Ecoloxismo e cristianismo (1997), tanta inxustiza? ¿Como deixá que
Deus está dentro de min e o acorran catástrofes desastrosas,

Os cristiáns
eremos
no Deus
liberador

Victorin·o Pérez Prieto

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

sobre todo para os máis pobres e
indefensos?''

so e nos converte ós humanos nos
seus títerés, seres suplicantes e
Evidentemente, Deus veo todo amedrentados, a fe cristiá afirma
("o pasado, o presente, o futuro e un Deus salvador; o seu Amor si é
ata os máis ocultos pensamentos", máis forte ca calquera poder do
di cía o vello Catecismo); pero un mal, por iso nós sentímonos conDeus que me mira inquisitorial- fiados -mesmo ante a morte inemente a cada instante non pode ludible-, pacientes e activos na súa
menos que producir medo en · presencia, non anulados · ·por ese
. min, e ese non é o ollar de Deus, poder.
porque Deus sempre me mira con
amor. Deus sábeo todo, porque
_para el todo . é presente, pero iso
non anula a Historia· nin as miñas
decisións; unha cousa é que Deus
coñeza o meu futuro, e outra que
el me predestine a un futuro independentemente do que eu poid_a
pensar, decidir e facer.

Orar
e ponerse
na persp.ectiva
de Deus

Un Deus Salvador fronte a
.un caprichoso deus todopoderoso
Fronte ó ídolo dun ·deus todopoderoso arbitrario, que fai o que
quere, cando quere e como quere,
que anula a Historia como proce-

o crancro ou unha embolia van
comer tal ou cal persoa, comerana.
Pero, fronte ó deus inmutable,
alleo á historia e á nosa vida,
impasible ante os nosos sufrimentos, o.s cristiáns eremos no Deus
liberador, encarnado na Historia,
achegado na Historia e sobre todo
nos pobres, servidor coa forza do
Amor, que sae ó noso encontro,
que vai facendo pobo ... Nós, por.que somos adoradores seus, estamos implicados na Historia, buscando o Amor, facendo pobo.
Deus é amigó, creador e coidador
da vida;
chámanós a serm os
amigos, gustadores, promotores e
cuidadores-loitadores da vida, n on
xente desentendida e egoísta. A
forza da oración está p recisamente en busq.r poñerse na p erspectiva que de Deus ten.

e

O poder de Deus non vai facer
maxicamente o que nós ternos
que facer, nin vai cambia-las leis
naturais de xeito arbitrariamente
milagreiro. Se, polas circunstancias
Este é o verdadeiro rostro do
ñsicas, ten que chover choverá, se Deus manifestado en Xesú s
ten que facer seca haberá seca, se · Cristo, o rostro do Deus no que
por razóns somáticas ou psíq'Uicas eu creo.

e · · · ··· · ·

O NOSOTABOLEIRO
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ENCONTRO DE VERÁN: ANTICIPO
ga, leiga e aberta á realidade, liberadora de traumas e manipulacións,
sandadora de medos e prexuízos.
Poden acudir de tódalas idades
(desde meniños de teta a vellos sabios
en idade xubilosa); traballando todo
entre todos e. pagando a escote de
acordo co que saia (hai sempre descantas para menores, parados e estudiantes). ,
¿Onde? Na casa de Lago, parroquia
de Valdoviño.

' Irimia, un ano máis, querem
ompartir recrear unha espiritualidad moi cotiá, nada ·extraordinaria, pero moi centrada no evanxeo.

•
•

E propoñemos a fórmula que nos
stá dando resultado, unha fórmula
nada orixinal:
• propoñémo-lo encontro: o vernos,
falármonos, intercambiar experiencias, formas de vivir, de orar, de
celebrar, de dubidar, de resistir;
• propoñémo-lo intercambio arredor
do evanxeo lido en comunidade,
sen présas, sen dogmatismos, cos

•

•

pés na nasa t~rra, con inxenuidade
e intelixencia;
propoñérno-la humildade de de1xarnos ensinar polos outros;
propoñémo-lo silencio ás veces, a
festa outras, a poesía, a expresión, o
símbolo, a rexouba;
propoñémo-la reflexión axudados
por dous mestres da casa: a mestra
Tereixa Ledo e o seus discípulo
Xosé Miguélez.
proponemos seguir enriquecendo
entre todos ese proxecto humildoso e agradecido de construír unha
espiritualidade cristiá, actual, gale-

¿Cando? Entrámo-19 14 de agosto
á tardiña - levando a cea- e saímos o

18 a mediodía.
¿Como anotarse? Como as capacidade non son infinitas - 25 camas
máis tendas de campaña- e cómpre
organiza-la intendencia, hai un prazo
estricto para ánotarse:
antes do 1 de agosto no teléfono . 981

610171 Preguntar por

Charo e chamar pala tarde.
ou, tamén, no correo electrónico
ton@inundo-r.com
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EURIDICE: DOENTE DE HOXE
~~. Anúbranseme os o/los,/ o meu peito oprimido/ faime fatigosa a respiración./Tremo,
vacilo e sinto que,/ entre a anguria e o terror,/ cun latexo cruel víbrame o corazón~, Estas
son as palabras desoladas que Eurídice dirixe a Orfeo na sobranceira ópera de Gluck. Para
un prosaico médico, diagnóstico case certo de anxina de peito acompañada/provocada por
arritmia secundaria a estrés.

Cousa da circulación
culares, aínda que, por mor do enveA nosa heroína sería unha víctima llecemento da poboación, a patoloxía
máis do principal andazo que asola cardíaca aumentou e previsiblemente
hoxe as civilizacións occidental.s: as · medrará nas vindeiras décadas.
¿Como podemos evita-la aparición
~nfermidades do aparato circulatorio
ou cardiovasculares, que en España deste "asasino silente"? Máis ca de
evitar, nós preferimos falar de dimiconstitúen a primeira causa de morte
no conxunto da poboación: ·de cada nuí-la probabilidade de se producir,
dez martes, case catro se deben a esta de minimiza-lo risco, xa que existe
unha serie de factores intimamente
patoloxía.
Neste grupo de doenzas, caracteri- relacionados coa súa instauración,
que son tomo boletos para unha rifa.
zadas por un deterioro e/ ou obstrucCantos menos boletos teña un,
ción dos vasos sanguíneos, destacan
menos posibilidades ten de que lle
dous coxnpoñentes principais: as
toque o "premio". O coñecemento
c:erebrovasculares (embolias, tromboses e hemorraxias cerebrais) e a destes factores de risco, moitos deles
modificables, permite, polo tanto, a
isquemia (falta de rego) do corazón,
que producen preto do .60 % da mor- súa prevención e é unha das tarefas
talidade cardiovas'cular total. Dentro
m~s importantes dos
profesionais
que traballamos en atención primados países occidentais, as taxas de
.mortalidade pertencentes a España ria. Citemos algúns destes riscos
modificables: o consumo de tabaco, a
son das máis baixas, e o risco de
morrer por estas enfermidadés está a hipertensión arterial, o aumento do
minguar dende mediados dos anos
nivel de colesterol no sangue, a dieta
inaxeitada, .a obesidade, o sedentarissetenta, sobre todo a expensas do descenso da mortalidade das cerebrovas- mo ou o consumo excesivo de alcol.

Os boletos da rifa
Do tabaco, pouco se pode dicir que
non saibamos: é a principal causa de
enfermidade e de morte prematura
previble en calquera país desenvolvido do mundo. Con respecto ó colesterol, parece confirmarse unha relación causal entre nivel de colesterol e
doenza coronaria; p?dese observar
nalgún estudio que esta relación é
continua, gradual e consistente, é
dicir, que non se pode fixar un
umbral certo de "seguridade".
A hiperteµsión arterial ou aumento da presión s~nguínea asóciase
tamén a un aumento da incidencia
de enfermidade cardiovascular aínda
cando as elevacións son lixeiras.
Cuantitativamente falando, estes tres
son os "boletos de o uro" da rifa.
Segundo isto, podemos facer un
cálculo estatístico do risco global de
padecer unha enfermidade cardiovascular nun tempo determinado, polo
xeral 5 ou 1O anos, e conforme con
estes niveis de risco estableceremos
prioridades de actuacións. Por exemplo, un varón de 45 anos que teña un
valor de colesterol elevado presenta
sobre 4 veces máis risco de padecer
unha doenza cardiovascular ca un
con nivel normal; se ademais ten
unha cifra de tensión arterial alta, 9
yeces máis; e se por riba fuma, este
risco sitúase en 16 veces respecto do
dun varón sen estes tres boletos.
Así e todo no caso de Eurídice
semella que todo isto falla por algún
sitio. ¿Sería que lle subía a tensión o
feito de que Orfeo non a mi~ara?
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lidia "e Valentina

¡Ternos un lector!
Vaia, vaia, vaia ... Parece que alguén hai que nos le. e ¡rrué. que nestes últimos números estabamos teóricas! Descubrímo-lo noso lec~or en Internet e
témolo identificado: chámase Carlos Platas Seixas. ¡Deus te 'bendiga, Carliños!
Resulta que no último número metémo-lo zoco (os máis finos din a pata) e
e~te tal Carlos corrixiunos sabiamente. ¿L~mbrades que todas resabidas explicamos que o Día das Letras Galegas se celebr.a o 17 de maio porque foi cando
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O -CANTAR .DO IRIMEGO
1. Se tes pequenas doenzas,
algo leve e transitorio
é fácil que en poucos días
te curen nun sanatorio.

2. Mais pronuncia ben o "ese"
pra non teres mala sorte
,
. "
porque " tanatos
, con t
significa en. grego morte.
· 3. Os defuntiños galegas
quedaban sempre na casa;
lévanos ó tanatorio
¿que caraina é o que pasa?
4. ¿Estaremos .imitando
costumes americanos
pragmáticos, abofé
pero escasamente humanos?
5. E.n efecto, en Ianquilandia
inventaron o aquel
de facer para os defuntos
nada menos que un hotel.
6. Adobían o cadáver
e séntano nun diván,
. e ó mesmo morto, sentado,
a el o pésame lle dan.

¡Exclusiva! As nosas colaboradoras na rede.

saíu á rúa Cantares Gallegos de Rosalía? ¡Pois resulta que a cousa non é exactamente así! A data escolleuna a Real Academia Galega por proposta de
Fernández del Riego. Buscaron un feíto importante, e como se ía cumpri-lo
centenario da publicación da obra de Rosalía (1863), escolleron ese acontecemento. O que pasaba é que o día concreto no que saíu a obra non o coñecían, e entón to~maron como referencia a data na que a de Padrón lle escribiu
a dedicatoria do seu libro a Fernán Caballero, pseudónimo da es'é ritora Cecilia
Bohl de Faber; e a data era o 17 de maio de 1863.
Ben, pois, xa está, xa botamos· fóra este deino ... , xa podemos marchar a
navegar... Non pensedes mal, non mercamos un iate, nin sequera unha dorna,
o que pasa é que nos modernizamos, ¡puxéni.onos no do internet! O choio é
que dende que nos instalaron o aparato este estamos sempre na rede dálle que
dálle, iso si, en galega ... E nestas foi como atopámo-lo recado de Carlos, no
Canal Irimia. ¿Como?, ¿os de Irimia están en Internet? Pois resulta que si, o
qu pa a é que son tan discretiños que non din nada, pero nós, que somos máis
falangueiras, contámolo ... Están nun sitio que se chama , alí hai que baixar un
pouco e á dereita hai que darlle co rato onde pon Canal Irimia. Tamén podede chegar dir ctan1ente se poñedes www.vieiros.'com/ canalirimia.
¡Ah!, hai unha terceira maneira: indo en bou. ¿Cori10 que en bou? Claro,
qu e vou a Bu u nun bou, vou; se non vou nun bou, non vou.

· ··· · ·····o

7. Aquí non se chega a tanto
co· disfrace mortuorio ·
e pode haber motivos
. para ir ó tanator~o.
8. Porque os pisos son pequenos
e o cadáver molesta
e te-lo "carpo presente"
non resulta unha festa.
9. Nas aldeas, sitio abunda
e hai· que andar moito con tino
¿será porque o hotel dos mortcis
resulta moito rriáis fino?

1O. Poderían propaganda
facer usando este texto:
poña vostede o defunto
e nós farémo-lo resto.
11. Con· tantas luces e flores
nunca a morte foi tan fría
.¿é unha persoa ,quen morre
ou só é mercadoría?

12. O Irimego o asuntar
parécelle algo serio:
e, tr'adicional prefire
ir da casa ó cemiterio.

