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EDITORIAL UNHA CORESMA 
DE CONVERSIÓN Á PAZ " O 

tempo está cumprido e chega o Reino de 

Deus: convertédevos e crede na Boa Nova" 

(Me 1,15) . Estas verbas, que escoitámo-lo pri

meiro domingo de Coresma, resoan con parti

cular emoción cando preparamos este edito

rial, co temor dunha nova e inminente guerra. 

Coresma non é outra cousa que corentena de 

conversión fonda, pacífica transformación desde 

a raíz. O clamor mundial pola paz manifestou 

hai unhas semanas que o mundo non está 

podre de todo, que hai vida, hai loit~ polo que 

nos queda aínda na humanidade de imaxe de 

Deus. A xente que saíu masivamente á. rúa a 

manifestarse contra os seus gobernos belicistas 

r vélanos que a voz do Espírito aínda non foi 

afogada de todo polos ídolos de morte. 

Manifesta qu a conversión do ser humano é 

posibl , . 

-. se lamor mundial pola paz é un berro ós 

n s . g b rn nt qu din que non hai outra 

m ( n ir d " ad - la paz" mais ca esmagando o 

ntrari . P r ue pod mos construír un 

mund n p z s no canto de preparármo-la 

gu rra, preparámo-la paz; se no canto de bus-

ármo-la victoria, buscámo-la concordia; se 

non vémo-lo outro como un competidor que 

nos pode quita-lo "naso" (o petróleo ou ... o 

m llor pos to de traballo), serrón como un 

irmán co que podemos camiñar xuntos. 

Hai uns meses fixose unha enquisa sobre cál 

era a máis fermosa das palabras nas linguas 

románicas. Propuxéronse varias; algunhas tan 

fermosas coma luz, ceo, amor, 1núsica, tenrura, 

solidariedade .. . A palabra elixida foi PAZ. 

Porque dicimos paz e pensamos na aperta dos 

irmáns, na pamba, no arco da vella da pacífica 

alianza; pensamos na harmonía do mundo, na 

infonía do comos. Dicimos paz e abrímo-las 

mans para aír ó encontro do "irmán-branco, 

irmán-negro" e bica-la súa face branca ou 

n gra. Eles xa non on para nós os outros, senón 

nó -011tros. 

1 bramo unha v z mái a Coresma porque, 

p ar do mil de ano de gu rras incesantes 

d vial n ia n fin cr mo na capacidade do 

r humano para con rt r e e amar. 

Daniel López Muñoz 
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A CLAVE 

MÁXIMO 

Xabi Blanco 
A Forza da vida 

BOA NOVA 

Jo ECO 
Bernardo G. Cendán 

O seu momento máxico 

Camiñabamos cara ós nasos despachos un compañeiro e 

máis eu. Coñecendo a súa cultura, bonhomía e confesado 

ateísmo, tiven a curiosidade de lle preguntar que lle suxería 

a escena evanxélica da transfiguración. Coidaba eu que o 

meu amigo, tamén moi bromista, sairía do paso respondendo 

con algunha arroutada evasiva á miña impertinente cues

tión. Pero non, púxose serio, re~lexionou unha miguiña e 

díxome: supoño que foi o momento r:náxico daqueles após

tolos. Como xa chegabamos ós nasos despachos e había 

xente a agardar, xa non tivo tempo de seguir o comentario 

iniciado. Pero eu quedei cavilando na súa frase. Isa de máxi

co é unha expresión que hoxe, como se sabe, utilizase a 

cotío para designar ese acontecemento favorable e estimu

lante, quizais irrepetible, que un percibe nun intre da súa 

vida e que nunca máis esquecerá. Algo que enche de anova

do sentido o que ata daquela non nos dera que pensar ou 

que tiñamos desbotado por irrelevante. Habituámonos a vivir 

cunhas crenzas, ou a ter prescindido delas, e nunca facemos 

diso un problema. Ata que un día algo inesperado fai que as 

nasas entrañas descubran algo que implica a nasa vida 

moito máis do que a nasa cabeza había permitir. O que era 

morno e a penas relevante para nós, ?e súpeto trans-figúra

se: calle outra figura que está moito máis alá das banalida

des cotiás. E fainos vivir doutro xeito. Supoño que algúns 

psicólogos de empresa, cando aplican a meditación para 

curar a estresados e deprimidos, o que están a buscaré que 

atopen ese intre máxico que lles devolva a cordura, a razón 

do corazón. Non sei se Pedro, Santiago e Xoán viran o que 

viran, tal como nolo canta o evanxeo, pero algo experimen

taron que os fixo ser outros. O seu momento máxico. 

As palabras severas de Xesús sobre o camiño doloroso do Mesías e do Discipulado resultan desconcertantes, provocando decae

mento e desilusión na súa xente. As discípulas e discípulos, a xente de Xesús, precisa refacerse, recobrar forza e coraxe. E velaquí 

vén este episodio da Transfiguración sobre o monte: a tres representativos discípulos concédeselles o privilexio dunha experiencia 

singular, que é iluminación, alento, exhortación e forza para o camiño. 

Por un momento desvélaselles o misterio da persoa de Xesús. O resplandor dos seus vestidos fala por si mesmo da súa gloria. As 

figuras de Moisés e Elías conversando con Xesús indican que a lei e as profecías encontran en Xesús o seu cumprimento, senda o 

Mesías esperado que colma tódalas promesas e esperanzas. O testemuño do propio Deus co~firma e culmina a revelación: é o seu 

Filio benquerido. 

Lago desta iluminación fugaz o veo volve correrse e a peregrinación continúa. O camiño escurece de novo. Pero o seu percorrido 

xa non resultará tan penoso se os discípulos non esquecen ese lampexo de luz sobre a meta que, como anticipo, percibiron no cumio 

do monte. Este percorrido queda marcado cun imperativo: a escoita. Auténtica discípula, auténtico discípulo é quen sabe escoita

lo mestre, aínda que as súas palabras resoen a cruz e sufrimento. 

e ············ 
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Celebrámo- lo comezo da primavera lembrando a forza poderosa do cine de 

CHANO PIÑEIRO (Forcarei, 1954), cando se cumpre o oitavo cabodano 

da súa marte, o día 21, e a sétima arte é unha fervenza en Galicia. Foi o director de 

Sempre ~onxa (1990) e deulle pulo ó- cine esmorecido dende o arranque imaxinativo 

de Carlos Velo. O seu cine pensado e feíto no naso idioma xa fara agasallado na cur

tametraxe Mamasunción (1984). Despois viría Esperanza, rodada en Vigo, como varias 

da fitas que agora están na pantalla. 

No 10° aniversario os PREMIOS MONCHO VALCARCE 
de Defensa e Promoción da Terra son para Marisol Bravos, na foto, e Rafael Mouzo, 

alcalde de Corcubión dende 1979 e animador de tantas iniciativas na Costa da Marte, 

loitando dende o Casón ata o Prestige. Marisol, Mestra e Presidenta da Federación de 

Minusválidos Físicos de Lugo, loita po los discapacitados e pala cultura popular, coor

dinando libros cos seus alumnos como Anacos da nasa cultura. Dúas vidas gastadas a 

pra l de algo que está a preocuparnos no 2003: os minusválidos e a marea negra. Van 

ser entregados o día 15 no hotel Cruina de Culleredo, antes, ás 19:00, van presentar 

un libro e vídeo sobre Mancho Valcarce. 

CHECHENIA segue a busca-lo seu camiño despois da declaración da inde

pendencia no 1991 nun clima de violencia que custou moitas vidas só ata o 2002, máis 

de 11.000 soldados só rusos. Pero xa antes sufriron a deportación do estalinismo a 

Kazajistán, Turquía, Xordania ... ; despois máis de 100.000 martas na guerra de 1994-

1996 e 220.000 desprazados, onde se chegou a ~atas de violencia arrepiantes. Os rusos 

non asimilaron a súa derrota e seguen a destruír brutalmente este pobo. Xa no 1922, 

cando crearon a URSS, non recoñeceron o seu dereito á autodeterminación, pero os 

chechenos seguen na loita contra o mesmo imperialismo, agora o de Putin. 

A DISCRIMINACIÓN 
DAS _ MULLERES multiplí-

case: a Confraría de Pescadores de 

Cedeira expulsou, se alguén non o reme

dia, as mariscadoras do seu proxecto 

laboral, impedíndolle-lo seu traballo de 

extracción da ameixa. Mentres, o seu 

labor foi recoñecido por "Diálogos 90", 

que premiou "As traballadoras do mar" e 

as organizadoras do voluntariado ·do 

mar. lsto abriga a crear un modelo 

sodocultural que supere a división 

sexual do traballo e unha nova educa

ción que acuse o modelo masculino 

dominante como algo artificial, fro ito 

dunha ideoloxía. Ata agora as reformas 

no mercado laboral son só parches que 

non chegari ó fondo da persoa, xa que 

ás veces a introducción da muller éso a 

substitución do home nun réxime 

patriarcal. 



IÓN DE CENTROS XUVENIS 

N BOSCO 
GALICIA 

OS CRISTIÁNS 
IRAQUÍES, 670.000, teñen . 

liberdade de culto e un é viceprimeiro 

ministro, o poeta e filósofo Tarek Aziz. A 

diferencia de Arabia Saudí este estado 

islámico permite a pastoral da lgrexa, 

unha das máis primitivas da cristianda

de de rito caldeo. É unha república leiga, 

a pesar da súa dictadura, que utilizou 

hai anos Occidente para loitar contra o 

fundamentalismo islámico de Irán e 

doutros países. Dende o S. V son nesto

rianos e chegaron a ser 80 millóns no 

mundo ata a persecución dos turcos, 

unha vez convertidos ó islam (S. XIV). 

Na foto, unha monxa surcoreana protes

tando contra· Bush diante da embaixada 

de Seúl. 

Alfonso Blanco Torrado 

Celebrámo-lo 1 Oº ANIVERSARIO DA FEDERACIÓN 
DE CENTROS XUVENÍS DON BOSCO percorrendo a 

Exposición da súa historia, que se inaugurou na festa do santo ata a mesma data do 

2004, o 31 de xaneiro. Son grupos que traballan nas principa.is cidades: os Andaina de 

nenas/os,· os ADS de preadolescentes e que teñen unha xuntanza lúdico-festiva en 

defensa do medio ambiente marítimo nos idus de marzo .. Pero están "A Punto" que é 

un servicio de información, formación e asesor.amento ó voluntariado, asociacións, 

ONG, sobre cursos, deseños de plans, proxectos, etc. (Rúa Belvis, 2. 15703. Santiago de 

Compostela. Tlf. 981582243). Agora mesmo están a agasallar cos materiais de "Xoga 

en Galega" na recuperación de xogos populares (986225662). · 

RAMÓN CONDE ós 30 

anos de creación volve a Europa. Está 

expoñendo en Hannover, e despois en 

Berlín e Lond,res. As súas obras, escultu

ras de grandes proporcións e cunha 

forza expresiva poderosa, enchen o 

espacio e provocan a emoción dos 

espectadores. Dende os seus comezos 

máis abstractos ata est~ arte máis figu 

rativa converten este autor ourensán 

nun mestre da arte suspendida. A foto é 

de X.L. Oubiña. 

Xa non é un dispendio remóve-las conciencias do DÍA DO MAR, o 17, 

despois do Prestige, porque ternos 1675 'km de litoral, ·a terceira parte (600 km) d_e 

praias. Tódolos ríos van ó mar e todos podemos contaminalos: o que tiramos ó río ou 

ás terras que os rodean, os desaugues das granxas, industrias e cidades, os estercos 

químicos. Outra das desfeitas do mar é a sobrepesca, pois se se pescan 80 millóns de 

Td de criaturas ó ano, outras 20 son devoltas martas ó mar por no·n ser rendibles ó 

comercio ... Pero os océanos e a terra son inseparables, como vemos na foto da Serra 

da Capelada, e necesítanse: o mar inflúe no clima producindo as chuvias e tamén 

templándoo, pois illa a, terra das temperaturas máis extremas. Pero o grande inimigo 

do mar é o efecto invernadoiro, que fai medra-lo seu nivel e provoca inxentes cam

bios climáticos. 

e············· 
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POLITICA 1intxu 

GRANDES MENTIRAS 

Hai que acabar co réxime de Iraq, porque é un perigo coas súas armas de destrucción 
masiva. E ¿que facemos con Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, China ou 

mesmo Israel, que teñen máis e algúns deles foron os que /las venderon a Iraq. 

Hni qw acabar co réxirne de Iraq, porque viola gravemente os 
dcr •itas humanos e mata os propios cidadáns. 

E ¿que facemos cos dictadores rnáis variados, desde A rabia ata 
/1 ina, pasando por Corea, Zambia, Uganda? 
Hai que acabar co réxíme de Iraq, porque desobedece as reso

lucións da ONU 
E ¿que facemos con Israel, Marrocos ou fixemos coa Sudáfrica 

do Aprtheid ou co Chile de Pinochet? 
Hai que impoñer pala forz a as resolucións da ONU 
E ¿por que non está en vigor ningunha resolución que non lle 

guste a Estados Unidos, Francia, Inglaterra, R usia ou China?: 
porque simplemente co seu dereito de veto impiden que se apro
ben . 

Hai que face-la guerra, para desarmar a Iraq, que se non van
nos atacar desde alí con esas armas terribles que teñen. 

E ¿por que non atacar para desarmar a China, Xapón, 
Filipinas, Libia, Cuba ou calquera outro país que non nos caia 
sirnpático e teña armas? 

¿Com o acabará o conto? 
A partir de todo estes antecedentes, Bush , Blair, 

B rlu oni Aznar, co aplauso donoso querido presiden
t da unta , e tán preparados para facer esa famosa gue
rra pr ntiva. E ¿como acabará o con to? 

P r upo to d chegar e a e a guerra m orrerán millei
ro d p r oa ca toda la cidadáns inocentes que non 
t fi n nada qu v r no conto e xa levan moitos anos 

sufrindo pola situación anterior (ademais duns centos de 

soldados invasores, que serán de contado proclamados 

mártires da liberdade). E , unha vez rematada a guerra, coa 

victoria previsible do "eixo do ben" (hai _que supofier que 

se chamará así, fáiselle a guerra ó "eixo do mal"), ¿que vai 

ser dos millóns de cidadáns de Iraq así "liberados"? ¿Quen 

lles vai garantir un futuro democrático e próspero? Esta 

Santa Alianza do Eixo do Ben, ¿como vai garantir que os 

así redimidos poidan vivir en paz? ¿como se vai evitar que 

as minorías de fanáticos frustrados pola derrota non se 
lancen de cabeza a un terrorismo masivo? ¿Non lembran 

o Setembro Negro co que no seu día quixeron acabar cos 
"terroristas" palestinos? 

Iso si, o comercio do petróleo poderá entrar nunha 

nova era; os Estados Unidos poderán controlar máis de 

preto ese mercado tan vital e estarán mesmo en condi

cións de pofierlle condicións ó réxime de Arabia no asun

to do petróleo, e poden mesmo chegar a descubrir que o 

rei dese campo petrolífero tampouco non é trigo limpo e 

conviría tamén traelo ó rego. 

Todo isto é unha tal senrazón que non valen as procla

mas dos que din loitar pola liberdade e pola democracia e 

acusan de simplismo os que berran contra a guerra. Esta, 

desde logo, é a peor das solucións e cando se disfraza de 

preventiva é unha falacia, unha mentira e un abuso de 
poder. 

] 



O AQUEL Xosé Lois Vi/ar 
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POLITICOS VERSUS NARQUIA 

Chamáralle moito a atención que cando o Reí Juan Carlos visi

tara Muxía "La Voz de Galicia" titulara con aquilo de "El reí pisó la 

arena" ou algo moi parecido. E engadía o xornal que ~índa ningún 

político o fixera. El, fora concelleiro anos atrás e dun xeito ou dou

tro participara e desparticipara na política. Tamén pisara a area ben 

antes de que o reí o fixera e, nese labor, atopárase cun veciño con

celleiro, boa persoa, aínda que non das súas ideas, e que estaba no 

mesmo asunto. Non sabía polo tanto a conto de a qué viña tanta 

fervedura realista e tanta bosta política. Á fin e ó cabo ¿que caralla 

tiña que face-lo reí que resultase comprometido? Se hai marea 

negra, comer mexillóns diante da cámara; se hai guerra, dicir que 

España quere · a paz; se hai terror, condena-la barbarie e polo nadal 

falar da felicidade familiar. Foise encarraxando co asunto e botou 

cantas atrás. Se non lembraba mal a monarquía hou~era que traga

la, así , a fociños, ·para que fose posible a democracia. Impuxéraa 

"Paco" do seu puño e mando, e logo na transición rnantivéraa o 

exército co apoio dos máis nostálxicos do autoritarismo. A meiran

de parte da oposición que, por certo, non era monárquica, tivo que 

tragala para evitar subidas de tensión. E aí perdura. Única institución 

que entrou na constitución con calzador e que agora ben sendo, ó 

pensar dalgúns, o melloriño que ternos . Modelo de sensibilidade e 

democracia. Non sei se ignoran ou é que se fan os parvos. É tal a 

carga democrática da nosa monarquía que segundo a devandita 

constitución "a persoa do Reí é inviolable e non está suxeita a res

ponsabilidade" e por se fose pouco, "dos actos do reí serán respon

sables as persoas que o refrenden". Así son eu reí, político e o que 

me boten. Esquiar na neve de inverno, regatear no mar de verán e , 

que me tapen diplomaticamente os asuntos feos, algún~ moi feos, e 

~eteduras de pata. Como moito ter que termar de que un dos 

nosos mellares aliados, nun sincerísimo acto de amizade e mutuo 

recoñecemento che arrebate virtualmente a monarquía e declare 

coma república os dominios da túa dinastía. 

1· --~ 
1 . 
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AC 1 UALIDADE 

A EXCOMUÑÓN CONFIRMA A EXCLUSIÓN 
(SOBRE O ABORTO DA -NENA NICARAGUENSE) 

O asunto saltou á opinión pública dun xeito escandaloso estes días últimos: o da nena 
nicaraguense de nove anos embarazada por unha violación. O escándalo agravouse pala 

reacción de bispos nicaraguenses e españois ante o aborto decidido polos país da 
pequena: a excomuñón dos país da nena e dos médicos que interviñeron no aborto. 

¿Que se pode dicir sobre a 
cuestión? 

A condena canónicas -a excomu
ñón- que os bispos · lles impoñen ós 
r sponsables do aborto a ninguén 
d ixaron indiferente. E eolio, entre 
outras moitas denuncias da crueldade 
dos bispos, a da escritora Rosa 
Montero, que sitúa perfectamente o 
problema.A pequena víctima, pensa a 
e critora, padece unha situación 
xtremadamente indefensa: emigran

te, pobre, muller e menor de idade. 
N esta situación "o feroz integrismo 
da Igrexa católica desprega unha ver
dadeira cruzada contra esta pobre 
xent . A Igre., a do paí saca a caixa 
do trono am. aza coa excomu-

. ñón . Am aza , d eguida, cumpre a 
an1 aza. 

E ta ond na ~, para a e critora, 
in mpatibl on Deu : "porque sei 
qu xi t , rá divinament 

tará d parte dan na". 

En calquefa caso, segue a escribir, é 
un abuso de poder. "¿Por que non 
excomunga a Igrexa a tódolos cida
dáns con posibles que abortan no 
mundo? A todo o horror e a ·dolor 
que está sufrindo a familia de. Rosa, a 
nena dita,' a Igrexa engade a súa mal
dición suprema". 

¿Que se ha de dicir sobre o dobre 
asunto: o do aborto e o da reacción 
episcopal?, preguntemos de novo. O 
escrito da mesma Rosa Montero 
admite abertamente que o aborto 
conleva un horror e un dolor. En 
efecto, ningunha moral digna de 
atención pode ver o aborto máis ca 
como un fracaso humano. Pero, ó 
mesmo tempo, non se pode descoñe
ce-la nova actitude da opinión públi
ca neste asunto. Pasa de vinte anos 
que Bernhard Haring, o maior mora
lista católico do século pasado, escri
bira que "case tódolos países marxis
ta autorizan o aborto durante os tres 

primeiros meses de embarazo, e os 
chamados países libres van aínda máis 
lonxe: retiran case toda protección á 
vida que nace e utilizan os impostas 
públicos para cubrir os gastos do 
·aborto". 

Para moitos, nesta situación cultu
ralmente pluralista, o aborto perde 

. toda maldade moral, toda importan
cia cara á conciencia persoal. 

¿ Quen non ve nesta actitude unha 
falta de aprecio da mesma vida 
humana, unha depreciación do amor 

¿Por que non 
excomungar 
a tódalas que 

abortan no 
_ mundo? 

fecundo entre os membros da parella 
humana e o froito dese amor? As dis
cusións entre abortistas e antiabortis
tas sobre o momento en que o feto se 
fai persoa nada engaden á valoración 
moral do aborto. ¿É un asasinato ou 
non? Nada imp-0rta, en todo caso. 
Basta saber que o aborto é a destruc
ción dun ser humano en xestación, 
prolongación dos país e concreción 
do amor conxugal. N este asunto, a 
valoración cristiá do aborto non 
pode evitar o ser intempestivo ou 
inactual, unha opción moral posible 
entre outras. N este caso ser progresis
ta redúcese, pode pensa-lo cristián, a 
ser superficial. o certo é que a tradi
ción moral da Igrexa sostivo, desde o 



principio, "que a vida humana debe 
ser protexida e favorecida desde o seu 
con1ezo, como nas diversas etapas do 
seu desenvolvemento", recorda A. 
Hortelano. Este é o nivel moral: o 
rexeitamento á violencia contra a 
vida humana que o aborto leva con
sigo. 

O caso sobre o que falamos - o 
embarazo por violación dunha nena 
de nove anos- esixe unha considera
ción complementaria: hai unha cir
cunstancia que non pode ser desaten
dida no xuízo moral. O embarazo é 
resultado dunha agresión inxusta. 
Non é o froito dun amor fecundo. 
Pode pensarse que, :µeste caso, o 
aborto - só é un acto de lexítima 
defensa. Ó meu entender, é unha 
postura razoable, defendible. Non 
sempre é a vida un valor absoluto. 

A controversia moral · 
A condena canónica - a excomu

ñón-:- do aborto no caso que dicimos 
por parte dos bispos merece un 
rexeitamento sen reservas. O máis 
notable e grave é o traspaso que fan 
do terreo do xuízo moral ó terreo 
das penas canónicas Supón a perni
ciosa mestura de dous planos: o da 
moral co do dereito, por moi canóni
co que sexa. Comporta unha depre
ciación d3: moral. Pretenden impoñe
la moral a medo. Triste concepción 

da obrigación ·moral. "A lei penal é 
incapaz de resolver tódolos proble
mas", escribe o citado Bernhard 
Haring. Os bispos pretenden, coas 
condenas, impoñer máis ca propoñer 
a súa moral. Inutilmente, polo 
demais . 

Outro mal paso que supón a inter
vención penal dos bispos é o xeito 
intolerante desta. Se queren curar 
non deberían ameazar. "Non debe
riamos opoñernos, pensa Haring, á 
lexislación dos Estados pluralistas que 
deixan liberdade ós médicos e ás nais 

Non é 
o froito 

dun amor 
fecundo 

para que decidan estes casos confor
me coa súa conciencia. 
Recordaremos que durante séculas, 
teólogos e médicos tiveron a mesma 
concepción, baseada na opinión de 
que, nos primeiros estadios do emba
razado, non ternos diante de nós 
unha vida plenamente humana". A 
recomendación coa que Haring 
acaba o texto é perfectamente aplica-

Xosé A/vi/ares 

ble á reacción dos bispos excomul
gantes: "Por ben fundada que pense 
esta-lanosa conciencia, non deberia
mos ser intolerantes ata o punto de 
causar reaccións xeneralizadas en 
contra da nosa posición católica". 

Por último, a excomuñón desas 
"pobres xentes" no caso de por si 
dramático que recordamos, non só é 
inútil, serrón ocultadora do verdadei
ro mal que o aborto supón. Esas 
pobres xentes, agora excomungadas, 
estaban xa "excluídas" da vida por un 
sistema económico e político colo
nial capitalista, ó que o cardeal 
O.bando e os seus compañeiros non 
son de todó alleos. A defensa da vida 
ten que ser tamén dignificación da 
vida: unha vida digna para todos. A 
excomuñón vén ser outra maneira da 
exclusión. ·¿ Que fixeron e que fan os 

bispos excomungantes polos "excluí
dos" do sistema económico social? 

"A abriga primeira e máis m-xente 
da sociedade .- e, na súa medida dos 

bispos, en&'ado eu- consistirá en 
tomar medidas positivas para facer: 
desaparece-las causas principais que 
levan ó aborto: máis axuda e maior 
apertura cara ás nais solteiras, garantí
as de salarios adecuad.os para as 
dimensións das familias, unha máis 
xusta distribución da riqueza", anota 
Haring. ¿Que dicir, ademais, no téma 
do aborto do control da natalidade? 
Acabo coa resposta que Haring dá a 
esta pregunta: "Aqueles moralistas 

que se pronuncian contra~ informa
ción acerca da contracepción deberí
an sentirse responsables ante Deus da 
frecuencia dos abortos. Que conside
ren inmoral toda contracepción non 
os exime de culpa, pois a teoloxía 
moral tradicional ensina claramente 
que hai casos en que ternos que elixi
lo n1al menor co fin de evita-lo 
maior. E aquí existe unha enorme 
diferencia". (Bernhard Haring, 

Libertad y fidelidad en Cristo, Herder, 
Barcelona, 1983, pax. 47-55). 

e··········· 
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HISTORIAS~DA 
EMIGRACION AC 1 UAL Marta Sopeña 

¿A QUEN LLE PODE INTERESAR ESTE TEMA? 
Inauguramos neste número unha pequena serie de artigas coa que irnos pretender 

achegarnos a unha realidade que podía parecer superada: a emigración. Trátanse de 
historias reais comúns a moitos lugares e persoas desta terra. 

qu n o vive 111.áis. Entón poderán pensar en traba

ito nt s da catás- llar aquí aínda que sexa cun soldo 

I restig ; quizabes tamén a máis baixo. En total serán dez anos 

utra mull r s que queiran compar

tir algo da vida cotián desde diversos 

lugar . 

M arité ten trinta e tantos anos, 

dous fillos en idade escolar e un tra

ballo de m edia xornada fóra da casa. 

O seu home foi un dos " reconverti

do da mercante" . D espois de estar 

en terra varios anos, sen poder gañar 

moito, decidiu ir buscar traballo a 

outro lugar. 

Agora e tá na construcción, en 

Forteventura; m entres, Marité e os 

eu filio coidan e fan n1.edra-la casa 

Galicia . El vén dúa veces no ano. 

U n me polo N adal e outro polas fes

ta do verán. 

A í 1 van d d hai xa cinco anos. 

N te t mpo, gra ia ó ornal gaña

do, puideron a qu rem ata-la casa 

omodal . aben qu alá o home 

t n traballo par tr ou ca tro ano 

nos que Marité irá afrontando a edu

cación dos fillos e os coidados da casa 

ela soa. Dez anos esperando en 

febreiro a que chegue xullo e en 

agosto a que chegue decembro, para 

ter un tempo onde compartir alegrí

as , penas e afectos. Marité forxou a 

súa personalidade na adolescencia, no 

medio do mar; e daqueles tempos 

nos que traballou de mariñeira co seu 

pai , o seu interior aprendeu a loitar 

contra as adversidades para poder 

sobrevivir. Ela sobreponse ós 

momentos de soida~e pensando que 

tampouco a el, o seu home, lle foi 

fácil a experiencia. Ó chegar a 

Forteventura tivo que vivir durante 

varios meses nuns barracóns onde 

albergaban preto dun millar de obrei

ros da construcción. Despois, con tres 

compañ eiros máis, alugaron un apar

tamento. E agora están dous. Entre 

eles apóianse. Se un está enfermo o 

outro faille o traballo. Tamén fan 

choios de fin de semana. Quizabes así 

se xusti:fica mellar a dureza da sepa

ración; polo menos gáñanse cartas e 

cúmprese co óbxectivo de acadar 

mellor futuro para a familia. 

Como a decisión de marchar foi da 

parella, vano levando. As chamadas 

diarias a través do mó bil duado axu

dan a face- la separación máis levadei

ra. Vantaxes da emigración actual. 

Pero mellar desexarían non precisar 

de móbil e que no seu contorno pui

desen atapar un medio de vida co 

que afrontar non só a superv1venc1a 

serrón tamén certas comodidades e 

expectativas. 

Cando tantas veces sentimos falar 

de que Galicia foi país de emigrantes, 

non acertamos a saber se quen nos 

fala está a referirse a tempos pasados 

ou se quere evitar ter que mirar a 

incómoda fotografía do presente . 



MULLER Lines Salgado 

SER OU NON SER ... COMA HAMLET 

De entre tódalas obras xeniais que 

Shakespeare escribiu, A traxedia de 

Hamlet, príncipe de Dinamarca é unha 

das máis coñecidas e tamén máis elo

xiadas. Con Hamlet, Shakespeare 

creaba un novo mito literario cunha 

característica moderna: a dúbida. O 

que distingue a Hamlet do resto dos 

heroes literarios anteriores a el é a súa 

incapacidade para a acción. El desco

bre que o seu pai foi asasinado polo 

home que está casado coa súa nai, e 

iso fai nacer nel un desexo de vin

ganza que, nembargantes, nunca che

gará a satisfacer. Esa capacidade para a 

dúbida, para a reflexión, é a súa gran 

baza, pero tamén, ó final, o motor 

que provoca a súa parálise e a traxe

dia final. 

Non sei se compartirán corrugo 

esta afirmación, pero creo que 

Hamlet é unha boa metáfora da 

encrucillada vital na que parecemos 

estar inmersas moitas mulleres (sobre 

todo as do tramo dos 30 ós 40). 

Coma Hamlet, descubrimos a reali

dade., e con ela determinadas situa

cións que desexabamos cambiar. 

Coma Hamlet, parecía bastante claro 

que as transformaci6ns eran necesa-

rias . Coma Hamlet, a dúbida apode

rouse de nós e xa empezamos a ter o 

naso propio "ser ou non ser": "debe

ría facer isto"; "teño que facer isto", 

"quera facer isto". 

¿Algunha de vostedes recoñece 

estas situacións?: 

Gustaríame ser independiente de 

verdade; poder tomar as miñas pro

pias decisións sen ter que atender ás 

necesidades do meu home, dos meus 

. filias, dos meus pais, ... 

Quera ter máis tempo para min, 

pero ¿que fago cos meus filias? 

Síntome culpable se os sinto como 

unha carga ... 

Non quera subordinar a miña vida 

persoal ó traballo, pero, ... ¿como 

manteño entón a miña independen

cia económica? 

¿Se non teño fillos perdereime algo 

fundamental da vida? 

Non teño parella. Síntome soa e 

angústiame a idea de que sexa algo 

permanente, pero ¿debo disimulalo e 

parecer perfectamente independien

te? 

Non con~1go comprender os 

homes. ¿Somos distintos ou é que eu 

teño algún problema? 

Seguramente, a lista de preguntas é 

infinita. Todos escondemos medos, 

frustracións e inquedanzas no naso 

interior, pero parece que as mulleres 

vívimos nunha loita perm.anente coas 

nasas dúbidas. A presión social é moi 

forte en tódólos ámbitos, e ás mulle

res actuais tócanos vivir entre os 

coletazos da moral tradicional, as 

novas formas <: os cambios máis van

gardistas. O que parece imposible é 

intentar casar tódalas op~ións, pero 

mentres decidimos qué facer, asolá

ganos a angustia hamletiana pala pro

pia pasividade, pala inacción. 

Debemos darnos tempo para com

prendérmonos mellar, e confiar máis 

en nós mesmas. Hamlet tiña medo de 

non estar actuando como debería. ¿ 

Quen nos pode dicir a nós como se 

debe actuar? Ás veces parecemos 

actuar movidas por un sentimento de 

culpabilidade xeral, e o "deberiamos 

facer" sobreponse ó "queremos 

facer". Seguramente, a traxedia de 

Hamlet foi non escoitarse a si mesmo 

para saber realmente como quería 

actuar el, e deixarse levar polo esta

blecido. Ser ou non ser coma 

Hamlet. i\Í está a nasa encrucillada. 

e············ 
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CONTOS, 
PARABOI A.S E ·HISTORIAS 

RECORDOS 

hám.om 
P ra a. I t 

p d 

N andiño e son de 
' algo qu mm pouca 

di ir. Par qu m enten
r v u v lv r a mp zar. 

h ' m m n and son de 

P rada, unha ald a de arnota ¿Non 
sabed nd tá Camota? Pois 

t u an o d dici-lo. Camota está 
r a de Muros, e Muros está cerca 

d N oia .. . si hom si, N oia a vinte 
minutos d Santiago de Compostela. 
B n, e non sabedes onde está N oia 
ou onde está Parada non vos preocu
pedes que non ten a menor transcen
d ncia (mellar). 

Recordo que alá no 1982 descu
brín que ademais do Atlético · de 

Madrid e a Real Sociedade, había 
outros equipo : Alemaña, Italia, 
Irlanda (gracias Narajito). E eu cha
mábame Fernando, vivía en Parada 
(cerca de Alemaña), e parecíame que 
Muros e taba moi lonxe, e pensaba 

u Beti era unha gran cidade. 

Re ardo que por sa época miña 
n, i tifi.a que andar m dio quilómetro 

p ra falar p r t l ' fono (no bar de 
F lipe) on m u pai, que stá no 
"b reo". M u pai volvía do barco 

ada m e traia bon ca para 
nlifi.a irm.á ompraba bicicl ta 

para mm (que 4erdaba miña irmá 

cando se m·e quedaban pequenas). 

Recordo que miña nai nos levaba á 

praia. Mentres os rapaces nos bañaba

mos, as nais collian berberechos. Case 

cempre merendabamos plátanos, e 

non sabíamos onde estaban as 

Canarias. Aqueles plátanos eran espe

ciais . Eran plátanos doces pero cando 

. 
v1n 

moita xente 
chorando 

de rabia 

chupába-los dedos sabían a sal. .. 

Estaban para chupa-los dedos. 

Recordo que ás des da noite era de 

día. As nais e as avoas asaban berbere

chos nunha tixola vella, entre os ber

berechos sempre había algunha 

ameixa, que miña nai sempre nos 

deixaba para .nós. Comíamos berbe

rechos como o que come pipas, sen 

darlle importancia.. . Agora recordo 

que o sabor daqueles berberechos 

era ... un espectáculo. 

Recordo que meu tío Manolo nos 

traía santiaguiños, nécoras centolas, ... 

Recordo que meu pai pescou unha 

robaliza de dez quilos (vale, era de 

seis quilos). Non é para darvos enve

xa pero imaxinade por un momento 
esa caldeirada; esas patacas da casa, 

eses toros de robaliza (D. O. Boca do 

Río) que non cabían no prato, ese 

ovo cocido (D.O. Das nasas galiñas), 

ese aceite de oliva ... ¡que recordos!. 

Recordo que o meu pai pescaba 

sollas, linguados, robalizas~ .. 

Aburriamonos de comer tanto peixe. 

Tamén me acordo que o avó 
Domingo Antonio me contaba que 

cando el era novo usaban as centolas 

como fertilizante. Contaba que había 

máis peixes no mar. 

Recordo que, dende fai anos, 

pódenche meter unha multa de tres

centos euros por coller medio quilo 

de berberechos na Boca do Río. 

Recordo que hoxe en día non me 

podo permitir comer nécoras, robali

za ou rodaballo tódolos días. Meu pai 

abúrrese todo canto quere coa cana 

de pescar. Ten máis moral có 

Alcoyano ... 
Recordo o Casón, pero era moi 

pequeno e non sabía moi ben o que 

estaba pasando. Rec;ordo o Mar 

Exeo. 

Recordo os barcos do rastro de 

Fisterra que arrasaron os bancos de 

ameixa e de navalla de Carnota. 

Recordo qµe un petroleiro se 

afundiu cerca de Fisterra no mes de 
novembro de 2002. 

Recordo que vin moita xente cho

rando ~e rabia, de impotencia. Vin 

moita xente preguntando por qué ... 

. Re~ordo que . teño que facer un 

esforzo moi grande para ver os infor

mativos na televisión porque me sal
tan as bágoas ... e sígome preguntan

do por qué . 



Recordo que un día decateime de 
que Betis e Real Sociedade non eran 
cidades, e ata recordo que un día 
marchei' a Canarias a traballar. Por 
certo, os plátanos saben mellar na 
pra1a de Carnota que en 
Fuerteventura. 

Recordo que me chamo Fernando 
e vivo en Bertamiráns, a cinco ... 
(vale, a trinta e cinco minutos de 
Santiago), teño teléfono móbil e, no 
verán, segue senda de día ás dez da 
noite. 

Eu recomendaríalle ós petroleiros 
que non pasasen m áis pala Costa da 
Marte, ¡Xesucristo bendito! con ese 
nome ... fai falta ser parvo para ache
garse a menos de cincocentas 
millas ... 

E a vós recoméndovos que visite
des Canarias en vacacións, ten uns 
volcáns fantásticos e un clima estu
pendo. ¡Ah! E os plátanos, ben ... iso 
xa son palabras maiores . Total en 
Carnota xa non hai rodaballos nm 
berberechos nin nada. 

De todas maneiras, se algún día 
teño filias, gustaríame que pensasen 
que Betis é a capital de Andalucía, 
que Muros é unha gran cidade, e 
papá. .. que non pase seis meses no 
Prestige, por Deus. 

Nando 
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longa a C81a, quo non non 
saibat:1mandeteitada 
esmo&adacsqoerda, pero 
tam6nquesaibamos 
perlom.$1 a cebeze e 
vtr.ltlr con xel!o dl.M'cnle o 
)(eltÜOeaperrileocla. 
Po-queonotvoflcepara 
sempm oonozoo e xa non 
nos serc\ arrebaladO, 
t..ogo para vlW a PaSCl.ia 
non podomoe abandonar 

o 1 e(o de non bocar vino novo an Oáfee "°"'°' Pan1 os odres veOos, viflo vailo E ............... 
Símbolos 
unna botella de vU\o liObfe unha prenda de roupa remondada será hoxe o 
1lmbofo da pr06&f'IC1a liberadora de )(8'IÜI, Podemos lraeb proceslonalme1\te ao 
alt1Wacompel\1111doaprocesí0neot1mútltealas11va 

REMOL: XA SOMOS CASE 200 
Remol, o novo servicio litúrxico do que xa se enviaron 19 

números, segue espertando o interese de máis persoas. Xa 

chega a preto de 200 persoas. A distribución do REMOL é 

electrónica, así que todo aquel que queira recibir, totalmente 

gratis, no seu correo o novo servicio só ten que escribirnos a 

irimia@wanadoo.es. 

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

.............. _ 

Morros e cristiáns 
Non abonda esa casula de canmflaxe para que non nos decate
mos do que están facendo. Este cura que di misa a uns solda
dos americanos no deserto de Kuwait con tan evanxélica indu
mentaria loce ademais un corte de pelo militar a altura, proba
blemente, da alopecia de ideas de todo o grupo que ten <lian
te. Tamén dos que ten detrás. Esta misa tamén forma parte do 
teatro de monicreques que se monta nesa area para amaña-lo 
mundo do século XXI á medida da Shell, da Exxon e doutras 
organizacións humanitarias dispostas a cambiar sangue por 

petróleo. Xa custa o seu entender que é iso do cura castrense pero lSendicir esta guerra que aínda está por vir é unha 
acción dificilmente superable, aínda que a xerarquía eclesiástica de Nicaragua está esforzándose. Queren excomun
gar a todos cantos tiveron algo que ver coa nena de nove anos que abortou despois sufrir, entre outras desgracias, 
unha violación. Agora, milleiros de persoas piden ser tamén excomungadas. E moitas persoas saíron á rúa en todo o 
mundo porque non comungan con rodas de muíño. 
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RETALLOS DE HISTORIA Celia Castro Ojea 

O ARCEBISPOXELMÍREZ 
Xenio do románico para Otero Pedrayo, artífice do esplendor de Compostela na opinión 

de moitos historiadores, astuto, sagaz, cunha idéa fixa e rectora da súa vida: o 
recoñecemento de Compostela como sé apostólica, e o sartego de Santiago como faro e 

guieiro espiritual de Occidente. 

Xelmírez, xunto á raíña Urraca· e ó 
conde de Traba, é o vértice principal 
do máis apaixonante triángulo, se 
non amoroso, si social e histórico da 
primeira metade do século XII. 
Como di a Historia Compostelana, 
escrita baixo a . súa supervisión, bispo 
e arquitecto, autor de píos latrocinios 
(roubos de reliquias de santos, sem
pre para meirande gloria de 
Compostela), guerreiro, pero sobre 
todo político, non con amizades ou 
inimizades permanentes, pois cam
biaba de bando segundo as circuns
tancias, mais si cun interese perma
nente ó que dedicou tódolos seus 
esforzos: a gloria da Santa Igrexa 
Catedral. 

O seu nome vai xunguido por 
sempre ó románico de Compostela, 
pois deixou no pazo que leva o seu 

nome, a máis fermosa mostra do 
románico civil de Europa. 
' Xelmírez foi un estratega conven

cido da necesidade e _importancia 
dunha flota para domina-lo mar e 
conte-las invasións árabes ou nor
mandas. Loitador e enérxico, dotado 
para a oratoria e o disfraz, mestre do 
disimulo, nin monxe nin clérigo, 
serrón clerc (Otero Pedraio) que. 
quere dicir letrado formado nas 
escalas medievais, xurdidas ó abeiro 
das catedrais . 

É quen de coroar un rei, Afonso 
VII, neno, despois emperador, na 
catedral aínda en obras, arma-lo 
cabaleiro, traballar arreo pola súa 
ascensión ó trono de Galicia, un 
neno-rei orfo de pai e mesmo de nai, 
pois a raíña Urraca, móbil coma 
pluma ó vento segundo dicían as 

malas linguas, non acougaba na súa 
inestabilidade. Hoxe amigada co 
arcebispo, mañá cos burgueses de 
Santiago, pasado co Conde de Traba, 
protector do seu filio, sempre en lior
tas entre as que van medrando a 
grandiosa catedral e as casiñas de 
Compostela. 

Xelmírez foi galega e europeo 
-daquela comezaban a chegar riadas 
de peregrinos para · axeonllarse ó pé 
do apóstolo- con visión do seu 
tempo e do futuro. Por iso, ñxolle a 
encarga de escribi-la súa historia, os 
seus cóengos, Murrio, Hugo e 
Xiraldo, como defensa diante dos 
seus detractores. 

N aceu Diego Xelrnírez, filio de 
Xelmirio, gobernador de Castellum 
Honesti, hoxe chamadas por detur
pación, Torres do Oeste, en Catoira, 
posiblemente no ano 1069, e foi 
educado na escala da Catedral creada 
polO bispo Diego Peláez, berce e 
comezo do que tempo despois habe
ría de se-la Universidade 
Compostelá. 

Adicarémoslle a el e máis a dona 
Urraca, outro Retallo da nosa histo
ria, pois ben o merece quen señore
ou o Reino de Galicia e nel o Xiro 
de Santiago ou Terra de Santiago, fer
moso nome, e non o noxento Giro 
de Santiago ou Giro de La Rocha, co 
que nos obsequia o libriño do 
Domund de cada ano, enxendro 
deturpador da nosa toponimia, auto
rizado polas nosas xerarquías eclesiás
ticas, non sabemos se por ignorancia, 
no que atopamos barbaridades com 
Mugia, Rianjo ou Deijebre ¡que 
Deus confunda! 

e ·············· 
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FALANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

Ai, ai, que no número anterior coóusenos un borrador do noso querido 
artigo, e con el ¡dúas faltas nas primeiras liñas!: ¿e logho tí quen vés sendo?, ese 
vés tiña que levar acento porque é do· verbo vír, o que non o leva é o do verbo 
ver. Máis adiante tería que dicir ¿sabedes de que Jalamos?, ese que non pode levar 
acento, porque é interrogativa directo, leva os signos ¿ ?; si que o levaría non seí 
de qué falades, indirecto. Pero hoxe ternos que continuar co que tocaba, des
culpádenos ... 

A ver ... ¿quedas tes intri
gados co dos nomes? ¿Xa 
sabedes o que signific~ 0 

voso? Hoxe hai moitos dic
cionarios e cadriños co sig
nificado deles, pero se 
alguén ten a súa curiosida
de sen satisfacer sempre nos 
pode avisar, a ver qué pode
mos facer nós ... Desde logo 
non somos unhas estudiosas 
da antroponimia en sentido 
profundo, pero botamos 
man de certas axudas e 
ímonos def endendo. E 
conLO nos gustou o tema, 
hoxe irnos aclarar certas 
orixes e significados curio
sos. 

Podemos comezar polos 
de orixe celta: Breogán, 
Brandán, Galván, Tristán, 
(¡gustáballes acabalas en 
- án!), Sarela. En contra do 
que moita xente pensa, 
Brais non é de orixe celta 

¡Hai Homero, quen te viu e quen te ve! 
serrón latina, ¡e mirade o 

que ignifica: .tatexo!, que se algunhas nais o souberan ... Latinos son a maioría, 
pero non é o caso dos tan comúns Xosé, María, Xoán, David, Belén ... Como 
teñ n que ver coa tradición bíblica parece que xa facémo-la relación, pero 
onvos de orixe hebrea. ¿E sabedes que Xosé quere dicir "que Deus multi

plique ', Xoán "Deus misericordioso", María "amada", David "amado", Isabel 
'D u é perfecto" e Belén "casa do pan". ¡Pois é curioso! Tamén son hebreos 
nome que non teñen moita tradición en Galicia e que nos parecen agora moi 
modernos, por exemplo Noa (alivio), Susana (lirio) , e Raquel que significa 
' año . E o último nome hebreo que irnos mencionar é Gaspar, que quere 
di ir 't soureiro", non expresidente ... 

orixe grega ternos nomes de sempre como Andrés, André, Andrea 
"virilidade alor ',Basilio 'rexio", Irene que quere dicir "paz", Sofía "sabedo
ría' u In" 'pura" Xurxo ou Xorxe "agricultor", Eulalia, que é o mesnLO ,ca 

lalla ignifica' ben falada ',e Euxenia que é "ben nacida". Fixádevos que 
< dúa palabra com zan por eu-, prefixo grego que significa "ben". e que 
tamén tá en u-tana ia (ben morrer), eu-femismo (ben soante), etc. Onha 
variant d Eur nia ... Uxía qu stá moi de moda agora . 

E aquí t m qu qu dar que non cabe máis ... 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. No antigo país de Grecia 
tiña Procusto un mesón 
e dos seus hóspedes era 
excelente anfitrión. 

2. Intentaba que no leito 
se sentise moi a gusto 
o éliente, sen faltar 
nin sobrar, todo moi xusto. 

3. Pra caberen ben na cama 
ós que eran grandullóns 
cortáballe-la cabeza · 
á medida dos colchóns. 

4. Ó hóspede pequeneiro 
que de si máis xa non daba 
estirábao de tal xeito 
ata que o estrangulaba. 

5. Cando pola mañanciña 
ía espertalos contento 
todo era bagoar -
todiño era un lamento. 

6.· Por manterse igualitario 
e cos clientes cortés, 
en vez da vida, a morte 
todo todiño ó revés. 

7. En Nicaragua, carraxe 
e inevitable desgusto 
por aplicarlle a unhá nena 
o da cama de Procusto. 

· 8. Unha nena violada 
intentaba o aborto 
e que a 1so se opuxesen 
tráeme pensativo, absorto. 

9. Sucede cando se aplican 
os principios por igual 
aínda que as consecuencias 
traian consigo gran mal. 

1 O. Víctima deses principios 
sen mira-la circunstancia 
pode, hipócritas, levamos 
a noxenta intolerancia. 

11 . Tanto máis cando sabemos 
que hai anos, violadas, 
unhas monxas con permiso 
de Roma prá abortada. 

12. O aborto é un mal 
pero hai algo peor: 
a arrogancia procustiana 
de quen se sente censor. 




