
Ouen é da terra, á terra 
pertence e da terra fala . 
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EDITORIAL OS NACIONALIS
MOS E ESPAÑA· Despois de moitos 

anos adormecido, o debate d~s nacionalidades 

volve ser protagonista. A maioría dos partidos 

políticos vén necesaria unha reforma que 

avance na descentralización de España e con

ceda unha maior autonomía ás nacións históri

cas. De aí a continua demanda dun novo esta

tuto. Faise necesario pensar por qué precisa

mente agora. Cáles son os motivos para que 

este sexa un tema central na axenda de tódolos 

partidos. 

A constitución das ·competencias de cada 

autonomía foi, e aínda é, un proceso lento, e 

visto con malestar en moitos ámbitos do 

Estado. Ós nacionalismos cualiñcaselles conti-

. nuamente de insolidarios e separatistas. A prin

cipal crític~ que se lles fai é a da escasa "con

ciencia social: "¿a quen lle haberá que reducir 

as pensións? ¿en que parte de España haberá 

que recortar gastos sociaís?" .A esquerda tende 

a r x italos por egoístas, só pensan en si mes

m s, non on solidarios. A dereita teme o cam

bio da súa idea de España. Ultimamente tamén 

cobra forza a idea de que son algo . do pasado: 

nun momento no que se tende á converxencia 

europea, ·os nacionalismos tenden á separaóón. 

Aínda así e con tantas trabas, as eleccións vas

cas e catalanas seguen teimosamente dándolle a 

razón ós partidos nacionalistas.Pero, ¿que pasa 

cando ata un partido de todo o estado coma o 

PSOE solicita tamén cambios no estatuto? 

¿Tamén eles son disgregadores? Non parece 

honesto desentenderse do asunto dicindo sim

plemente que ese partido cambia de discurso 

segundo a autonomía da que se tpte. 

O sentimento nacionalista segue querendo 

vertebrar o estado en base á constatación da 

diversidade de España, un estado con diferen

tes culturas e coa n_ecesidade de que a 

Administración pública recoñeza ese feito; 

porque o mái lóxico é facilitar o autogoben;io 

daqueles lugares que por diversos motivos his

tórico , culturais, sociais e econó~cos están 

pedindo democraticamente poderse 

gob rnar cunha maior autonomía, sen que por 

i o teña qu r gar e ninguén a vestiduras. 

Beatriz Cedrón Vilar 

A AQUELA DEREITOS o mundo do Dereito en 

xeral, e o dos dereitos en particular indiscutiblemente dá mol.to 

de si e abre infinitas posibilidades de debate·: dereitos da colec

tividade e dereitos individuais; dereitos tormais e dereitos 

materiais; o Público e o Privado; o Dereito Internacional (tan 

de moda nos últimos tempos); os dereitos forais; os dereitos do.s 

pobos, dos rienos, dos traballadores, ... 

Sucede que, 

enfrascados como 

estamos ás veces 

no intento de 

comprensión dese 

complexo entra

mado, as súas fon

tes e as súas impli

cacións, esquece-

1nos eses pequenos 

dereitos da vida 

cotiá, como é, 

poñamos por _caso, 

o dereito ó macra-

mé. O dereito ó 

macramé non é un 

dereito ficticio. É 

real, como o que sucedeu hai unha semana nunhas dependen-

. cias municipais ben próximas. 

A funcionaria levantou lixeiramente a vista e viuna entrar, co 

aceno de fastío e do irreniediable pausado nos beizos. 

Achegouse, e con voz cansa, coíno de paciencia infinita, expli

cou o seu desencanto á servidora pública con frases cheas de 

interrogantes: 

- ¿ Vostede _ere que h·ai dereito a que eu, que vivo en pleno 

centro da vila, estea discriminada con respecto ós veciños 

dos barrios? ¿Que lle pa;rece a vostede que teñamos que 

estar así? Porque, a ver se me dou explicado, ¿hai dereito a 

que eu non dispoña de clases. de macramé no meu centro 

so.cial, e me teña que desprazar ós dos barrios? ¿Parécelle a 

vostede que haxa dereito a esto? 

¡Quen fora Castelao! 



BOA NOVA 

1 A CLAVE 
Xabi Blanco 

Palabra e Vida 
No seu prólogo, Xoán toca os grandes temas que 

lago vai desenvolver ó longo das páxinas do seu 

evanxeo. De feíto, nestes 18 versículos iniciais 

encontramos a dialéctica marte-vida, luz-tebras, 

verdade-mentira, gracia-pecado, o tema do teste

. muño, a relación liberdade-escravitude ... 

O primeiro que chama a atención é o comezo: "No 

principio existía a Palabra, e a Palabra estaba onda 

Deus, e a Palabra era Deus" (V. 1). Trátase dunha 

maneira de expresar a divindade da Palabra. O ver

sículo 2 retoma a idea da orixe· divina da Palabra. A 

Palabra non é creada, senón creadora. 

O versículo 4 engade un tema importante: "Nela 

estaba a vida''. O Deus que se revela na Palabra é 

fundamentalmente vida. Xesús transmítenos a vida 

do Pai; ela é a finalidade tanto da obra creadora 

coma da acción salvífica. "E a vida era a luz da 

xente''. A Palabra é ~ida e é luz. Tomar a perspecti

va da vida_ é iluminado'r para entender a mensaxe : 

todo aquilo que signifique dar vida e de diversos 

xeitos, é o propio do seguidor, da seguidora do 

Señor; polo contrario, o que supón rexeitamento, 

desprezo pala vida é alianza coa marte e negación 

do Deus de Xesús. 

Dende o versículo 11 o autor introdúcenos no tema 

central do prólogo, o da habitación e a recepción da 

Palabra na historia: "Veu á súa casa, e os seus non 

a acolleron''. Aqueles que aceptan a Palabra reciben 

o don da filiación divina. Ese don significa un poder, 

unha forza, Deus fainos filias e filias; a esa gracia 

respondemos facéndonos irmás e irmáns dos 

demais. 
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APENEIRA 

Mercamos gato por lebre, mesmo nos 

obsequios ós máis novas, rexeitando 

unha tradición de 

ARTESANÍA que hai ~as 
nasas comarcas. Deixámonos engaiola·r 

por agasallos exóticos que non son 

tales, envoltos en celofáns de regalo. 

Mesmo hai risco cos xoguetes e obxec

tos feitos con PVC que mesturados co 

productos químicos para plastificalo e 

flexibilizalo conv~rtese en tóxico. Na 

foto unha mostra das 300 bonecas da 

colección de Magdalena Bringas, minia

turas ataviadas cos traxes tradicionais 

das diferentes comarcas, representando 

escenas de rom·axe, entroido, labranza, 

oficios, etc. 

AS CAMP.ÁS anunciarán o 

ano novo e queremos facer unha home

naxe ós campaneiros e campaneiras que 

marcaron a vida das parroquias durante 

séculas, e apostamos para que sigan 

escoitándose. Algúns son músicos totais, 

como Manuel Calviño, na foto, tocando, 

n.o antigo mosteiro de San Salvador de 

Bergondo, o himno galega, muiñeiras e, 

sobre todo, o repique do Día do Señor, e 

a comunicación do pasamento dalgún 

veciño. Segundo o número de toques da 

campá grande ou pequena, coñecerán se 

foi muller, home, nena ou o crego da 

comunidade. A marte é sentida como 

algo que afecta a toda a comunidade, aí 

este sinal, non así os casamentos e bau

tizos. 

A prop.ósito das eleccións ó PAR-
LAMENTO EUROPEO 
sen esquece-lo asunto da constitución 

europea, que busca crear unha política 

exterior común, cómpre fixármonos que 

na próxima ampliación da UE hai UNHA 

ILLA DIVIDIDA: Chipre. Entraría na UE só 

a zona sur, o 650/o do territorio, pois os 

turcos invadiron no 1974 o norte do 

país matando a miles de chipriotas, 

hoxe totalmente militarizada e só reco

ñecida polo país invasor. Na foto, na is 

dos máis de 1.600 desaparecidos polo 

exército turco que tódalas semanas 

seguen denunciando estas martes. 

OS XOGUETES son case todos "made in Chi.na", as multinac i onai~ xapo

nesas, europeas e norteamericanas fabrican o 700/o en Cantón (8.000 factorías de 

xoguetes) e noutras provincias chinesas, en condicións de escravitude: adolescentes 

que traballan 12-16 horas ó día por euro e medio menos aloxamento e alimentación 

na mesma fábrica; sen seguridade, no 2001 nun só incendio morreron 276 traballado

res e 599 resultaron feridos. Nós presentamos un xogo máis galega: EmotionsOnCards, 

baralla de estratexia de 36 cartas que representan . 9 emocións en 9 idiomas: forza, 

bondade, fa me, furia, amor, odio, tristura, alegría, indecisión. Está editada por Triangol. 



Alfonso Blanco Torrado 
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En DEPORTES principiamos en 

febreiro co Campionato de España de 

campo a través no Monte do Gozo xa que 

urxe un reforzamento do atletismo nas 

diferentes modalidades. Polo San 

Silvestre a foto da lucense María Abel, 

15ª no maratón mundial en París, que 

está a prepararse para as Olimpíadas de 

Atenas 2004, o mesmo cós nasos pira

güístas. Na vela hai que salienta-las pro

bas de xaneiro en Vigo: 10 r 24, o 

Barloventos-Sotaventos, o 7 e a "l·onga" 

o 31. En ciclismo, as voltas á Provincia 

da Coruña (14-:-16 de maio), ó Salnés (4-

6 de xuño). a Galicia (1-5 de setembro) ... 

Pero econoniicamente polo turismo vai 

ter máis transcendencia a Eurocopa de 

fútbol a celebrar en Portugal en xuño. 

Ó remata-lo 2003 damos acougo a esta 

ave, marta polo fuel na Costa da Marte, 

no ANO DO ARAO, o 
derradeiro salouco recollido por Xurxo 

Lobato. 8.560 araos morreron dende o 

Prestige, case todos da poboación inver

nante na súa migración dende Suecia, 

Irlanda e outras orixes (a catástrofe 

afectou de 115.000 a 230.000 aves 

niariñas). Só habitaban no Cabo Vilán, 5 

parellas nese intre, e nas Sisargas, 2 

máis cando, na metade do XX, chegaban 

a uns 3.000 exemplares. Aniñan nas 

fendas das rochas e "voan" baixo a auga 

pescando peixes e crustáceos para ali 

mentarse. 

Na CULTURA celebramos 500 anos do David de Miguel Anxo e o "Ano Dalí" 

(1904-1989) que convida a gozar da obra destes xenios e da amplitude dos seus 

saberes: pintores ou creadores de obxectivos coma este reloxo de Dalí co que princi 

piamos o 2004. Dalí, na Estola de Belas Artes de Madrid fixo amizade co escultor 

galega Cristino Mallo. Pero máis intenso vai se-lo Fórum Universal de les Cultures de 

Barcelona, con 24 exposicións sobre a pa~. diversidade cultural e sostibilidade do 

planeta, en prazas construidas como a de Tiannammen da China ou a das Tres 

·culturas de México e con presencia de Lula, Bono de U2, Pérez Esquive!, Sting, 

Fukiyama ... 

A MARCHA 
MUNDIAL DAS 
MULLERES, 22-23 de maio; é 

o gran acontecemento social do 2004 

· A ampliación da UE afect~ a GALICIA que, nunha década, _beneficiouse dos 

fondos europeos nun 1,50/o d·o seu PIB. Galicia está na cola das prioridades europeas: 

investimento en investigación, tecnol~xías, infraestructuras, novas políticas de 

desemprego e sector primario. Unha agricultura que vai sufrir aínda máis dende o 1 

de xaneiro, xa non vai haber afiliación ó réxime agrario e o cambio supón 32,4 euros 

máis· ó mes, ata abril hai que legalizar cortes e outras construccións auxiliares. Máis 

adiante o rexistro de tódolos axentes que interveñen no mercado do leite que ferirá 

a 15.000 granxas (630/o do total que vende o leite fóra da cota). 

en Galicia, vai xuntar en Vigo máis de 

50.000 mu)leres de 150 pa.ises, coreando 

esta consigna: "Por un ha Europa de 

todas: diferentes si, desiguais non", 

cunha Feira Feminista, mostra das diver

sas expresións femininas e das súas 

alternativas ós temas fundamenta is. Un 

concerto de grupos femininos en 

Castrelos e dous foros de debate sobre a 

constitución europea e a ecoloxía . Van 

se-los cimentos da "Carta Mundial das 

Mulleres para a humanidade" que se vai 

reivindicar ó longo do ano. 

. ............ . 
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DESPEDIDA(S) 

Remata este 2003 con varias despedidas sonadas. funda a canonazos"), pasando palas súas ameazas a 

Foise Jordi Pujol, con. toda discreción, ·1ogo de 23 Maragall ou_ o seu "Viva a Constitución e Viva 

anos á fronte da Generalitat de Cataluña; despediuse España" como resposta ó BNG cando _lle pedía un 

Xo ' Manuel Beiras, do seu cargo de voceiro do acordo parlamentari9 para reforza-las competencias 

BNG; despediuse Ventura Pérez Mariño, como alcal- estatutarias de Galicia. 

de de Vigo, enterrrando con el toda posibilidade de Pero fóra deses grandes persoeiros, to_dos despedi

diálogo, que encarnaba- Miguel Barros; non se foi mos este ano coa esperanza de entrar noutro mellar. 

aínda José María Aznar; pero desde lago despediuse E ese é, desde lago, o desexo de quen subscribe estas 

con máis pena ca gloria, no ~umio europeo e ri? liñas para tódolos que as lean. A verdade é que o 

Congreso dos Deputados, rifando cos seus colegas 2004 se presenta cheo de acontecemehtos e celebra

europeos e con tódolos deputados menos cos do seu cións públicas.A apertura da Porta Santa dá paso a un 

pr~pio grupo: Desp~dimos tamén o dictador Sadam. . ano _santo d~ peregrinos e a un Xacobeo de fe.stexos 

Hussein, finalmente preso e exhibidQ nµnha imaxe varios. De seguido ·irnos entrar na campaña electoral 

moi pouco gloriosa. .- para rematar coa elección dun novo presidente do 

Pero aínda quedan moitos persoeiros por despedir, goberno. Pero tamén nos esperan unhas eleccións ó 

empezando polo naso veterano pre~idente da Xunta Parlamento Europeo e non se sabe se un referendo 

de Galicia, que recupero u ardor guerreiro desde que · pa~a a nova constitución europea, se por fin se poñen 

con"ta c9 marcapasos. Manuel Fraga demostrou de acordo _ os xefes de Estado e de Goberno. Ah ... , e 

algunha_ das súas mellares cualidades, ó defender con- tamén se· nos vai casa-lo Príncipe Felipe, tererilos uns 

tra os seus propios compañeiros de partido as súas Xogos Olímpicos e unha Euroco.pa aí ó lado, en 

ideas sobre a reforma da Constitución e das relacións Portugal. 

con Europa. Pero tamén multiplicou xestos e palabras . Todos estes acontecementos públicos van incidir, 

que o fan merecente dun · ben gañado descanso: en maior ou menor medida, na nasa rutina diaria. 

desde aquela frase en pleno discurso ós participantes Pero desde lago todos ternos na nasa realidade diaria 

nun congreso ("que pasen los antidisturbios") ata a múltiples compromisos e desafíos . Que para todos 

contundente proposta para afasta-lo perigo dun ~ovo eles saibamos atopa-la resposta máis axeitada. ¡Feliz · 

Prestige fronte ás nasas costas ("que unha fragata o 2004! 



OPINIÓN A. Q . 
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OS QUE APRENDERON . 
MOITO DA .DEMOCRACIA. 

Cadea COPE, 15:30 horas dun martes. A comentarista 

acláranos que os inmigrantes que entran ilegalmente, .xa que 

logo, saltando por riba da· Lei, non son xente que despois vaia 

respectar as demais normas pola que se rexe esta gran nación. 

· Ademais, engade, ¿como imos esperar que os productos cos 

que traballan e que despois han chegar ata as nosas mesas 

cumpran cos cémtrois que as leis establecen, se nin eles nin os 

que os contratan son de fiar? Sen máis pausa a mesma 

comentarista sente a necesidade de referirse á elección de 

Quintana €omo líder do bloque. Dos trinta segundos que lle 

dedicou tivo tempo de dicir que Beiras e N ogueira eran "dos 

catetos radicales que no habían aprendido nada de la demo

cracia" pero que . xubilalos por cuestión de idade era un act~ 

de estupidez dun partido que anda con "milongas separatis:

tas". Sabias palabras dos que coma ela aprenderon moito da 

democracia, e aínda máis ~a dictadura á que se acolleron pais, 

irmáns, avós e que lles impiden condenar a represión fran

quista no Congreso. Xuro polas obras completas de Castelao 

que o oín tal como volo conto. 

~--. 

A O-# lb-\ 
c. .. C>l 

e······ ······· 



FAI A.DOIRO NO ADRO 
, 

HISTORIA DA. RELIXION NO ENSINO 
Tratei o tema nQ 655 desta revista e borrei un impúdico parágrafo no que relataba a miña 

penuria económica, que intentei remediar con clases de Filosofía. Xa fara tentado por 

un Colexio para clase °de relixión, oferta que refuguei. A miña actitude básica non 

cambiou. Coma escaparate da anomalía de . tal ensino na escala, abonda con estes 

datos: o profesor de Relixión ten un singular estatuto que o diferencia xa que, entre 

outras causas non necesita a graduación académica da que non se dispensa e? profesor 

doutra disciplina; non realizan oposicións académicas; é nomeado a dedo con efémera 

duración que sitúa ó agraciado ó pé da rúa. A retribución económica non adoita ser 

igualitaria. Á parte doutros condicionamentos. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

"En ESpaña siempre detrás de los ou :filosofia que pretenda mediar 

curas: unas veces con cirios y otras entre Deus e o ser humano. 

con estacas", seica dixo o conde de O historiador Josep Lortz sinala 

Foxá. O que aconteza no XIX teri os que dentro das actitudes espirituais 1 ' , 

:: :·:. ELIGION 
: CATÓLICA 
1 VALERO CRESPO MARCO 

............ 9 

PRIMEIRA PARTE: 
¿Por que naceu o problema? 
As Luces 

Tradicionalmente a Igrexa viña 
atendendo a Beneficencia e mailo 
Ensino gratuíto. Situámonos no 
século XVIII, denominado da · 
Ilustración ou 'das Luces que cando 
se dá o paso do poder de España 
-mái ben de Castela- a Francia, no 
1713. Estamos na Idade Moderna 
que foi ho til á Revelación, en loita 
coa Razón . 

antecedentes no século anterior e 
incide nas publicacións dos bispos, 
sobre todo no referente á educación. 

O XIX estivo p~eñe de anticlericalis
mo e mesmo de antirrelixiosidade, 
mentres a clerecía intenta a forma

ción do pobo.' A Igrexa foi, dende un 

principio, tildada polos Ilustrados de 
pouco coidadora da ensinanza, pre

sionando para que o ensino pasase a 
mans do Estado. 

O proceso secularizador 

Georges Gursdorf opina que non 
pode considerarse o Século das Luces 
coma irrelixioso e pre-revoluciona

rio X.a no século XVII se der.an dous 
fenómenos singulares: a) o racionali
mo, ·que nace de René Descartes, 

católico e alumno dos xesuítas; b) o 
empirismo, que alenta ~ o método 

experimental, non o racional. Agora 
os Ilustrados miran de reollo as filo

sofias para entregarse con fe a unha 

nova deusa: a Razón, entronizada en 
Notre Dame de París. Poñen a súa 

confianza na natureza humana cun 

<?Ptimismo que nega o dogma do 
pecado orixinal e a subseguinte 

corrupción dos humanos dende o 
nacemento. Nace o mito do "bo sal

vaxe". Refugan toda relixión positiva 

básicas, o individualismo e o subxec

tivismo introducíronse ós poucos na 

totalidade da vida da Idade Moderna, 

dominando non só a filosofia serrón 

tamén a vida social, política e mais 

O ensino 
abaneaba na 

España presa 
dunha dualidade: 

por un lado o 
inmobilismo e 

polo ·outro a 
latencia 

reformista. 

económica. Tamén impregnaron 
dominios relixiosos . A fe na 
Revelación non constitúe o elemen
to primordial, serrón que gaña terreo 
un racionalismo superficial que 
sobrevalora a Natureza. 

~ 1 
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. A cuestión do poder 

U n dos problemas da comprensi6n 
do servicio de Pedro en Roma é a 
institución do papado e a conquista 
do poder vencellado a esa figura 
pontificia que rexe o Catolicismo 
Romano baixo un réxime monár
quico; irnos atopalo durante o século 
XIX e XX en tensión coa nova com
prensión do mundo en transo de 
secularizarse, respondendo ó desafio 
da modernidade; en definitiva, ante o 
chamamento da era da deusa Razón. 

Franc;:ois Houtart afirma algo que 
pode estrañar: o servicio diplomático 
pontificio representa á Santa Sé, non 
ó Vaticano. Está polo mesmo vence
llado á institución eclesiástica e non ó 
Estado. Velaí as embaixadas que se 
chaman nunciaturas: a finais de 1972 
había 76 representacións diplomáti
cas e 11 observadores en organismos 
internacionais, e outras 16 represen
ta~ións non diplomáticas. 

Contra o que puidese parecer, o 
envío de representantes ante as auto
ridades civís é anterior ó poder tem
poral dos papas; practicamente come
zou no séculoV e incrementouse con 
Pipino o Breve. Non só é o servicio 
máis caro da administración central 
da Igrexa - talmente informa o 
Vaticano-, serión que, ademais, desfi
gura a imaxe dó sucesor de Pedro. 

Modernism o. e intransixencia 

O modernismo é o modo de · 
afronta-las causas novas, a moderni
dade. Se hoxe se fala da post-moder
nidade é porque a causa xa non 
transmite frescura. Na transición do 
século XIX ó XX, o · Catolicismo 
Romano - máis exactamente, algúns 
dqs seus membros-, fan un esforzo 
por renova-lo catolicismo adaptando 
a súa doutrina e pastoral ás novas esi
xenc1as. 

Delicada operación a de intentar 
que a experiencia relixiosa se consti
túa en criterio supremo da relación 
dos humanos con Deus. Outramente 

funcionara a teoloxía escolástica, que, 
ó partir de conceptQs, resµltaba 
menos arriscada. Axiña se amosou a 
tendencia á polaridade: unha dereita 
conservadora e intransixente que 
rexeitou todo tipo de adaptación, 
mentres que un centro esquerda trata 
de transixir con novas formas de vivir 
mesmo a tradición. O talante filosó
fico estaba moi sometido ó argumen
to de autoridade en teoloxía .. E velaí 
o dictame de Blanco White: 

El sistema de educación en España 
tiende, pués, a ensanchar año tras año 
la brecha que ya divide el país en dos 
partes completamente irreconciliable. 

O eºnsino abaneaba na España presa 
dunha dualidade: por u~ lado o 
inmobilismo e polo outro a laten.cia 
reformista. Por culpa da inestabilida
de política, o ensino xogaba con pla
nos anacrónicos e_ poucas posibilida
des de reforma. Tal dualidade non 
imP,ediu que entre pedagoxía e polí
tica se intentase formar unha xera
ción liberal; foi a principios do XIX 
a procura dun carpo único. Dende o 
Goberno, o experto en Instrucción 
Pública. Gil de Zárate, en 1845 fala 
así de claro: 

La cuestión de la enseñanza es 
cuestión de poder; el que enseña, 
domina; entregar la enseñdnza al clero 
es querer que se formen hombres para 
el clero y no para el Estado. 

M o dernidade e secularización 

Consiste ela, a . modernidade, . en 
Europa, na conquista da racionalida
de crítica, a obxectividade científica, 
a liberdade e laicidade. Todo o século 
XIX é unha continua confrontación 
da Igrexa, que se mantén nun inte
_grismo realmente excesivo. Durante 
o século XIX e boa parte do XX, os 
papas foron belixerantes contra a 
modernidq.de com_a en ningures. Os 
liberais baten contra a Igrexa. A palé-

mica do ensino constitú unha loita 
dos católicos máis intransixente , 
apoiados pala xerarquía e contra o 
partido liberal. Na coñecida Historia 
da Igrexa de Hubert Jedin, dísenos: 

El campo clásico de batalla entre 
la Iglesia católica y la sociedad y el 
Estado de los tiempos modernos 
es la escuela, y en particular la 
escuela primaria. Esta lucha es una 
defensa contra la reivindicación 
del Estado -salida plenamente a la 
luz con la Revolución francesa-, y 
de su derecho a educar a sus ciu
dadanos conforme a las popias 
exigencias y convicciones. Hasta el 
siglo XVIII, la enseñanza había 
sido en su mayor parte, por lo 
menos indirectamehte, incumben
cia de la Iglesia. Ahora bien, el 
carácter puramente defensivo de la 
lucha de la Iglesia por la escuela se 
manifestaba sobre todo en la cir
cunstahcia de concentrarse por 
principio y basicamente en el 
hecho religioso de la enseñanza. 

G············ 
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PARA COÑECER: 
ANDAR· OU LER Clodio González Pérez 

ENTRE CELANOVA E VllANOVA 

Torre de Vilanova dos Infantes. 

A estrada empeza ell' Ourense e remata en terras por
tuguesas. Agora é un percorrido que lago se fai, pero 
antes, cando era en coches turrados por cabalas, non era 
así, levaba un día enteiro: saír cediño da capital para face
la primeira parada do almorzo en Barbadás; a seguinte era 
a do xantar en Celanova; pala tarde merendábase en 
Bande e, á noitiña, de non haber ningún atranco, xa se 
entraba en terras portuguesas. 

Ó pouco de chegar ó concello de Celanova divísase alá 
no alto, á dereita, a torre de Vilanova dos Infantes, rodea
da de casas e de vizosa vexetación. Como toda poboación 
medieval, está situada nun lugar estrat~xico, de ampla visi
bilidade sobre tódalas terras do arredor, que dominaban os 
señores dende o seu castelo, do que non queda máis cá 
torre, restaurada e convertida en museo ultimamente. 
Trátase dunha construcción senlleira que foi derribada 
polos Irmandiños en 1467, pero a súa desfeita non librou 
os pobres dos va alas de seguir senda servos dos señores. 
ecl iá ticos dos segrares. A vila conserva a estructura 
propia ~un burgo medieval, de planta case circular rode
ada d murallas -das que agora non quedan máis ca res
to - no que o punto central corresponde á fortaleza. 

Visita-lo museo, pasear palas estreitas e tortuosas túas, 
admirar algunhas construccións antigas e, por último, non 
deixar de ir ata a igrexa parroquial, non polo edificio en · 
si, senón porque se conserva nela unha das mellares tallas 
medievais & Cristo de cantas hai na nasa Terra, de madei
ra e tamaño natural, que os especialistas adoitan datar 
contra o ano 1225. 

Cando baixen da vila para incorporarse de novo á 
estrada xeral, digan estes versos, por se é que lles lembran 
algo : 

Leutores) si olvidando do mundo os traballiños 
vos fardes de paseo de Vilanova ó val, 
entrade respetosos, entrade c~ladiños) 
na primorosa ermida da Virxe do Cristal ... 

Estamos na terra de Manuel Curros Enríquez, o que 
escribiu en verso a lenda da Virxe do Cristal, tal e como 
lla escoitou de nena ~s máis vellos do lugar. Pero tamén 
é o autor do Divino Sainete, o relato dunha viaxe a Roma 
para gaña-lo xubileo do papa León XIII, un tren acugu
lado de xente de tódalas clases, que van merca-la salvación 
eterna, entre os que non falta o bispo de Ourense que-o 
excomungara uns anos antes por algúns dos poemas _de 
Aires da miña terra, en particular, por "Mirando ó chau", 
no que Deus foxe arrepiado para o ceo lago de saír a dar 
un paseo e ver todo canto sucedía na Terra. 

Celanova está preto, estamos nos seus arrabaldes, dende 
onde se divisa, alá ó fondo, a mole do mosteiro de San 
-Rosendo, malia ás novas construccións que se levan feito 
nas últimas décadas. O edificio é impresionante, monu
mental, pero para min aínda o son máis os retablos e o 
cadeirado barrocos. Os benedictinos estiveron nel ata a 
exclaustración e desamortización relixiosas, gozando de 
inmensos bens terreais, cando o deles déberan se-los espi
rituais, senda o seu pastor -é dicir, abade- nada menos c~ 
conde de Bande, marqués _da torre de Sande e capelán do 
rei. Fóra, de par dos muros barrocos, fica a capeliña 
mozárabe de San Miguel, do século X, unha delicada 
alfaia que chegou-por milagre ata os nasos días. E pala 
parte de arriba, o -corredor que conduce á cela na que 
pasaban a der:Íadeira noite os condenados á pena capital, 
cando o mosteiro se converteu .en cadea na Guerra Civil 
de 1936-39 (pot certo; aquí estiveron dous tíos meus). 
Entre aquelas catro paredes, sen posibilidade de fuxir, 
botaban "a longa noite de pedra", como dixo o poeta, 
agardando a que nunca chegase o amencer. 

Vilanova dos Infantes e Celanova: San Rosendo, 
Curros Enríquez, Celso Emilio Ferreiro ... 
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SANTA CLAUS NO DESERTO 

· Benqueridos anugos e anugas do 
planeta Irimia, 

velaquí andamos outra volta miran
do para vós desde este queixo de 
África (se Etiopía é o _corno de 
África, nós andamos pola queixada) . 
E andamos entrando de cheo no 
N adal, tempo que, aquí desde logo, 
evoca e convoca arredor da infancia. 
Alomenos nótase que a sociedade 
·repara por uns días nos cativos; Así, 
mentres o vento ·reseca e o s"ol d r
rete a calquera, resulta moi chusco . 
ve-las· palmeiras adornadas de luciñas 
con forma de Santa Claus en zorra, 
abrigado contra o frío polar, e as 
falopas de neve debuxad_as nos cristais 
das casas, e as caricións que falan dun 
imaxinario centroeuropeo, para 
vestir, por certo, un feito que foi xen
uinamente. terceiromundista e nada 
frío: o nacemento dun cativo 
moreniño nunha familia de trabal-
ladores palestinos, probablemente, 
segundo os expertos · biblistas, en 
pleno verán. 

Pero volvendo ó caso da infancia, 
vouvos dar un dato. Segundo 
informes da UNESCO, que corrob-

oramos os aquí presentes, nos mellares 
países africanos en canto a sistema 
educativo, é normal que só un de 
cada catorce nenos e nenas de once 
anos lea con soltura. Falo dos mel
lares países. A e,ducación ten que ver 

. co contorno, coa atmosfera cultural, 
coas infraestructuras e medios, con 
condicionantes e expectativas de 
grupo, coa bagaxe histórica ... e cos 
problemas cliso q_ue chamámo-la cul
tura global. 

Os nenos e nenas africanos viven as 
contradiccións e carenoas dos 
europeos, pero . dunha maneira 
agudizada, sen amortecedores; crua
mente. Sabemos, por exemplo, que é 
un fenómeno estendido a dificultade 
na aprendizaxe da lecto-escritura 
entre os nenos ·e nenas dos países 
desenvolvidos por culpa do exceso 
de imaxe, de videoxogo. Pero eses 
efectos que no norte son unha 
pequena desvantaxe, unha circun
stancia que se aborda con cambios de 
sistema, de estratexias, de campañas, 
de fenómenos comC?· Harry Potter ou 
o Moucho Leroucho, no Sur, o efec
to é devastador. 

O peor é a mentalidade de atallo. 
Sobre isto volveremos, porque é o 

gran problema socio-cultural 

africano. Pero ese espellismo de que 
postos ó mando dun teclado -nor

malmente para dirixir un videoxogo 

de cachipo~razo limpo- é igualarse a 
un neno dos de verdade, dos fetén, 

dos do nor.te, dos que saen na series 

americanas ... , iso é o peor ii:Urnigo da 
· educaC:ión. 

A mentalidade de atallo implica 

unha filosofía da vida: pensas que 

igualando o estilo de vida, ou certos 
· hábitos, igualas a vida enteira. E o 

país vaise á merda. 

O informe da UNESCO concluía 

que se o sistem.a educativo non dá 

producido mellares resultados, o 

africanos, e aquí falamos dos 

africanos africanos, dos de pel more

na, veranse relegados nunha 

economía globalizada a ser n1.an de 

obra barata. Como ata agora. E o 

grave do tema é que as economías 

africanas xer~n oportunidades para 
eses chamados . traballadores de colo 

. branco, para técnicos, xerentes, etc ... , 

pero dando por suposto que os gob

ernos queiran. que as súas economías 
funcionen -que xa é dar- eses postos 

non van poder ser ocupados por 

analfabetos funcionais. 

Éche así. A grari perversión da do 

capitalismo virtual é que todo s 

pode conseguir sen esforzo. No norte 

aínda nos fai gracia o conto, pero no 

Sur, hai moita xente que o ere. 

Así que feliz N adal e olio cos 

espellismos, ·que h ubo quen quixo 

apr~nder inglés sen e forzo e catro 

patadas, e investiu nas academias 

~agre o que tiña para paga-la 

hipoteca. Olio ó dato. 

Vémonos. 

e············· 
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CONVERSA CON MARIA JESUS,PEREZ, 
VICEPRESIDENTA DA FUNDACION MCCH 
O pasado xoves 11 de decembro, A Cava da Terra, asociación cultural de cooperación ó desenvolvemento, 

cumpriu oito anos de trabal/o ininterrompido dende a súa tenda de Comercio Xusto en Lugo. Para 
celebra/o tivemos a sorte de contar con María Jesús Pérez, relixiosa franciscana estigmatina, que leva 

vinte anos trabal/ando duramente no Ecuador. É vicepresidenta da fundación MCCH (Maquita Cushunchic 
Comercializando como Hermanos- mestura de lingua quechua e castelán que significa Hdémono-las mans 
comercializando como irmáns"). MCCH é unha das fundacións máis representativas de toda sudamérica 

1no ámbito do comercio xusto, cunhas liñas de trabal/o tremendamente 
interesantes e· un xeito de facer moi rigoroso. 

Agradecemos dende aquí á Coordinadora Galega de ONG, que foi a que nos posibilitou coñecela a e/a e ó 
seu interesante trabal/o. Aquí vos vai algo do que nos contou María Jesús. 

A CRISE DE ECUADOR 

María Jesús, cóntanos para 
comezar, cal é a situación actual 
do Ecuador 

Pois agora mesmo sufrimos unha 
crise moi importante que se manifes
ta en 4 grandes frontes; 

-Inestabilidade política: logo de 
algo menos dun ano dende as últimas 
eleccións presidencias nas que se for
mou un goberno de coalición entre 
o partido liberal e as forzas indíxenas, 
a situación non podía estar peor. 
Rompeuse esa alianza-, os indíxenas 
pasaron á oposición e o partido do 
goberno ufriu un forte xiro á deiei
ta con todo o negativo que iso signi
fica. 

-Hai tamén unha forte crise eco
nómica, debido fundamentalmente á 
conomía dolarizada que ten o 

Ecuador, nori existen inversións 

estranxeiras e hai unha inflación acu
mulada dun 168% ... 

-O forte sist.ema de privatiz~cións 
que afecta ás refinerías petrolíferas, ás 
telecomunicacións, ás empresas eléc
tricas ... 

-Ternos tamén unha gran crise de 
producción, debido á forte invasión 
de productos foráneos (peruanos e 
colombianos, principalmente) provÓ
cada pola forte subida dos prezos 
dende a dolarización. 

En definitiva, unha forte perda da . 
calidade de vida. 

¿Como· nace o MCCH? ¿A que 
daba re~osta nun principio? 

O MCCH nace no ano 1985 
como iniciativa de grupos xuvenís, 
comunidades . de base das zonas 
pobres da periferia da cidade de 
.Quito. 

Nace co obxectivo simple de dar 
resposta ás necesidades diarias das 
familias con menos recursos. 
Dedicámonos a mercar directamente 
ós productores, productos básicos 
que logo se repartían segundo as 
necesidades. Paulatinamente foron 
engadíndose á idea comunidades dos 
arredores, que facían un dobre labor 
de provedores e mercadores. 

A idea é tender pontes directas 
entre productor e consumidor para 
abaratar custos. 

E de aí, ¿como fostes derivan
do ó comercio xusto? 

Foron xurdindo novas necesidades~ 
No Ecuador o sistema productivo 
está·nunha forte crise, e non é apoia-

do de ningún xeito dende o gober
no. 

No ano 1989 un grupo grande de 
mulleres crearon unha coordinadora 
que se adicaba a buscar un mercado 
conxunto á artesanía que producían; · 
era unha rede moi importante que 
alcanzaba nivel nacional, 

Sen embargo, e debido á su.ba de 
prezos producida pola dolarización 
da econonúa, foi necesario ir buscan
do novos mercados e tamén novos 
productos. 

Co paso dos anos esa primeira 
coordinadora foi medrando ata che
gar ó que somos hoxe en día, 186 
organizacións de productores que 
cantan cunha media de 50 socios 
cada unha (excepto no caso dos indí
xenas que son arredor de 150), e un 
corpo de 76 persoas dando soporte a 



todo este traballo dende a fundación 
MCCH 

PRODUCTOS E PROXEC~ 

TOS 
¿Cales son as liñas de traballo 

da fundación? · 
En canto a liñas productivas de 

comerc10 xusto, traballamos con 

Podemos 
producir 

coidando o 
medio ambiente 
e sen· machacar 
os traballadores 

artesa'nías e con alimentación que é a 
máis importante. 

-Dentro da alimentación, . o pro
ducto máis importante é a exporta
ción de cacao en gran, que se vende 
nun 97% a empresas de comercio 
xusto; o restante véndese no comer
cio xeral, pero só a empresas que 
están dispostas a paga-lo producto 
nas mesmas condicións de comercio 
xusto. Sómo-lo segundo exportador 
de cacao . a nivel nacional. 

Elaboramos tamén marmeladas, 
que foi outra das liñas abertas con 

. mulleres que antes se dedicaban á 
artesanía, e azucre de cana integral, 
que nós plantamos, procesamos e 
envasamos. 

- Outra liña é o turismo responsa
ble : as comunidades decatáronse da 
riqueza ecolóxica, cultural, histórica 
e humana que posúen e tamén da 
necesidade de conservala. Dende 
MCCH formamos guías locais e xes
tionámo-las estancias dos viaxeiros 
que queiran visita-lo Ecuador doutro 
xeito, vivindo nas propias comunida
des, compartindo directamente coas 
súas xentes e co seu traballo diario. 

-Ternos tamén proxectos de desen
volvemento. Dende a fundación, bus
cámo-las zonas máis pobres e aquelas 
onde non chegan outras ONG; face
mos primeiro unha diagnose com
partida e implicando directamente os 
veciños; trabállamos moito dende a 
igualdade de xénero. Os proxectos 
teñen unha duración media de 8 
anos a ritmo forte, para logo ir dimi
nuíndo a nosa presencia e as nosas 
contribucións, cando xa estea proba
da a autoxéstión e a viabilidade. 

-Traballamos tamén nuilha liña de 
microcréditos; os campesiños non 
reciben créditos dos bancos por moi
tos e moi evidentes motivos . 

Onde hai algún proxecto intere
sante, e sempre dt?spois dun tempiño 
de proba no que nos aseguramos de 
q_ue é posible a producción e o traba-

. llo en comunidade, financiamos con 
pequenos créditos a moi baixo inte
rese e que poden pagarse coa colleita 
ou co producto. 

Ademais, as mulleres de moitas 
pequenas comunidades, foron crean
do caixas de aforro para necesidades 
de urxencia, como enfermidades ou 
· calquera outra circuns.tancia dificil e 
puntual. Dende MCCH dáselles o 
asesoramento que demandan e preci
san para xestionar estes fondos . 

CRITERIOS DE COMERCIO 
XUSTO 

¿En que medida inflúe nas 
comunidades o traballar babeo 
criterios de comercio xusto? 

Dareiche un exemplo moi co!}cre
to. Dende o ano 1992 ·estamos traba
llando . coa producción de azucre de 
cana integral. Pois dende que come
zamos ata hoxe, conseguimos a esco
larización total dos fillos dos produc
tores, a mellara da vivenda, a creación 
de dispens·arios médicos, programas 
de educación para a saúde; traballa
mos tamén na horta integral, con 
diversos cultivos que garantan a segu
ridade alimentaria. 

Son exemplos moi importantes de 
como o comerc10 xusto mellara as 
vidas das persoas. 

¿Quen decide as liñas de traba
llo do MCCH? 

Na fundación MCCH ternos moi 
claro que a maior riqueza on a p r
soas. As ideas nacen tamén de xeito 
asembleario; ternos pequenos grupos 
de acción repartidos por todo o país 
e celebramos multitude de asembleas. 
U nha vez ó ano ternos unha gran 
asemblea nacional. 

O traballo do desenvolvemento 
humano é o máis laborioso e ten 
carácter transversal e permanente. 
Traballamos de xeito constante os 
valores de recuperación cultural, a 
igualdade de xénero, a solidariedade 
e a participación como motores de 
desenvolvemento. 

¿Cales son os plans de futuro? 
Seguiremos loitando nesta filosoña 

de traballo, baseado na capacidade da 
xente de transforma-lo seu contorno 
de ·xeito sostible e xerando unha 
riqueza asentada en criterios de xus
tiza social. 

Continuan1ente traballanrns en 
· novos proxectos para os que busca
mos financiamento, como unha 
Escala de capacitación de líderes nas 
comunidades, a diversificación de 
productos de alimentación ... 

E todo, traballando con moita ilu
sión e esperanza, sabendo que pode
mos mellara-lo mundo no que viv~
mos. 

e··········· 
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O NOSO TABOLEIRO 

FESTA DO LUME 
Sábado, 7 de febreiro de 2004 

Lugar 
Parroquia de Galegos 

(Lugar do Pazo- Casa das Monxas) 

-Dende Ordes, 
dirección Ponte Carreira (1 O Km). 

-Dende Lugo, 
Ponte Carreira-Frades (10 Km) 

Horario 

10:00 

11 :15 

12:00 

14:00 
16:00· 

Asemblea anual ordinaria da 
Asociación Irirnia 
Asemblea extraordinaria da 
Asociación Irirnia 
Relatorio a cargo de 
Bernardo García Cendán 
.(Sociólogo). 
Xantar compartido. 
Eucaristía 
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Moitos mandábano 
calar; pero el berraba 
aínda máis alto ·. 

Me 10, 48 

A mesa de redacción 
deséxavos 

un feliz 2004 

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

Amigdalite do Nadal 

Bufff ... ¡témo-la barriga a rebentar! Veña doces e máis doces con isto do · 
Nadal. Desde logo que os que levan a palma son os turróns. O ·tradicional e 
típico é o de améndoas amasadas con mel ou azucre, pero nos tempos que 
corren xa está bastante · superado .. . Así e todo nós hoxe irnos quedar coas 
améndoas ... , que é o que nos vén ó conto. 

A palabra améndoa, coma a 
maioría de todo o noso léxico, 
trouxéronnola os romanos; en 
concreto vén do latín vulgar 
AMYGDALA,que á súa vez a 
colleron do grego AMUGDALE. 
Fixádevos qué curioso: o étimo ó 
mellar sóavos coñeéido, pero con 
razón, porque é . o nome que se 
emprega para denominar cada 
unha desas glándulas situadas na 
entrada da . gorxa, esas que se 
inflaman cada pouco e que se 
cadra xa vos quitaron de peque
nos. ¿E por que lle puxer:on este 
nome á glándula? ¡Pois aquí 
ternos un exemplo de formación · 
da terminoloxía da que falabamos 
en días pasados! No campo da 
medicina, cando quixeron deno
minar esta glándula con .forma de 

¿E a da Guerra das Galaxias é Arnidala ou améndoa, foron ó latín e colleron 
Amigdala? o étimo directo. Como este feito 
é moi posterior á evolución do latín AMYGDALA para as linguas r~mánicas 
(améndoa en galega e portugués, almendra en castelán, amande en francés .. . ), o 
termo médico non se modificou e, polo tanto, é un cultismo que se di igual 
en galego, portugués, castelán, francés ( estes conservan a forma co y), e.te. 

Tamén comemos figos, noces, abelás .. . Abelás que se escribe con -b-, en 
castelán é con -v-, ¿sabedes por que? Non é que en galego teñamos gana de 
marea-lo persoal. Xa contamos máis dunha vez. que o de . poñer b ou v era 
cuestión de m ante-la etimoloxía, é dicir, a forma orixinaria das palabras. Pois 
a palabra abelá vén da forma iatina ABELLA, que Iiomeaba o mesmo froito 
que ternos hoxe e que lle comezaron a chamar así porque se daba na ·cidade 
italiana de Abella. Nun primeiro momento chamóuselle en latín "noz de 
Abella" e logo derivou en abelá. Axuda a ver isto máis claramente a solución 
que se colleu en francés, que en vez de deriva-la palabra a partir da cidade de 
orixe do froito, fixérono a partir da palabra latina NOCE, que é a que dá noz 
en galega. Así, en francés para noz teñen a forma noix e para a abelá noisette 
(que vén sendo noz pequena). 

E xa para rematar, lembrade, cando vaiades comprar, aquilo que di o refrán: 
a noz e a.abelá tanto se paga a mala coma asa. Aínda que para as noces xa teria
des que ter sabido para o seu tempo que por san Xusto e san Pastor, xa entra a 
n.o en sabor, por san Martiño andan as naces .ó arroliño e que por san Agustín andan 
as naces no rolfn . ¡Feliz 2004! 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Que ó irimego piadoso 
non lle cause· ningún.mal 

se digo que os evanxeos 
principian polo final. 

2. A predicación antiga 
da morte e resurrección 
fai unha peza ben feita: 
o relato da PaiXón. 

3 . Da infancia de Xesús 
o cuarto evanxeo, nada, 
e tampouco nos informa 
Marcos da vida pasada. 

4. Tampouco san Paulo sabe 
o que pasou día a día 
de xeito que eles non poden 
facer unha biografia. 

5. Mateo e Lucas, en cambio, 
o usados, sen arrogancia, 
dispuxeron escribir 
os evanxeos da infancia. 

6. · Podémonos preguntar 
o porqué de tal. invento: 
anos despois da Paixón 
¿sería tal o momento? 

7. Había curiosidade: 
saber o que o N eno fora. 
¿que se podía dicir 
pra tempos coma os de agora? 

8. Os evanxeos apócrifos, 
que a Igrexa ten por falsarios, 
non convencen: os seus cantos 
resultan estrafalarios . 

9. . Por exemplo, cando a Exipto 
foxen da persecución 
de Herodes, fanlles compaña 
leopardos e leóns. 

1 O. Os rabinos de Israel 
un xénero literario 
cultivaban: o "midrax" 
"midraxim" cando son varios. 

11. Pero Mateo e Lucas 
da Biblia toman os datos 
pra edificación do pobo 
con fantásticos relatos . 

12. A ese piadoso irimego 
con respecto lle pregunto: 
¿parécelle conveniente 
volver sob¡e este asunto? 


