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EDITORIAL ¿QUEN PIN
CHA o GLOBO? "O peixe 

grande traga ó pequeno", dicían así con 

relación ó liberalismo económico do 

século XVIII. Velaquí a súa doutrina: 

cómpre un mercado libre, de xeito que 

se lle deixe facer - 'laisser faire-, sen inter

ferencias alleas nin tan sequera do 

Estado: laisser passer.Adam Smith, pai da 

Economía, afirma que o ser humano só 

se guía polo egoísmo, pero existe unha 

Man invisible que conduce ó progreso e 

b nestar colectivos. Naceu un novo libe

ralismo: "raposo libre en galiñe~ro libre". 

n olib ralismo. 

ál o m rcado global ou mundial 

ún di~ r ncian: globalización 

( d t rráqu ) con sentido pexo

r tivo: qu atinxe ó beneficio do peixe 

g rdo ou do raposo; cando a causa é 

po itiva, din mundialización. O malo da 

globalización é que hai globalizadores e 

globalizados.A globalización exclúe o 

universalismo. Ademais é fonte de ruína 

tanto económica coma ecolóxica e non 

respecta dereitos humanos. Xa non hai 

pobres, serrón empobrecidos e a destruc

ción de· pastos de traballo non é algo 
, I 

accidental, serrón indispensable. E todo 

isto vén apoiado nunha visión relixiosa 

moi preocupante. O deus romano do 

Comercio, Mercurio (merc ... ado) ten 

moitos devotos. 

Estamos no que Ignacio Ramonet, 

galega de Redondela catedrático en 

Parí , denuncia coma "Pensameno 

Único". Este redondelán é un dos teóri

c mái pre tixio o e o 26 deste xuño . 

f; i inve tido doutor honoris causa pala 

Univer idade campo telá. Que este edi

t rial irva d homenaxe . 

_Daniel López Muñoz 

O.TRASNO A MALARIA MATA, ... ÓS DE 
SEMPRE A malaria mata din os gobernos de África subsa

hariana para concienciar os seus cidadáns de que. usen mosquiteiros. 
O caso .é que mata,. pero bastante discriminadamente. Mata os 
pobres .. Unha das razóns é que cada mosquiteiro custa como unha 

paga semanal nestes países. E hai outro segundo factor: non está 

nada clara a súa efectividade: Gambia e Tanzania estudiaron o caso 

e viran que os mosquitei~os reducían a mortalidade infantil por 
malaria só nun trinta por cento. Escasa ambición para unha epide

mia mortal. 

Por iso xorde unha polémica con substancia: por que non o uso 
controlado nos fogares de DDT? O DDT é, con científicas razóns; 
un contaminante maldito nun occidente que vive agora sen mala
ria gracias precisamente o uso de DDT nos anos·30.Tamén foi deci
sivo para o control da Malaria na India e Sri Lanka nos anos 40. E 
foi contundente en Uganda nos 60 e mesmo en Sudáfrica no ano · 
2000, cando, indisciplinadamente, decidiu a aplicación residual de 
DDT nos fogares da s(la fronteira con Mozambique. 
Os partidarios desta solución, nunha perspectiva nioi africanista, 
declaran que os efectos realmente nocivos do DDT foron derivados 
do seu uso masivo, incontrolado, por unha agro-industria sen escrú
pulos, fumigando a esgalla a ceo aberto. Desa mesma sociedade 
industrializada que arruína as pequenas explotacións agrarias dos 
países do Sur cos seu procedementos de envelenamento masivo, 
chega agora o escrupuloso requirimento de que non se use o DDT 
de maneira controlada para salvar millóns de vidas. 
Home, querendo conservase ecolóxicame:p.te puros, queda outra 
solución: a vacina contra a malaria, pendente de ser inventada. Pero 
esa doenza de miserentos non é unha prioridade para a industria 
farmacéutica ~ as súas patentes. O doutor Patarroyo disque a tiña 
avanzada, pero o BBV embargoulle o laboratorio por impago. Sería 
ben saber cantos créditos foron concedidos. na historia a empresas 
agro-industriais .para envelenarnos lentamente. Pero a nasa concie
nica depende · da información. E a información depende deles. 
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Manolo G Turnes 

OECO 

Áchase de menos ese tempo de acóugo que Xesús recomenda ós seus discípu

los, logo de tanta actividade; ese lugar arredado onde descansar un pouco 

todos xuntos. 

E un, que decidiu que á misa non volvía porque non aturaba escoitar aquelas 

blasfemias quieto e calado, atopouse que non hai un día distinto dos outros 

no que parar a cantar e celebrar e logo dar un paseo cos amigos, coma antes; 

que a présa é un xeito de vida e que ó traballo engadimos activismos de lecer 

nos que o ritmo no~ leva a poñe-lo acento no resultado final (rápido, para 

podernos meter noutra) en vez de no goce da actividade. E invádenos ese 

. complexo de Atlas, pensando que hai que facer máis e máis sen parar, que o 

mundo debemos sostelo nosoutros, e custa moitísimo confiar en que haxa un 

Deus especializado neses mesteres. E. cando resulta que hai que escribir a 

correr O Eco porque ninguén o fixo, e un para dous minutos a sentir, dálle a 

risa e síntese un algo patético. 

Pepe Chao 
¿Somos lgrexa ou cortello? (Me 6,30-34) 

Marcos di que Xesús envía ós Doce. Máis adiante fala dos qúe volven da misión: os Apóstolos. Non é o mesmo concepto: apósto

lo quere dicir enviado. Noutra oeasión· serán 72 os enviados. Os Doce é un número simbólico que representa as 12 tribos de Israel, 

o novo Pobo de Deus. Cando regresan son convidados por Xesús a acougaren canda el, na intimidaade pero a xente decátase e vai 

tras deles. En vez de dicir "son coma nenos", Xesús dramatiza: andan coma ovellas sen pastor, ademais, f~mentos. 

"Un home non é unha ovella", dicíase. Tampouco a lgrexa debe se-lo Sacro Cortello Pastoril que, ós que van por lá volven tosquia

dos. As comunidades de base non son caprkho de catro cabuxos revirados senón ese Pan que hai que multiplicar; hai que moelo 

e logo mete-l~s mans na masa para que levede. Si, meu señor, sómoslle lgrexa e a Fracción do Pan non nos fai fraccionarios ou 

sectarios. Déixeme facer de ovella ne_gra e bear: Meee, Somos igreeeeexa. Non somos corteeeeello º ....... ... _. .. . 
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APENEIRA 

No FESTIVAL DE PARDIÑAS, 2 e 3 de agosto, con Cempés, Os 

Diplomáticos, Battelfield Band ... Tamén nos convidan ó polbo. Por certo, que o 

Prestige tamén lle afectou á reproducción que, aínda que se produce todo o ano, ten 

o seu momento culminante na primavera. Onde máis abunda é no caladoiro das lilas 

Cíes e a Costa da Vela. Este cefalópodo -do que dependen 1556 barcos con licencia 

para a NASA e do que produc.imos 4000 toneladas do común e 3000 do cabezón

deféndese camuflándose e tirando proveito dunha aguda visión. Goza, asemade, de 8 

brazos ou tentáculos recubertos por arredor de 1900 ventosas,· para se comunicar co 

contorno. No verán aconsellamos un libro para tódalas idades: Un polbo xigante de 

Carlos Casares (Ed. Galaxia} 

TAIZÉ volve a se-la meta de milleiros de mozos e mozas galegas do 2 ó 9 de 

agosto. Aínda estamos a tempo de ap'untarnos nas delegacións de mocidade das dio

ceses. Na foto o fundador desta comunidade ecuménica, o Padre Roger. Hai outros 

convites para fornece-la nosa vida espiritual e intelectual: IV Xornadas de Teoloxía 

do Instituto Teolóxico en Santiago (2-4 de setembro} cun tema suxestivo: 

"Antropoloxía e fe cristiá". (Para apuntarse: 981586277}; tamén se vai celebrar a XI · 

Semana de Formació.n dos Cregos en Poio .(9-11 de setembro} co tema: "A lgrexa vive 

da Eucaristía''. 

Son moitos os que celebran co seu verbo 

quente e emocionante á capital de 

Galicia, aí está como exempl9 o poema-

rio COMPOSTELA de 

Manuel María. Pero nosoutros ímonos 

fixar en dúas reedicións de Xerais: A 

modelo de Pazo Asorei (1933} de Xoán 

Xesús González, peza romántica 

ambientada no Santiago de comezos do 

XX onde o título fai referencia a un 

busto que esculpe Francisco Asorei que 

fai estoupar en ciumes á protagonista; a 

outra, Tempo en Compostela ( 1978} de 

García Bodaño, son os versos dun. poeta 

ficcional que viviu d~rante séculas e que 

comparte co lector poemas que foi ela

borando nese tempo. Na foto, unha pin

tada en Rábade co versos de Manuel 

María no Día da Patria. 

O 11 de agosto celebramos na Praza do Castelo de Lugo o centenario do nacemento 

de ÁNXEL FOLE, os 50 anos do seu primeiro libro, Á l~s do candil, cantos 

que comunican a súa emoción e comuñón co Courel, onde se refuxiou despois da 

guerra civil. Convidámosvos a ler neste verán algo del que nos_,axude a osixenarnos e 

gozar. Na ilustración, o escritor a través do pincel de Fermín González Prieto. 

o ••DíA DA GALIZA MÁRTIR", 11 de xu110, 1embramos a 

Alexandre Bóveda, asasinado ós 33 anos nese día de 1936, nunha finca que estarre

cería á mocidade de Pontevedra na "longa noite de pedra", cando buscaban ás cala

das os piñeiros contra os que fusilaran o senlleiro galeguista. Traballou na elabora

ción do Estatuto na 11 República e creou e dirixiu a Caixa Pontevedra. Detido e con

denado a marte, foi fusilado no monte Caeira, onde ten lugar a homenaxe da foto. 

Tamén Ourense, onde naceu hai 100 anos, o vai lembrar cunha escultura de Buciños. 



SOS GALGOS é a ONG dedicada á recu-peración destes cans porque, 

explican "son moi sensibles, ideais para familias con nenas e para persoas maiores". 

Xa no verán, ternos que denuncia-lo abandono de moitos destes animais por familias 

salvaxes. A ilustración é unha pintura da creadora de Lugo, Carmen Ossorio, que está 

a expoñer unha colleita dedicada á filosofía canina coma unha ofrenda para que @s 

human@s aprendamos deles. Coa venda destas obras, que se van expoñer tamén en 

New York, vaise axudar a esta ONG. Por certo: a Protectora de Animais de Lugo 

recolleu 680 cans no 2002, un 180/o máis ca no ano anterior. 

Alfonso Blanco Torrado 

os TIRABOLEIROS vol-

verán a pór en funcionamento o botafu

meiro no Apóstolo, pero o que non 

saben moitos é que os que o instalaron 

na ldade Media adiantáronse 4 séculas 

á teoría física do péndulo de Newton (s. 

XVII). En dúas ocasións o botafumeiro 

perdeu o ritmo e caeu. Calquera pode 

facer de tiraboleiro nunha catedral vir

tual en 3 dimensións, gracias ó enxeño 

. dun sistema interactivo que reproduce a 

resistencia do incensario. O Grupo 

Multimedia da Facultade de Física de 

Santiago tanién nos convida a experi

mentar unha visita virtual pala zona 

monumental de Compostela. 

O SAN CRISTOVO convida a facer festa polo día ;O. O patrón dos 

automobilistas, éo tamén. de 65 parroquias, ás que se unen ·outros lugares coma 

Carnés-Vimianzo, Campo Lameiro ou Carballo, onde están a erguerlle unha igrexa 

froitó do entusiasmo do párroco, Xosé García Gondar (podédelo ver na foto). Este 

home acaba de cumprir 30 anos de. labor xeneroso nesta comunidade, converténdose 

nun dos motores da vida desta vila, non só no eido relixioso, tamén no cultural e 

asistencial (fogar da terceira idade, Centro Social San Xoán Bautista) . 

. No <;.armo subimos ó_Monte Ferro en Panxón, ó pé do MONUMENTO 
OS MARINEIROS arrequentados pala fermosa visión das rías de 

Arousa e Vigo, que estoupan en foguetes en varios partos de festa. O monumento, 

na foto, ten no seu frontis a imaxe de María co Nena e. o lema: "Salve Regina 

Marium" convidando a unha pequena pregaria polos que morreron nos mares. Mais 

non deberíamos esquece-lo.s vivos ... o sector pesqueiro representa un 100/o do PIB: 

28000 galegas traballan en 8600 barcos, 6000 nos caladoiros galegas e 2600 nas 

augas comunitarias, pescando 134.333 toneladas de peixe. O horizonte é negro: a UE 

quere achatarrar 600 barcos, a metade de España e mandar ó paro 1000 mariñeiros 

ó ano (máis do 400/o nalgún· tramo da flota: bacallao, pescada ... ) e moitos máis que 

os seguirán dos empregos indirectos. 

e .. .. ....... . 



f~ GALE:RIA~ 
~ARGADE:LO~ 

~ 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

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

~~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Te léf.: 981 - 58 19 05 
Fax: 981 - 5818 88 

~~ Provenza, 274 - 276 
08008 BARCELONA 
T léfs. : 93 - 215 03 681215 01 79 
Fax : 93 215 01 79 

~ai Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf. : 91 - 31O48 30 
Fax: 91 - 3104830 

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

t,.Eo Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 3714 
Fax : 981 - 35 3716 

~3' Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 4913 

~~ Urzáiz, 17 
36201 VIGO 
Teléf. : 986 - 22 00 50 
Fax: 986 - 22 04 74 

~~ Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 - 421 67 08 
Fax: 95 - 429 37 43 

~ Via A. Volta, 20 
MILANO, 20121 
Teléf.: 02.657 58 99 
Fax: 02.657 58 99 

~~ Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf.: 986 - 85 25 84 
Fax : 986- 85 7918 

gJ Praza de España, 2 

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

~ 

POLITICA ·1intxu 

E AGORA, AS DEPUTACIÓNS 
Remata o longo proceso de· renovación das corporacións locais 

coa constitución das deputacións e coa elecGión dos seus 
órganos de goberno. Dentro da liña de continuidade marcada 

polos resultados electorais, cabé sinalar algúns _factores 
novidosos, tamén no tocante ás deputacións. 

Por de pronto a da Coruña vai ser gobernada dentro dun pacto de progre

so acadado entre socialistas e nacionalistas.Aínda que Fernández Moreda repi

ta no cargo, nesta ocasión o pacto cos nacionalistas pode achegar navidades na 

relación entre esta corporación provincial, tan criticada de sempre polo BNG, · 

e os 94 concellos, dos cales máis da metade seguen controlados polo Partido 

Popular, o de Ferrol e uns cincuenta con escasa poboación. 

Será un4a ocasión interesante para comprobar se é certo iso da outra forma 

de gobernar e de qué maneira os alcaldes do Partido Popular son quen . de 

adaptarse ás novas circunstancias. Será interesante comprobar tamén o con-

O pacto cos nacionalistas 
pode achegar · 

novidades interesantes. 

traste de funciünamento des ta deputación ·coas outras tres, gobernadas polo 

PP: a de Ourense, onde 75 dos 92 concellos son da mesma color política, ou 

as de Pontevedra e Lugo, onde dous tercios dos concellos están tamén gober

nados polo PP, pero os que contan con. máis veciños teñen alcaldes doutras 

tendencias. 

Este panorama reflicte que as recentes eleccións municipais en Galicia deron 

un resultado moi ~quilibrado, consolidando a tend~ncia manifestada no 1999, 

aínda que sen o retroceso que temía o PP e soñaban os partidos da esquerda. 

Por isa se abre agora unha época interesante, para comprobar como se recom

pón o equilibrio entre maioría e oposición en cada ~aso e cómo funcionan os 

pactos de goberno nas diferentes institucións.A perda de peso do BNG, malia 

o seu lixeiro aumento en votos, porcentaxes e concelleiros, vaino abrigar a 

unha revisi~n moi seria da súa liña política. 

Pola súa banda ·o PP sofre, tamé~ nas deputacións, o lastre dos descontentos 

que artellaron listas independentes. Non valeu de nada que _ o pontífice máxi

mo convertese, logo das eleccións, en irmáns separados ós excomungados 

heréticos: seguiron senda case todos contumaces e o abrazo de acollida ó filio 

pródigo de Ferrol non pu.ido repetirse en sitios tan significativos coma 

Ponteareas, O ·Porriño ou Carballo . 



Béatriz Cedrón 

Topei con elas, nai e filia, diante da porta do seu piso. Viñan do 
médico de c·abeceira, explicaron, quen lles deu un volante para o 
especialista, xa que á nai saíralle unha manchiña na fronte que preci
saba tratamento. 

O dermatólogo era un tal "X", natural dun país con sona de áspe-
. ro, altivo, orgulloso e, ó parecer, cunha certa dobre-personalidade. E 

digo isto último porque, logo da descrición, a filia contou unha 
pequena historia que lle acontecera a unha coñecida dela, Carmela, 
poñamos· por caso, co tal doutor ... 

O caso é que _Carmela foi á consulta _do dermatólogo á Seguridade 
Social, e el, dando cumprimento fiel da fama que o vulgo lle atribuía, 
comportouse coma· un cafre: non lle miraba sequera á cara, faláballe 
cun ton de voz despectivo, non lle quixo facer ningunha indicación 
diagnóstica, a penas lle prestou atención e, como colofón, espeto~e: 
"y si quiere usted que le analice en mayor profundidad, tendrá que 
venir a mi consulta". 

Así que Carmela foi á consulta privada do médico . E aí aparece o 
desdobramento de personalidade do que vos falaba antes. Se alfombra 
vermella ·tivese, ali mesmo lla botaría. As palabras altisonantes trocaron 
en verso amable, o ton amargo en doce parolar, a mirada esquiva en 
ollar agarimoso. 

Tal foi así, que ata á mesmísima porta foi o doutor a acompañar a 
Carmela. Como despedida, díxolle: 

- A consulta .sonlle, "X" euros, señora. 
Ó que Carmela respostou: 
- Estimado doutor, estoulle moi agradecida polo trato qu~ . me dis

pensou, pero non lle vou aboa-la consulta. 
- ¿? 
- Verá, hai pouco fon onda vostede ó seguro coa mesma doenza coa 

que hoxe vin acó. Sendo o problema o .mesmo e o doutor tamén, esti
mo que, ó cobrar vostede da Seguridade Social e eu cotizar a ela 
t6dolos meses, pode vostede darse por pagado. Que teña un bo día. 

E marchou. 

e············· 
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FAI ADOIRO NO ADRO 

¿GUERRA SANTA NO ENSINO? 

A primeira cuestión é a legalidade. 

Hai anos que nun xornal escribín 
sobre a disciplina de Relixión na 
e cola. Dous cregos coñecidos e 
mesmo vice-amigos, mandaron unha 
pa toral conxunta ó xornal protes
tando enerxicamente contra o meu 
di parate, declarando que, mesmo 

ndo bo rapaz, hai temas nos que 
mellar que non me meta. Ben segu
ro qu on un re entido. 

di uro obr o a unto é hoxe 
mái difí il aínda ca antonte. Daquela 
había pou centro de Ensino 
M di ba tant cr go , aínda que 

a n n dab nd pero ho e re ulta ó 

revés: pouco clero e moita demanda 
de laicos en procura dun posto de 
traballo, e isto resúlta~e moi respec
table. Aínda así, con esta confesión, 
supoño que alguén poida quedar 
conferidas. Descúlpeme. 

Estamos perante unha cuestión 
capital, é dicir, da cabeza. Ou alome
nos que nos trae de cabeza. 
Historicamente houbo dous clérigos 

que nos poden propiciar un paso 
adiante na comprensión do proble
ma. Refírome ó xesuíta padre Ayala, 
que escribiu un libro con título de 
"Formación de Selectos". Este cléri-

.go traballaba para a "Santa Casa", que 

así denominaban a Asociación 
Católica Nacional de Propagandistas 

(ACNP). O outro clérigo invoc3:do é 
san Josemaría, que nunha das súas 
programáticas frases, aseverou que ós 
homes coma ós peixes hai que pesca
los pola cabeza. Mans á Obra, os seus 

pupilos invadiron a Universidade 

UNHA CRUZADA 
Talmente foi declarada a guerra 

civil do 1936 polos bispos españois. 
Situando historiéamente o problema, 
podemos simplificar: cando chegou a 
I~ustración e maila Modernidade, a 
burguesía intentou pecha-lo catoli
cismo na sancristía, pero axiña apare
ceu a revolución industrial e ó mar
xismo e daquela os burgueses petaron 

á porta da Igrexa para que exercese 
unha función ideolóxica contra a 
Modernidade. O diálogo de poder a 
poder -civil ou eclesiástico-, exer

ceuse mediante un recurso pouco 
. evanxélico, máis diplomático: o 
Concordato. E xa escribiu o doutor 
Marañón que o día en que os huma
nos se entendan coa verdade, sobra a 
diplomacia. Velaquí . as prerrogativas 
que o Concordato franquista de 1953 
concede á Igexa: 

La educación se desar~olla conforme 
al dgoma católico y la enseñanza de la 
religión se· imparte en todas la escue
las, públicas y privadas en todos los 
niveles, incluida la Universidad. 
Consagraba también el derecho de la 
jerarquía de la Iglesia a inspeccionar la 
enseñanza en todos los centros docen
·tes, a fin de vigilar la pureza de la fe, 
las buenas costumbres y la educacion 
religiosa. 

Exactamene un século antes -ano 

1851-, o outro Concordato puxera 



/, 
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baixo tutela e vixilancia o ensmo 
relixioso. Con tal motivo inzan as 
comunidades relixiosas femininas e 
rexístrase a preocupación do nivel 
feminino no Ensino. Velaquí a cues
tión: 

Un tema complejo, polémico en 
muchos momentos, es el de. la acción 
de la Iglesia a nivel de la ~nseñanza 
femenina en España. Desde el inicio 
del siglo XIX, y también anterior
mente (. . .), las religiosas colaboran en 
funciones educativas, catequeticas, pas
torales, sanitarias y sociales en sus 
diversas facetas, en acciones de benefi
cencia en general, a nivel de escuelas 
colegios, parroquias, ayuntamientos, 
hospitales, asilos y centros de acogida. 
Los grandes debates surgen en torn~ a 
algunas de estas funciones, en concreto 
a la educativa. 

Entre os anos 1800 ata 1875 nacen 

numerosas Ordes e Congregacións 

relixiosas femininas, medio cento en 
conxunto. Historicamente, as relixio
sas viñeron entregando a súa vida á 
Beneficencia, que dependeu case que 
totalmente da Igrexa, e tamén ó 
Ensino, que. a Igrexa reivindica coma 

. . 
angueira propia. 

No medio disto xorde a Institución 
Libre de la Enseñanza, fundada por 
Francisco Giner de los Ríos en 1876. 

de a reclamacións da Igrexa, pero que 

poden bater co imperativo constitu

cional que define a España coma 

Estado non confesional. De feito hai 

preitos por despedimentos de profe

sores de Relixión que non cumpren 

os preceptos da Igrexa, mesturando 

indebidamente cuestións diversas e 

provocando · unha dobre compren

sión: a. da xudicatura fronte á da cle

recía. 

Pode sospeitarse da lexítimidade 

deste privilexio do que non só non 

gozan outras relixións serrón que 

ademais confunde os terreas: unha 

disciplina escolar que é a doutrina 

cristiá, cun programa da Igrexa e con 

A comunidade, 
parroquial 

ou de base, , . 
e o espacio 

axe ita do 

dereito dixital de poñer e despedir 
profesores, por outra parte non sem
pre con titulación universitaria en 
teoloxía, en condicións ás veces, dife- . 

rentes á dos outros profesores, coma 
o requisito das oposicións e a segu-

A influencia sobre tres xeracións de ranza que se presenta ou se pre-sente 
españois foi enorme, a pesar de que 

tiñan os púlpitos en contra. Por outra 
parte, semellante problema do Ensino 
relixioso na escala ten aínda actuali

dade en países progresistas de 
Europa. 

INTERROGANTES 
A primeira das cuestións é a da 

legalidade do asunto. Cando naceu a 

Constitución Española, o concordato 
que o Vaticano argallara con Franco 

perdeu vixencia pero quedaron uns 
Acord9s Parciais que lle dan legalida-

coma premio a comportamentos 
dúctiles. Ó ·que hai que e~gadi-lo 
entusiasmo dos púlpitos que, habi
tualmente, gozan dunha victoria que 

a moitos nos parece pírrica, pois a 
experiencia de séculas non dá resul
tados espirituais positivos, nin moito 

menos. 
Sorprende o notable número de 

persoas que se apuntan a cursos de 
· teoloxía con vistas a unha praza . de 

traballo. Sigo dicindo que é moi 
repectable o queixume do estómago 

Xosé Chao Rego 

pero tamén haberá que pensar na 
autenticidade das actitudes. Os libros 
de texto de Relixión constitúen un 
material catequético moi moderado. 
O ámbito do cultivo da fe non é a 
escala, e cada vez menos a familia, 
pala diversidade relixiosa que no seu 
seo existe con frecuencia. A comuni
dade, parroquial ou de base, é o espa
cio axeitado. 

Que chegue a haber unha materia 
de Fenomenoloxía das relixións ou 
mesmo de historia do feito relixioso, 
sen privilexios máis cós necesarios 

como sería normal que o programa 
lle dese preferencia de tempo ó fenó
meno cristián, universal e noso ó 
mesmo tempo. 

-············· 
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NELSO.N LUGO MARENGO 
Nandaime, 22 de abril .de 2003 

Estimados redactores. 

Reciban un fraterno saúdo. Chámorrie N elson Lugo Marenco, teño 25 anos e vivo en N andaime. 

Gracias á providencia coñezo a Ana Vila dende hai 5 anos a partir dunha experiencia que tiven cos afecta

dos polo Furacán Mitch, en Malacatoya e onde tamén coñecín a Tereixa Ledo. A través de-Ana tiven a 

oportunidade de ter un contacto máis próximo á cultura galega, da que non son alleo. Ela facilitoume 

entre outras obras, algúns números da súa revista a cal disfruto moito ler e reler, pois non teño oportunida

d d obter os últimos números. 

O motivo da presente é porque quixera compartir con vostedes un pouco da miña vivencia. Como 

m' die , stou traballando na Costa Atlántica de Nicaragua, en comunidades Miskitas da reserva de 

wa . A .xperiencia gustoume moito e aprendín moito deles, sobre todo da súa supervivencia, en canto 

úa cultµra. Chámame a atención isto último, pois dá gusto escoitar· un pobo que se 

na úa propia lingua (miskita), que sobreviviu oralmente con apenas certa contaminación do u tras 

lin i , a p ar da imposición do español, pero que aínda non logra, gracias a Deus borrala do mapa lin

~ístico autóctono de Nicaragua. Paréceme unha grande riqueza que o meu país aínda con.te con linguas 

propias que se deberían oficializar e promover literariamente. 

Atopo sorpréndente o feíto de que perviva, como dixen antes, a pesar da súa marxinación. Quizá ela 

sexa a expresión máis fiel do seu espírito da loita pola existencia; como raza que se identifica tal cal é e 

que se sente orgullosa de selo. 

Gracias a esta experien~ia podo valorar máis, o que é loitar pqla identidade cultural e a idiosincrasia 

dun pobo. Así imaxino a loita de vostedes polo galego. Lin rion sei ell: qué artigo que "sen o galego os galego 

non serían galegas" e comparto tamén o que di P Casaldáliga, que o idioma representa máis do 50% da cul

tura dun pobo. Por iso quero felicitalos e animalos a continuar expresando a lingua galega xlinta á fe cri~

tiá. É necesario que os mozos regresen ás orixes, pois só fai falla pesetl;dar un pouco e redesc,:ubrir o gran 

acervo da cultura galega da cal, gracias á miña antiga descendencia, me sinto herdeiro; e o meu país tamé_n 

comparte algo de Galicia dende hai tempo, xa que o noso prócer .da independencia, Miguel Larreinaga, 

acudiu moito ás obras do padre Feixoo. 

Deséxolles continuar adiante ademais de moitos éxitos. Eu tamén voto por un recoñecemento máis 

sólido da personalidade xeográfica, histórica e cultural de Galicia. Despídome coas palabras que Victorino 

P ' r z Prieto concluíu a súa obra: "Vivat, floreat Natío Galaica et uri.iversa". Que así sexa tamén coas cul

tura autóctona e comunidades autónomas de todo o mundo, pois tamén nelas se deleitou a imaxinación 

do no o cr ador. 

Con moito agarimo e obrigado sempre 



RETALLOS DE HISTORIA. Celia Castro Ojea 

OS CASTELOS DE GALICIA 

Niños de aguia para uns, covas de 
ladróns e malfeitores para outros, 
lugares estratéxicos sempre, acougo 
de trobeiros camiñantes e peregrinos, 
berces de lendas criadoras da nosa 
mellar literatura, testemuñas do 
tempo ido. Isto e moito máis, .son as 
nosas torres roqueiras, bravas e pou
cas veces cortesáns, pedras descarna
das vixiantes da nosa paisaxe, gardas 
dos nosos tesauros históricos, etno
gráficos, da nosa alma colectiva. 

Xorden dos rochedos confundín
dose coa natureza, elas mesmas natu
reza viva·, pregoan as fazañas dos 
nosos afoutos Pedro Madruga, Par:do 
de Cela, Sarmiento de Soutomaior 
ou Sancho de Ulloa. · 

. Galicia é terra de castel os, o noso 
país está inzado de torres dende os 
tempos afastados da Alta Idade 
Media, cando se lle chamaba Castela 
de Ourense ás terras do Ribeiro, cos 
Castelos de Orcellón, Pen?- Corneira, 
Ribadavia . e moitos outros, tantos 
que o licenciado Molina no século 
XVI abráiase da súa abundancia 
dicindo: 

As liortas dos seus propietarios, 
están relatadas no "Nobiliario" de 
Vasco de Aponte, autor dun 
"Recuento" ou relación das casas 
nobres na Galicia ·do século XV 
Nestes tempos medievais, son mora
día dos "Condes tolos", teatro das 
guerras Irmandiñas e testemuñas do 
poderío dos señ9res feudais. 

Podemos atopa-la orixe dos caste
los nos vellos castros aproveitando a 
súa situación de lugares vixías das 
terras e dos homes. ·castelos empo-
1eirados nos picouto"s como Doiras 
nas terras luguesas de Cervantes; 
Doncos, axexando o camiño entre 
Galicia e a meseta; N ogueirosa ou 
Andra en Pontedeume, esculcando 
dende o penedo do Leboreiro as 
Mariñas; Sobraso, lugar de sobreiras, 
no curuto .da montaña de Landín, 
reconta dende a súa torre, corenta e 
nove lugares do Condado do Tea e 
aínda Portugal. 

Monforte no vello castro 
Dactonio, recibe do poeta castelán 
Góngora, o apelativo de "torres con
vecmas a los cielos" e as limiás da 

" ... Las fortalezas queriendo cóntallas, 

no puede hacerse con facilidad, 

hai muchas y fuertes y de gran autigüedad ... " 

Porqueira vixían ós soldados do exér
cito do rei Arturo, transmutados nos 
mosquitos da lagoa de Antela. 

En fin, na Torre de Santo Tomé do 
Mar · en Cambados, dona Xoana de 
Castro, raíña só por unha noite, cho
rou o seu tristeiro sirÍo. 

Lendas nos nosos castel<?s, hai para 
moitos Retallos, dende a da Cerva de 
Doiras ata a da Condesiña Floralva, 
ubicada polo historiador don Ángel 
Gutiérrez no castelo pontevedrés .do 
Sobraso e que comeza con estes fer
mosos versos de Díaz Jácome: 

"No vello castelo 
unha doce historia, 
na historia, un amor, 
no amor, unha coita ... " 

e··············· 
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O NOSO TABOLEIRO 

A ROMAXE DO 2003 
NA SANTA ISABEL DE OUTEIRO DE REI 

Acaban de pedirme con certa 

urxencia unha colaboración sobre a 

Romaxe deste ano, (de non máis de 

tr s mil caracteres), para este núme

ro de Irimia; porque para o próxi

mo número sairía tarde. Teño que 

com zar dicindo, en desagravio de 

posibles faltas de matización, que 

m 11 bastant xusto de tempo 

N 
V r 

tau a pique de saír coa 

d d Lourdes cara aló . 

riña r donda, nin co olios azuis. 

' 11 p direi á Santiña que, se pode 

r, me deixe ir seguindo como 

tau e, se o ten a ben , me axude a 

e ncienciarme un chisquiño máis 

de que hai que ir deixando o taba

co. 

Ben sei que isto non ten moito 

que ver coa Romaxe, pero xa 

deben ir máis de douscentos carac

teres, o que é un alivio.¿Que dicir 

da Romaxe que poida ser de inte

rese para os lectores? Pois que visi

tar esta comarca natural da Terra 

Chá na que está encravada a maxes

tosa carballeira da Santa Isabel en 

uteiro de Rei, onde se celebrará 

e ta edición, paga moito a pena. 

En primeiro lugar, porque a para-

é tan fermo a e apracible que 

d b ría entrar nas receitas da 

In guridade Social como remedio 

tre e . E i o ¿por que? 

P i porqu ne carballos tece 

ngai lant canto o vento, e por

u arball ira b b directa-

mente ·do Miño, que dende o 

Pedregal de Irima a Outeiro de Rei 

xa tivo tempo a medrar e a facerse 

pai de varios ríos e avó de varios 

regos. 

En segundo lugar, porque, haberá 

outras comarcas acolledoras, pero 

esta da Terra Chá, mantén aínda esa 

virtude da hospitalidade, . en dicires 

de Pepe Chao, como unha das súas 

características diferenciais. 

E en terceiro lugar -e xa remato 

coas razón para non cansarvos-, · 

porque o estades desexando, ¿ ou 

non?. 

Unha pregunta que debería ir ó 

comezo supoño que será ¿E por 

que_ se me pide a min esta colabo

ración? Boa pregunta, si señor. Pois, 

porque son un dos membros da 

Comisión Organizadora deste ano 

a petición de Alfonso Blanco (en 

normativizado, Branca) Torrado e 

dalgúns outros argalleiros, e porque 

deben pensar que fixen algún cursi

ño de cociña, xa que me encomen

daron elaborar uns textos para facer 

un guiso c:o lema "Venturosos os 

pés dos que anuncian a boa nova" e 

a idea de comarcá natural como 

elemento de identidade e o pemen

to picante da actual división oficial 

de comarcas e as areíñas de sal dun 

ene.adre festivo. ¡Aí queda eso! 

Cada Romaxe veu tendo as súas 

peculiaridades con algúns elemen

to comúns. Esta 

teraas tamén; ·pero ben sabe Deus 

que os membros da Comisión 

Organizadora non ternos a sensa

ción de estar competihdo eri 

"Operación Triunfo" e moito 
menos en ningún · "Gran 

Hermano". A variedade é riqueza e 

non necesariamente competitivida

de. 

¿Algún adianto do pn?grama? . 
Pois se se empeñan diremos que o 

esquema venlles senda o mesmo: 

Acollida, expresión, celebración 

relixiosa, xantar, festa, entrega do 

ramo, oración de vésperas e ... dese

xos de boa viaxe de regreso. 

A acollida será o mellar que se 

poida con productos desta comarca 

e con gaitas universais; pero isa sí, 

¡quen chegue despois das once 
será penalizado! Quérese dicir 

que se agradece moi moito o esfor

zo de madrugar un chisquiño e non 

parar máis do imprescindible polo 

camll?-o par; pode~ desenvolver o 
programa conforme ó horario pre

visto e rematar a mañá antes de 

que os ácidos gástricos comecen a 

roer nas ideas e nos sentimentos. 

O xa~tar canto máis compartido 
sexa, mellar, que importa máis con 

quen se come có que se come~ 

Xa van 2.600 e pico caracteres, 

poida que venza o encargo. Sigo: A 

expresión-celebración centrarase 

nunha conversa dun vello do lugar 

con catro nenas . e nenas, na que 

algo se falará dos pés e das comar

cas, e do divino e do humano. Isa 



sí, con participación moderada por 

un moderador de oficio dos "ama

dísimos hermanos", con insertós de 

poemas chairegos, algúns recitados 

polos seus propios autores e con 

estrofas dun fermoso himno feito 

para o caso por Marica Campo e 

interpretado por "A Quenlla" coa 

mestría que caracteriza a estes 

romaxeiros (¿ ou dirase romeiros ?) 

de toda a vida. Os Quenllos tamén 

interpretarán outras pezas axeitadas 

á ocasión e animarán a celebración 

relixiosa así como a festa da tarde se 

se lles pide con insistencia e devo

ción. A Celebración procuraremos 

que sexa como é digno, xusto e 

necesario. E no que se refire á festa 

da tarde, depende dos asistentes que 

de verdade · sexa festa ou que se 

quede en simple espectáculo, como 

se leva moito nos últimos tempos. 

Nos lles é o mesmo. ¡Ai non, abofé! 

As vésperas serán na capela do San 

¿COMO CHEGAR? 

Xosé Manuel Carbal/o 

Alberte que é avogoso para os tate

xos, na especialidade de ceibar lin

guas de profetas e de poñer atrancos 

na fala ós vendedores de vinte 

mentiras por un voto. 

Deben ir os 3.000 caracteres ou, 

se ~adra máis, así que: ¡Amigiños, 

ata o día da Romaxe ás once e, se 

pode ser antes, mellor!. Que os 

vosos pés teñan a ventura de enca

rniñarse á Santa Isabel de Outeiro 

de Rei. Amén. 

- As referencias son a Nacional VI, a Autovía 6 e a Nacional 634 
- Na Nacional VI entre A Coruña e Lugo: a 18 quilómetros de Lugo (dirección A 

Coruña) e a 82 de A Coruña (dirección Lugo). 
- Os que veñen do Ferrol polas Pontes ou de Ribadeo porVilalba (Nacional 634), 

xa en Vilalba teñen que seguir a Rábade pola C-641, 2 km de Outeiro de Rei. 
- Desde as Rías Baixas, Santiago, etc: hai varios camiños: por Lugo ou pola 634 · 

que desemboca na A6, seguindo dirección Lugo ata a súa saída en Outeiro de 
Rei. 

- As VÉSPERAS van ser no Santuario de San Alberte, na Nacional VI, entre 
Baamonde e Parga. Dende o campo de Santa Isabel o mellor camiño é a 
Nacional VI, dirección A Coruña. 

e······· ······ 
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O NOSO TABOLEIRO 
, 

ENCONTRO DE VERAN 03 

11 MOSTRÓUSENOS A VIDA E NÓS VÍMOLA" 
VIDA EMERXENDO 
VIDA MATADA ... 
VIDA IRMANDADA. 

Mostróusenos a vida e nós vímola ... e 
como a vimos ... como a estamos vendo 
. . . qu remos compartila con vós. Niso . 
andamos: preparando, organizando, ... 
para qu a vida que vivimos se nos 
amostre máis clara, máis transparente (sen 
chapapotes) ... máis de todos e toda para 
t d todas .. . 

Antón Laxe, Macu López e 
d , qu r mos invitarvos as 

ntr d Vida, a este Encontro 
para a Vida.Vai haber momen-

1 bración, de xogo , de inter-
ambio en grupo, de lectura compartida 

do Evanxeo, momentos de silencio e de 
ración per oal, momentos de festa, 

momentos de relaxación e de redescubrimento do propio carpo, momentos de baño, de merenda, dé ... de VIDA COM
PARTIDA E CELEBRADA. 

Lugar: Vilán - Fornelos de Montes (Pontevedra). 
Data: Do mércores 13 de agosto á tarde ó domingo 17 de agosto á tarde. 
Lembrade: 
Os gastos son a escote. 
Haberá unha animadora para dinamizar actividades coa rapazada, e tamén participarán en certos momentos con nós. 
Anotádevos, por favor, antes do 31 de xullo para poder organiza-las cousas máis prácticas (compras de comida, 
espacios ... ) 
Teléfono para anotarse: 981610171. Preguntar por Charo e chamar pola tarde. Tamén podedes anotarvos no correo 
electrónico de Antón Laxe: ton@mundo-r.com. 
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SÁBADOS BÍBLICOS. REMATOU O CURSO 
Santiago Allut 

A segunda semana de xuño co · tempo e non teñen o mesmo gran impacto foi ver como após-

rematámo-10 curso o grupo dos 

"Sábados Bíblicos" de Bastavales. 

Traballouse ben e arreo todo o 

tempo, máis non fomos quen de 

dar conta da totalidade dos Feítos 

dos Apóstolos, que e"ra a tarefa 

sinalada para este ano. O próximo 

curso continuaremos ata o remate. 

significado en dous momentos 

históricos distintos-; a onxe .do 

escritor -xudeu ou xentil-, así 

como a situaóón social, política e 

económica no momento en que 

ocorreron os feítos que estamos a 

estudiar, así como o tempo que se 

tardou en verter eses feítos á escri

ta. Para todas estas preguntas con

tamos ca axuda inestimable do 

noso ben querido amigo Pepe 

Chao. Coido que realmente esta é 

unha clase bíblica bastante pro

funda e da que . ternos que dar 

moitas gracias ó noso amigo Pepe. 

tolos que nos Evanxeos a penas se 

contart logo acadan situaci6n pre

eminente: t~ o caso de Santiago o 

Menor que chega a presidir a 

Igrexa de Xerusalén. 

¿E que conseguimos con todo 

iso? Pois avanzar na nosa com

prensión da fe ó mesmo que nos · 

axuda a entender mellar ós que 

non pensan coma nós, pois non 

tódalas opimóns que se emiten 

polos que· participamos no. curso 

teñen as mesmas tendencias e 

aceptándoas aprendemos a respec

tar ó outro. 

Para rematar, o novo curso 

·Realmente é fascinante o estu

dio <lestes escritos (Evanxeos os 

anos anteriores, agora Feítos e 

logo, seguiremos coas Epístolas). É 
fascinante este estudio, digo, por

que non se fai baixo o punto de 

vista do que · se di nos textos, 

se:i:ión que tamén nos pregunta

mos quen os escribiu; qué quería 

realmente dicir o autor/ es cando 

se escribiron; qué significado 

tiñan certas palabras no momento 

de .seren escritas · -pois sabemos · 

que as palab~as van evoluciona~do 

Tamén un feíto a resaltar, ó meu · comezará o- próximo mes de . 

xeito de ver, na lectura dos Feítos, setembro. As xuntanzas terán 

é ve-la evolución que foron lugar, como sempre, en Bastavales 

se guindo os discípulos de Xesús a tódolos segundos sábados . de mes 

partir da súa morte. Que non foi e están abertas a tódolos irimegos. 

todo idílico, que houbo dúbidas e . Dende as 11 : 00 ás 14: 00. 

liortas e, o que me causou a min ¡Esperámosvos! 

Felicitémonos, xa que iniciamos ben os nosos seguintes 25 anos 

de historia irimega. ¿Que mellar ca unha nova Angueira para 

acompaña-lo camiño? Roxelio Subida Ledo. A gracia dun home de 

aldea, o novo libro de Manolo REGAL pódelle estrañar a máis de 
. . 

un. ¿Un libriño dedicado a un ·home norm~ e corrente do noso 

mundo rural?. A historia de Gálicia está feíta coa achega milleiros 

de mulleres e homes que, cunha vida calada e eficiente, apostaron 

por vivir dignamente, con base á súa honradez, unión, organización 

e angueira. O Roxelio foi unha. das persoas que formaron -e for

man- esa cadea viva nas aldeas de Galicia. Deixémonos, logo, atrapar 

pola gracia do pequeno. 

e··········· ·· ·· 



.............. º 

FAI ANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

· El chiringhito, el chiringhito ! ! ! Yo tengho un chiringhito a orillas de la plaia .... ! ! ! 

¡Ai!, por fin chegou o verán ... ! Por uns sitios irá un sol que esmecha e por outros 

haberá cardaduras de la, que xa sabedes aquilo de "cardaduras de la, se non 

chove hoxe chove mañá"; se non coñeciáde-lo dito e non tendes ovellas, diré

mosvos que as cardaduras de la son esas nubes que semellan esfareladas, des

feitas, coma a la das ovellas aberta, que de cando en vez cobren o ceo e que 

seica ventan chuvia. 

Vaia ou non vaia calor (¡olio!, a calor "vai'_', que non "fai", que xa vén 

feita ... ), tempo dela é, así que nós ímosvos refresca-las ideas con ditos sobre a 

chuvia, aínda que non sexa 

máis ca por leva-la contra

ria ... De todos é sabido que 

no galega hai moitísimo 

léxico para. nomea-la chu

via e moitísima fraseoloxía 

sobre este tema, cada un 

ten que falar do que ten ... 

Évos ben certo, os esqui

mós teñen unha gorra chea 

e outra mediada de pala

bras para denomina-la 

neve e maila cor branca ... , 

¿por que será? Pois nós, os 

galegas, témola para o 

nos o. 

Si, aínda que agora no 

verán o que chove é ouro 

(porque refresca a seca) 

normalmente aquí chove a 

varrer, ou chove ás cuneas, ás 
Exclusiva vacacións: ¿Lidia ou Valentina? 

veces coma quen a envorca 

cun xerro, así pasámo-1~ inverno dicindo que chove a chuzos ou a cachón, a mares, 

a }lo, a regos, chove a trebón e incluso a caldeiradas, e cae unha zarracína que se te 

colle déixate coma un pito, pingandiño ... 

Iso si, non sempre chove moito, pero chover, chove, e pode caer unha auga 

miáda ou unha auga patañeira ou unha faiscada de molla parvos, que á última non 

é mái có mexo dun rato. 

E bo é se non cerra a chover, que aínda se un quere gobernar algo de vida, 

nunha arraiada logo e chega a calquera lado, .que nunca choveu que non escam

para. A í e todo imo rematar co qmto da auga, que o demo é tendeiro e ... no 

tempo que e tamo ¡ca e nos presta máis afogar coa calor!, ¡a vaquiña polo que 

al ! F liz v rán, de corazón. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. En Redondela, por Corpus 
unha gran procesión fan 
con personaxe tremendo, 
invento redondelán. 

2. Tralo Santísimo, atado 
un monstro que chaman Coca 
e ó Irimego, explicalo, 
agora mesmo lle toca. 

3. Vou intentar clarexalo 
mesmo dando un rodeo 
para pillar ben o símbolo, 
fermoso, segundo creo. 

4. Á cidade de París 
viaxe e, dentro dela, 
pregunte por Ramonet 
Ignacio, de Redondela. 

5. Designado en Compostela 
pra "doutor hon,oris causa"; 
coma homen~e respire 
facendo solemne pausa 

6. Logo do silencio, aplauso 
· -Margarita Ledo Andión

que actuou coma madriña 
e fixo a presentación. 

7. Galega, triunfa en París 
e chega a catedrático, 
director da gran revista 
que é "O mundo diplomático". 

. 8. Contra o "Pensamento Único" 
-inventor desta expresión-, 
denunciando esoutro _monstro 
que é a "globalizaci6n". 

9. Mentres :x.ente importante 
depende só do presebe, 
inventa o Foro Social 
Mundial de Porto Alegre. 

10. Os "Medios" moi corrompidos 
e a Comunicación é mala: 
pensa nun Observatorio 
Internacional; non cala. 

11. O Irimego farruco 
por ter un amigo tal: 
sinxelo e moi humano 
que vén sendo o principal. 

12. Se o que digo é así 
seguro que a ninguén choca . 
que Ignacio anda a matar 
un monstro chamado Coca . 




