
Ouen é da terra, á terra 
pertence e da terra tala. 
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EDITORIAL IGREXA REAL- . 
IGREXA VIRTUAL Longas páxinas 

nos xornais, minutos nas tertulias, segundos de 

ouro nos telexornais: as declaracións da nosa 

xerarquía eclesiástica ~emellan sacadas dos tem

pos máis . escuras e crueis. Toda unha imaxe de 

Igrexa que os nasos (¿ ?) bispos están sacando 

adiante. E a pregunta xorde espontánea: Todo 

este estilo, esas conclusións <l:outrinais antedilu

vianas, ¿recordan para algo e para alguén o rostro 

de Xesús~ asasinado polos poderes político- reli

xiosos por defender a dignidade dos perdedores? 
Hai xa 40 anos o Concilio falaba de que había 

actitudes, talantes e comportamentos dos cris
tiáns que no canto de revelar, velaban o rostro de 

eus á Humanidade (GS 19). 
¿Algu; n p d rá sentar cos nasos (¿ ?) bispos de 

ti ti dicirlles que constatamos un día si e 
outro t m' n qu o seu talante, tapa dun xeito 
fi s n rxías liberadoras da mensaxe 

? ¿Alguén poderá dicirlles que nesa 
l r llict n nin nos sentimos, nin 

oñ c mos? 
novo ·pr sidente da 

r lixiosos do Estado 
rd rn s c usas, elementais coma 
di crepar non significa romper a 

c mun n sial ou que os temas serios hai que 
falal , di uttlo , debatelos, e non "andar con 
cont " p r calquera corredor. 

¿Admitirán os nos.os (¿ ?) bispos alomenos facer 
unha pequena "corrección lingüística" no seu 
discur o? Que non digan "A Igrexa pensa", "A 
Igrexa declara", "Os católicos expresamos" 
senón "os bispos de España dicimos, pensamos, 
declaramo ... ". Porque moitas outras e . outros 
sentímonos e somos Igrexa tamén e non pensa
mos, nin dicimos, nin declaramos, nin comunga
mos co que eles están a dicir, pensar e decla
rar ... E suponse que tamén nós ternos dereito a 
ser e exi tir ... ¿non si? 

................ e ilustración portada: Maximo 

AQUEL .MULLER Os tonos grises, máis ou menos próxi

mos ó negro ou ó branca,. parécenme lugares aquelados para a 

humana condición (por fortuna imperfecta de seu) .. 
Son eses grises os que nos aconsellan afastarnos das xeneraliza
cións, das afirmacións rotundas ou das sentencias sen :fisuras. 
Mais hoxe deixarei. a unha beira os matices hermenéuticos e 
atracarei o meu batuxo na firmeza da realidade cotiá, afirmando . 
e reafirmando a. miña postura como muller. 
As mulleres somos iguais en dereitos e deberes. Este principio de 
igualdade, dende a sinxeleza ·da súa formulación, exclúe non só 
a posibilidade da existencia de conductas discriminatorias, senón 
a lexitimidade mesma de calquera conducta "afín" a aquelas. 
Dende esta perspectiva, ningunha xustificación (cultural, ideoló
xica, educacional ou do tipo que esta sexa) da discriminación é 
posible, e calquera que a comparta non é cómplice da conduc
ta, serrón responsable di'recto. 
No Estad<? español, o "falecemento de mulleres a mans das súas 
parellas" é hoxe a primeira causa de marte violenta. Mátannos 
por sermos mulleres. E, polo mesmo, pola nosa "condición" e 
todo o fatídico halo de consecuencias· non desexadas que a 
mesma trouxo consigo, tamén abusan de nós. 
Así, quen defenda como atenuante do abuso ou da agresión a 
idade do agresor é intelectuamente tan abusador coma o execu
tor material do acto. 
E quen argumenta, por moito que logo queira desdicirse, que ·na 
orixe do maltrato está a liberación sexual obrada nas pasadas 
décadas, o único que fai é afondar no despropósito. 
Porque, con esas actitudes, négaseno-lo . fundamental e lexítimo 
principio da igualdade. Os dereitos da muller non son os mes
mos cós do home, o carpo da muller non é· igual ó do home; a 
sexualidade da mcller está subordinada á do home; e, en defini
tiva, a muller non é igual ó home. E dende o momento en que 
deixou de estar subordinada a el e (supostamente) se "liberou" 
viñeron os problemas, e o inxustificable vólvese algo máis com
prensible segundo se mire. 
Na violencia e na desigualdade non callen as tonalidades grises. 
Esváense as distincións entre o autor e o espectador comprensi
vo. Penso que chegou a hora da censura ·activa e comprometida 
de certa$ "actitudes", e a primeira de todas é esta. 



O ECO 
Manolo Regal Ledo 

AS TENTACJÓNS DE XESÚS, AS NOSAS TENTACIÓNS 

Xesús; anímame moito ver como fuches tentado polo mal. 

Aínda que estabas cheo .do Espirito Santo, 

ou precisamente por estala: 

por t.eres feíto apostas firmes para a túa vida, 

sobreviñéronche as dúbidas, bs medos, a tentación. 

Gracias pala claridade e a forza coa que resistiches a tentación, 

que tampouco para ti foi nada fácil. 

(corenta días de deserto e de fame son un bo símbolo 

para nos dicir que a causa -non fo[ unha broma). 

As tú.as tentacións son tentacións esenciais, 

por isa tamén son as tentaci-óns das mulleres e dos homes do naso tempo. 

Tentación de bens de consum_o (para certos pobos e persoas, claro, 

que a tentación dos pobres pode ser resign(;lrse á carencia no teu nome). 

Tentación de pechamos no que se ve, no que se oe, no que se toca, 

no que se come, . 

sen ollar máis ó interior dun mesmo, onde Deus pausa, 

ou máis ó lonxe dun mesmo, onde os irmáns agardan. 

Tentación de querer poñer a Deus ó servicio dos nasos proveitos. 

De usalo para quitar e poñer. 

Pero non vivimos só de pan, de ·pan tamén. 

Vivimos de pan compartido no remanso de Deus. 

Tentación de poder, pequeno ou grande poder, 

que exerceremos desde o machismo doméstico 

desde a prepotencia persoal que se cadra nin ós beizos asoma, 

ou, se é do caso, desde a xerarquía laica ou relixiosa, 

onde a preparación, a fortuna, ou os enchufes nos colocaron. 

Tentación de poder, sempre á canta de sometementos, 

de renuncias ó máis limpo e elemental de nós mesmos. 

Soamente a un hai que adorar, 

para escapar do abano de escravitudes que o poder leva nas mans. 

Tentación de fama, de ser. nomeado publicamente, 

de saír na prensa, na radio, na TV, 

tentación de ser chufado e de recibir honores, . 
cultivo do propio eu da forma máis refinada · e simulada posible. 

·Tentación-de utilizar a Deus 

para agacha-la propia responsabilidade ante a propia vida e a dos demais. 

Tentación de xogar a crente, tentación de rezar, 

_para cargar a Deus coa responsabilidade do que pasa no mundo, 

ou do que nos gustaría que pasase e non dá pasado. 

e ·············· 
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APENEIRA 
OS DISCAPACITADOS preocupan no Baixo Miño; alí vén de 

organizar.se "Vontade" para sensibiliza-la sociedade na axuda destas persoas. Máis 

de 130 individuos nesta comarca están a estudia-las necesidades reais e loitando 

contra a dependencia dos minusválidos debido ás barreiras arquitectónicas que lles 

poñen atrancos en toda Galicia. Case lles é imposible viaxar en tren, teñen que cam

biar de Instituto ou de carreira, porque ó 900/o·dos centros de ensino non poden 

acceder, tampouco a case ningunha oficina nos concellos. 

A TERRA CADA VOLTA MÁIS PEQUENA. Periga 

a vida de 12.000 especies. anima is e plantas, 2.000 delas en risco grave, co quenta

mento global; en 50 anos xa serán un. millón. Negro o ten, por exemplo, o lobo en 

Galicia, onde hai rexistrados 700, cando no ano 1988 chegaban a mil. Mentres e 
protexido en Portugal e Asturias, aquí está por regula-la súa presencia. O furtivismo 

e os accidentes son as causas da desapari~ión de familias compostas por unha pare

lla e unha media de 5 filias. Na foto, de Xurxo Lobato, unhas 100 cabras montesas 

no parque do 1 nvernadeiro de Ourense, desaparecidas dende 1890; agora cada ano 

nacen uns 20 cabritos. Para coñecer .mellar esta natureza podemos visitar no 

Aquarium da Coruña unha exposición de fotos da BBC e. do Museo de Historia 

Natural de Londres. 

OS RESIDUOS DAS EXPLOTACIÓNS GAN-
DEIRAS preocupan a moitos. Unha vaca produce 20 toneladas de esterco, un 

becerro de ceba sobre 7,84, un macho reproductor 22,30 ... ; este ester~o produce 

inxentes cantidades de nitróxeno pernicioso. A Xunta baralla tres sistemas de trata

mento: o de compostaxe e secado artificial, o da súa conversión como abono que 

non contamine o solo e o da súa xestión dun xeito racional a trav.és da 

Administración. Contémplanse tres xeitos de contar esta contaminación: explota

cións inscritas no rexistro da agricultura ecolóxica, as "integradas" que cumpren con 

medidas anticontaminantes e as convencionais, que hoxe son maioría . 

Os ataques ós nacionalismos democráti

cos, mesmo pala banda dalgún bispo 

sacralizando a constitudón e o naciona

lismo español, obríganos a le-las refle

xións máis serenas de Xosé María 

SETIÉN no seu libro De la ética-y 
el nacionalismo. O que foi bispo de San 

Sebastián, na foto, subliña na obra o 

dereito á autodeterminación como unha 

liberdade concorde cos dereitos huma

nos. Tamén podemos degusta-los versos 

do poeta catalán Martí Poi, recentemen

te desaparecido e que di: "Molt lenta

ment construim una patria ... Que tot 

está per fer. i tot es posible encara". Son 

procesos lentos dende o celme do diálo

go e do debate. 



o 27 é a festa da REPÚBLICA 
SAHARAUI invadida por 

Marrocos. Pasaron 30 anos de penuria e 

deserto, expulsados da súa terra, 

200.000 refuxiados nos. campos de 

Tinduf aliando a lúa da esperanza. A 

situación estratéxica, a riqueza en fos

fatos, petróleo, gas, pesca ... non impide 

a pobreza na que están a vivir. No verán 

a Asoc:iación Axuda ó Sáhara acadou· a 

acollida de máis de 550 nenas e nenas 

por familias galegas. Na foto, unhas 

mulleres que montaron unha "jaima" en 

Vimianzo, onde pernoctaron convidadas 

por este colectivo. A solidariedade de 

Galicia é múltiple, por exemplo profeso

res e alumnos de Telecomunicacións de 

Vigo instalaron unha rede informática e 

un sistema de abastecemento de auga 

nos campamentos. 

AS· CONSERVEIRAS 
investigan un mellar tratamento dos 

residuos cunha depuradora deseñada 

polo departamento de Enxeñería 

Química de Santiago para Conservas do 

Noroeste; antes foron Calvo, Isabel e 

Friscos. Tam.én teñen unha cátedra de 

·investigación na Universidade de Vigo: 

"Anfaco" (Asociación Nacional de 

Fabricantes de Conservas), un sector 

punteiro na economía que non pode 

sempre custea·r estas medidas: 63 

empresas que producen 268.292 tonela

das cunha facturación de 836 millóns de 

euros no 2001 e nas que traballari 

13.000 obreiros/as. Destes productos, o 

480/o vai destinado á exportación. Neste 

mes podemos estudia-lo pasado destas 

· factorías en Bueu na exposición de 

Nuria Guardiola no Pazo Mugartegui de 

Pontevedra. 

Alfonso Blanco Torrado 

O VAL DO MIÑO quere integrar ámbalas· beiras da raia nunha manco

munidade que xestione os recursos. Como profetizamos na VI Romaxe: "O Miño non 

separa" e hoxe o Baixo Miño e o Alto Mi~ho acubillan 150.000 persoas que se podían 

dobrar se se chegasen a unir 30 concellos. Esta necesid~de está a condiciona-fo mer

cado téxtil, onde están a xurdir firmas lusas como Mari ou Salsa, que antes traballa 

ban para as galegas lnditex, etc. e que agora se están a introducir en Europa vía 

Galicia. Estas empresas chegan a producir xa un 500/o con selo propio. Portugal canta 

qrn 217.000 traballadores no téxtil, case todos no norte, fronte ós 28.000 galegas. Na 

foto, a ponte sobre o Miño entre Goián e Vila Nova de Cerveira. 

Nauja, o veleiro que axuda a investigar e 

-coñece-lo medio mariño é 

GAIVOTAen danés, o país ori

xinario, agora dirixido por Aquavisión ·do 

· Grave. Esta Universidade flotante é alu

gada para facer ecoturismo polo mar. 

Neste ano vai levar unha exposición por 

10 vilas costeiras con conferencias a 

bordo e en terra. Vai participar nos 

Xogos lntercélticos na B"retaña para 

embarcacións tradicionais, e, como é 

habitual, fará excursións escolares. 

Veñen de estudiar e fotografar poboa

cións de golfiños riscados e touliñas. 

Con outro perfil, a N_avieira Mar de Ons, 

dende a Semana Santa, organiza viaxes 

ó Parque lilas Atlánticas e todo o ano a 

Cangas, Moaña e Vigo (986225272). 

e ·····--··· ·--
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POLmCA .1intxu 

E CHEGOU A CAMPAÑA ... 

Pasa o entroido e chegan a coresma e maila campaña. D~sde logo os dous conceptos 
non teñen moito que ver: fronte ó xaxún e penitencia, a fartura de promesas; fronte á 

discreción e retiro, a exhibición e fachenda; fronte á moderación, a esaxeración. 

Claro que fartura de promesas, exhibición e fachenda e 

esaxeración son fenómenos tan habitu.aís na vida política 

que non se precisa estar en campaña para de.tectalos ou 

sufrilos. E, por outra parte, nos últimos anos, coa multi

plicación de eleccións, fomentouse un clima no que os 

políticos están sempre en campaña e inventaron mesmo 

conceptos tan curiosos como a precampaña, na que a 

única frase tabú é a que pide directamente o voto. Pero 

promesas, agasallos, prímeiras pedras, propaganda ·e des

cualificacións do adversario son os mesmos que logo se 

farán oficiais nos quince días de rigor. 

En Galicia ternos que elixir 24 deputados (un menos ca 

no 20 O) e 16 nadares. O PP aspira a conservar doce 

enadore e mailo quince deputados que tiña, mentres os 

senadores e os nacionalistas os seus tres deputados e con

seguir algún senador. Realmente todos pensan que o PP 

ten seguros catro deputados pala Coruña e Pontevedra e 

dous por Lugo e Ourense. Os conservadores aspiran a un 

deputado máís por provincia, algo que socialistas e nacio

nalistas queren impedir. 

O deputado socialista por Ourense e Lugo parece seguro, 

e nesta provincia, cos bos resultados das municipaís, aspi

ran a uri segundo. Pero tampouco renuncia o BNG a un 

escano por cada unha desas provincias, lembrando que en 

Lugo quedaran no 2000 a uns catro mil votos dese resul

tado e que nas municipais conseguiron máís votos. 

Teñámo-los ollos 
e mailos oídos 

ben abertos 

Pero o que vai estar máís disputado é o noveno escano 

· pola Coruña e mailo sétimo por Pontevedra, cos tres par

tidos moi igualados. É precisamente nestas provincias 

onde se rexistra máis mobilidade· na. intención de voto e 

onde os cocientes que atribúen o último esca.no adoitan 

estar máís próximos. E tamén é o electo ado destas pro

vincias, cunha poboación máís urbanizada, o máís sensible 

ás respostas qu-e deron os diferentes partidos a problemas 

como o do Prestige, da reforma laboral, da guerra de Iraq, 

escándalos nos concellos, etc.Porque desde logo as pro

mesas e propostas dos diferentes partidos nesta campaña 

teñen que ~er analizados á luz das respostas dadas no pasa

do, sobre todo no máís recente, a cuestións tan importan

tes como as xa citadas e outras moitas. Por iso, lectores e 

electores, teñámo-los ollas e mailos oídos ben abertos e 

non perdámo-la capacidade de pensar por nós, á hora de 

ociali ta queren aumenta-los seis deputados e catro dar unha resposta nas urnas. 



CARTAS 

PARA AS AMIGAS LIDIA E VALENTINA 
DE 11 FALANDO DA LINGUA., 

Gracias pola vosa labor, que me axuda a gozar máis coa fala que 
tanto quéro. 

Vivo nunha parroquia de Abadín, onde se falaba e se fala un_ gale
ga de excepcional calidade, manifestad.a sobre todo nun vocabulario 
moi enxebre e aínda específico, e tamén nos modismos e aínda no 
deixe da fala (distinguiría un falador g;tlego de Abadín entre mil 
soamente polo aquel da entoación ó falar). Levo vivindo aquí 24 
anos, e aínda _hoxe me vexo sor.prendido por palabras e ditos novos 
de cando en vez. O último foi hai pouco, cando nun grupo do 
Movemento Rural a Luz deu en falar de que andaba medio 
"engueimada" . Tódolos do grupo entendían perfectamente a pala
bra, e eu non. Engueimada quere dicir eslombada, d?brada, encolli
da. Non vén no diccionario. 

Para a próxima xuntanza, e para que a pálabra xa non se nos 
esquecese, rezamos esta oración: 

Deus non nos quere engueimados 
nin no corpo nin no espírito. 
Quérenos sans e repoludos 
para o gozo e. para a loita da vida. 

Botemos lonxe de nós 
tristuras, desganas e apoucamentos. 
Espantemos ós que nos engueiman 
cos . seus abusos, cos seus desprezos. 

¡Deus nos libre 
de engueimar nós a n ninguén, 
a ningún dos nasos veciños, 
a ningún dos máis débiles, pobres e pecadores! 

As nosas aldeas andan como engueimadas, 
¡é moito o peso que tiveron e teñen que aturar! 
A xente da aldea andamos tamén engueimada, 
e parécenos que nunca irnos ·dar endereitado o noso _carpo. 

Fan falla moitos desengueimadores. 
Deus é o gran desengueimador, 
Xesús foi un gran desengueimador da xente. 
Hai moita xente das aldeas que son desengueimadores. 

Xesús conta contigo para desengueimar a aldea. 

Un chucho para as dúas, e, se se vos fai pouco, un para cada unha. 

Manolo Regal 

ESTIMADAS. LIDIA E VALENTINA: 
Son Ramón Díaz Raña, un dos moitos país que ten IRIMIA. 

Escríbovos ·dende Cáceres, onde vivo agora. Leo con ledicia e pro-
. veito a vosa. colab_oración na revista. Tecles moita "chispa". Recibide 

a miña felicitación. 
Estrañoume o que dicides do musgo no núm.666. Mirei no dic

cionario de IR INDO (1985) e ali aparece esa palabra. Non me 
queda claro o que decides vós. 

De tódalas maneiras, repito as felicitacións. 
e·············· 



O NOSO TABOLEIRO 

FESTA DO LUME 2004 

N un verdadeiramente "esplendo
r o" sábado 7 de febreiro no pazo
ca a das monxas Doroteas, coa acolli
da fraterna e reparadora coa que 
empre nos agasallan, principiamos 

un abondoso feixe de irimegas e iri
miegos o encontro-reflexión-avalia
ción-proposta-relatorio = Festa do 
Lume. 

Na primeira hora aprobouse a acta 
do encontro anterior, cantas e 
demais, para de seguido pasar a deba
te-la saúde da revista Irimia. Coma 
sempre dedicámoslle bastante tempo, 
porque as propostas son numerosas 
para trataJ; de mellorala, sen que iso 
supoña desvirtua-lo senso que a 
identifica, ou sexa, unha revista de 
cr nte cri tián identificados coa súa 

terra galega e abertos ó mundo. 
Pediuse máis atención causas da 
muller, contactanto con outros colec
tivos; máis aportación~ de todos nós, 
cando haxa.vivencias que paga~ pena 
comunicar (hai anos que Valentín 
pide isto, pero vese que nos anima
mos poucos). Tamén, por parte de . 
Rubén Aramburu, se pide máis acer
camento á xente do mar. Así mesmo 
tamén se suxire algo de renovación 
da linguaxe na páxina da Boa Nova e 
quizais un cambio de lugar. 

Pasamos logo a ser informados de 
cómo van as . xestións. da próxima 
Romaxe "Abrente de Loita e Festa", 
na Serra_ da Capelada (Cedeira), por 
Eliseo Miguélez. Todos sabemos que 
esta preparación está ch_ea de traba
llos.Váiselles propoñer face-lo libreto 

a Tareixa Ledo, Xabi Blanco e Antón 
Laxe. Garantía de bo resultado. 

Os Sábados Bíblicos van de niara

billa ( estase utilizando o libro Na 
Jronteira do Misterio de Xosé Chao).As 
Irimianzas están en preparación; e os 

Encontros de Verán o . mesmiño. 

Antón Aneiros púxonos ó . día da 
organización do encont~o de Somos · 

Igrexa ·en Santiago os· días 8, 9 e 1 O 
de outubro deste ano e repartiunos 

unha folla co_n preguntas de cómo 
queremos que sexa este· movemento 

de renovación que esperta moitas . 

esperanzas. Deu por sentado que non 

ha faltar información na revista e en 
Internet. Por .último, aprobámo-los 

estatutos reformados. 

Logo de descansar un pouco, 

tomando o sol e as rosquiñas de 

Charo que non poden faltar, empe-

Bendicímo-la 
dorna bicándoa · 
e puxémoslle 

de nome lrimia. 

zou o relatorio do sociólogo 

Bernardo G. Cendán co título "A 

festa é algo pouco serio" .Asegúrovos 

que fixo honor ó que esperabamos, 

· porque · coa súa retranca habitual, 

analizou a falla de festa e loita · nas 

liturxias que padecemos (os debuxos 

de Ca.stelao serían máis oportunos 



nas igrexas ca algúns dos carteis que 
expoñen). Acudiu a Cioran para 
dicirnos que "as relixións son unha 
inn1ensa cruzad~ contra o humor". A 
Igrexa sempre lle tivo medo á festa 
polos e.xcesos que pode provocar; e 
tratou de domesticar toda expresión 
libre-festiva. Fixo que a celebración 
estivese .regulada seriamente, (máis 
información no artigo de Xosé Chao 
en Encrucillada sobre a festa). Así 
mesmo falou da risa, das cousas serias 
tratadas con sentido do humor, do 
que non andamos sobrados nin na 
Igrexa nin nas comunidades. O 
poder non fala na lingua da risa máis 
información no libro Risa redentora 
de Peter Werger- 300 páxs. 

Lembrou esa pdícula memorable 
que é "A vida de Brian", que dende 

O poder 
non fala 

na lingua 
da risa. 

o seu humor cáustico faite pensar e 

reformular moitos conceptos. 

Meteuse coas liturxias das Romaxes, 

porque ás veces non lle deixan ocos 

á espontaneidade. Soltou pérolas 

como que os ritos son controlables, e 

a festa non tanto. Tamén dixo que a 

liturxia non · debería ser evanxeliza

ción. 

Pero, ¡ óllo ! hoxe todo é festa. Hoxe 

hai que pasalo ben por forza. A xente · 

está sentindo vergoña de non ser 

triunfadora: Ó sistema interésalle 

Loli Cambón 

xente divertida, feli~, que. non se abu- . que se multiplicou coma sempre, 

rra nunca. Búscase unha transforma
ción individual, non da sociedade. 

Na segunda parte falo u da loita que 
festivamente pode acadar máis efecti
vidade. O símbolo dá moito que 
pensar, dá moito que vivir; pero hoxe 
quérese domestica-lo símbolo, non 
sometelo a crítica (daban pena as 
liturxias nas igrexas cando foi o do 
Prestige, sen embargo as manifesta
cións de "Nunca Máis" si coidan ese 

aspecto festivo con mimo e hoxe 
. mesmo pódovos dicir que .aquí na · 
dársena da Coruña, lembrando a 
marcha das maletas de hai un ano, 
seguiron a dar mostras de humor dei
xando ir ó ceo unhas maletas xeitosas 
suspendidas duns globos grandes e 

. negros, que simbolicamente querían 

dicir que non queremos que ninguén 
teña que emigrar da súa terra por 
falta de recursos. 

Ben, facíase tar~e, as tripas soaban e 
Bernardo rematou. Pasamos ó xantar, 

aínda que procuramos levar "pouco". 

Gozamos dun recreo-paseo polas 

outas terras de Galegas cos cabritos e 

os anos pacendo bucolicamente, e 

chegamos á Eucaristía-Festa, levada 

da man de Rubén e centrad;,i na lem

branza de Paco de Aguiño. El falába

nos das experiencias da súa vida con

tada polos seus achegados, e nós 

constestabamos cunha anécdota ou 

reflexión. Foi fermoso porque cele

brámo-la súa vida tan enriquecedora. 

Rematamos cunha . oración de 

Manuel María e co noso himno. 

Por último, agradecémo-la hospita

lidade xenerosa das monxas, o traba

llo do equipo cesante, desexámoslle 

moita sorte ó novo grupiño encarga

do de levar adiante esta andaina iri

mega, para ben de todos, con aplau

sos a cachón; e empezámonos a des

pedir con agarimos, ata a Romaxe ... 



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

DEBATE ABER 1 O 
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A ECONOMlA 
NA CAMPANA ELECTORAL 

n historia recente, 
n n d b n proclamar loitos eco
n 'nti o cando todos nos lembramos 
de cómo e taba Galicia hai vinte 
ano . Esa teimaría na prédica do 
male tar da ·nosa economía detrae 
mo~tos votos á esquerda que non 
acaba de situa-lo· seu discurso dentro 
deste éxito económico. 

Pero igualmente discutible é o 
interesado discurso triunfalista do 
· goberno que se autoproclama coma 
o descubridor d9 santo Grial da xes
tión economía. Mirando atentamen
te o seu labor descubrimos pouca 
maxia e moita cháchara. O PP her
dou unha próspera economía en cre
cemento que necesitara endebedarse 
para poñer en funcion~ento dous 

tados que non existían: o das auto
nomía e o do bene tar. Falar de dis
p ndio do ga to público ocialista 
up' n mala fe e ignorancia a partes 

1guai . 

E tamo nun proce o de mellara 
n r matar e qu pr senta un futuro 

in rt por ue cada v z on maiores 

as voces que c~aman -por recortalo 
facendo perigar o noso estado de 
Benestar. 

¿Cales son as vías de futuro? 
Un dos grandes éxitos do PP foi 

abandeira-lo malestar que supoñía a 
presión fiscal para un· gran número 
de votantes . Curiosamente a súa 
estratexia non foi baixar esta, serrón 
desprazala cara algúns impostas indi
rectos que afectan por igual a todo o 
mundo sexa cal sexa a súa renda. 

O reparto dese esforzo fiscal ( cánto · 
pagamos cadaquén ó Estado) posibi
lítanos falar do tema central da polí
tica económica: qué recursos necesi
tamos, cánto custan e en qué porcen
taxe os paga cadaquén. E así, os pro
grarp.as dun partido deben responder 
a unha batería de preguntas entre as 
que destacamos: 

-¿cales deben ser os mínimos 
exentos do IRPF? ¿Que rendas por 
debaixo das cales ningún cidadán 
debe pagar máis impostas (tendo 
en conta que xa paga ó longo do 

Pedro Pedrouzo Devesa . 

ano moitos outros coma o IVA)? 
¿Como se actualizará esa cantidade 
e cómo se verá afectada naqueles 
con familia? 

-¿cales serán os tramos que pagan 
as rendas altas e como· abordar a 
fraude millonaria xerada por elas? 

-¿que cantidade de euros fai falta 
para modernizar du.nha vez por 
todas a· educación obrigatoria, ade

cuar os recursos ás necesidades dos 
nosos fillos e investir decididamen
te neste eido? ¿Como financiar este 
gasto? ¿Por que non acudir a unha 
fórmula mixta de aumento do 
IRPF nas rendas máis altas e ende
bedamento público, tendo en conta 
que estamos falando de investi
mentos necesarios para os nosos 

. fillos? 

-¿comn posibilitar que as familias 
que queiran ter fillos poidan com
patibilizar realmente o seu coidado 
e o traballo, sen que ter un .filio 

supoña unha espada de Damocles 
sobre as mulleres traba1ladoras? 
Aínda non hai vontade política re·al 

de conseguilo. 
-¿cando se fará uriha previsión 

real do gasto social e sanitario que 
require a· nosa sociedade sen ter 
abrigar ós seus xestores a relear 
recursos ante necesidades indispen
sables? 

Son varios os aspectos que faltan 
por completar no noso adolescente 
estado de Benestar. Pretender fixar o 

progreso económico e social do 
Estado . á · avareza orzamentaria e á 

continua baixada de impostas ás ren
das altas supón cortar un carniño d_e 
desenvolve!Ilento económicó, ecoló
xico e social necesario para calquera 

sociedade moderna, formada . e sana, é 
dicir adulta . 
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4 ·C.RISTIANS ANTE AS ELECCIONs· 
Clara Raposo 

María: Eu creo que a xente non 
pensamos sobre política. 

Mª Xosé: Pois eu creo que os · 
cristiáns ternos que ter unha actitu
de fronte á. política responsable, 
consciente e moi pensada. A elec
ción do teu voto ou a túa absten
ción ten que ser un proceso medita
do. Ademais creo que o partido que 

. elixamos ten que se~lo máis fiel 
posible á ideoloxía cristiá. E refuo
me non ós detalles, serrón ás liñas 

· básicas. Por exemplo, a política 
sexual para Xesús era anecdótica, en 
cambio ¡vaia se lle dan importancia! 

Eu utilizo moitas veces a absten-
. ción como opción de. voto, como 

unha érítica ó sistema político actual 
· _ onde só se vota cada catro anos e, . 

no medio, os políticos fan o que lles 
dá a gana; non escoitan a xente e 
non hai unha auténtlca participación· 
cidadá. E non sempre utilizo igual o 
meu voto, reflexiono segundo o 
momento histórico no que estea. 

Xerar: Tamén creo que non refle
xionamos e que moitas veces dirixí- · · 
mo-lo voto levados polos sentimen
tos igual que podemos facelo para 
ser dun equipo de fútbol ou doutro. 
¿Ternos claros os criterios á ho_ra de 
elixir un partido? 

Mª ·Xosé: Eu busco valores como 
a solidariedade, a liberdade, a partici
pación cidadá ... 

De tódolos xeitos, en ningún par
tido irnos atapar reflectidos todos 
estes valores cristiáns, xa que o ser
cristián é moito máis. Hai que esco
lle~lo menos malo. 

María: Iso_ é moi interesante, pero 
¿como se concreta? 

Mª Xosé: Ás veces fago un para
. lelismo entre ·a xente da que se 

rodeaba Xesús e os "amigos" dos . 

distintos grupos políticos: pobres, 
prostitutas, enfermos, marxinados ... 
fronte a Bush, banqueiros, G- 8, 
manipuladores ... 

Clara: É importante que nos fixe
mos nos programas. dos partidos, e 

que os analicemos a partir _dos valo
res dos que falabamos . 

Xerar: Ademais dos programas, eu 
gusto de fixarme na tr~ectoria leva
da por cad~ parddo nos últimos 
tempos. Por aquilo de "palas súas 
obras os coñeceredes" e tamén ver 
quen escoita máis a xente. 

Clara: Precisamente por iso para 
.min algúns, sobre todo os que están 
no poder, perderon credibilidade. 
Non apoiaría a permanencia dun 
mesmo partido no poder, especial
mente en maio.ría absoluta. Penso · 

que as coalicións son un exercicio 
de democracia que permiten unha 
maior participación. Por iso me 
parece perigoso o bipartidismo e a _ 
idea do voto útil. 

Mª Xosé: E que un valor impor
tante é o respecto ás minorías. Iso 
tamén é evanxélico. 

Clara: Tamén .é prioritario facer 
política partindo do local ata o 

internacional. Defende:._la nasa cul
tura, o naso contorno, a nasa eco
nomía implica respectar e defender 
a dos demais . 

María: Coa escusa do artigo refle
. xionamos un pouquiño sobre este 
tema. Sería bo que os cristiáns bus
casemos espacios para facer isto. 

RESUMINDO: 

¿Que partido aposta máis 
por: . 
Os pobres e marxinados 
O medio ambiente 
Os países empobrecidos 
A paz 
A cooperación e o 0'7 
A cultura e a lingua 
A confianza fronte ó medo 
O consumo responsable 
fronte a sociedade de consu
mo 
O traballo digno 
A tolerancia e á convivencia 
entre persoas e pobos 
A participación cidadá e 
cercanía á sociedade 
Dereitos básicos: sanidade, 
educación, xubilación, 
vivenda ... 

-··············· 
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NAI TERRA CHA 

1 5 d íl br ir ntinm 
Vil Iba m i nado de que 

M nu 1 María oll e o centro da 
h ira orno lugar do seu ascenso a 

membr numerario da Real 
A ademia Gal ga. Invadiume un sen
tim nto telúrico, que os latinos cha
man "Tellus Mater" á Terra N ai. 
S ntinme coma o neno do que fala o 
p icólogo John Bowlby. Observa que 
o bebé vai gañando terreo distan
ciándose da nai, pero necesita retor
nar a ela para sentir seguranza e 
poder conquistar novos espacios. 
Anda á procura dun centro: a nai. 

A ese centro chamámoslle por ana
loxía coa cicatriz que sinala o centro 
do noso corpo e ademais indica o 
no o nacemento. Centro umbilical 
dicían os latino , onfálico os gregos. 

O pobo , sen dárense de conta, 
t ñ n o seu centro onf'alico ou umbi
li al, que é e lugar onde eren que se 

untan ceo-t rra-abi mo. Un dos 
e ntro , o mái ignificativo, é a pro
pia ca a, pecialm nt a lareira e a 

cherpinea. Palabra esta que significa a 

camiñata ("chemin", en francés) que 

fai o lume convertido en fume para 

se fundir coas nubes. Por iso as áni

mas baixan pola cheminea. 

Eu falaría con moito gusto da 
maternidade do. territorio. O espacio 

é unha matriz, e o psicólogo galego 

Rof . Carballo di algo tan fermoso 
coma isto: "A paisaxe non só está 

dentro nosa porque así o esteamos 

fantaseando un gupo de nostálxicos ... 

senón porque conforme . cos últimos 

estudios, a paisaxe ''.internalízase", 

introdúcese dentro da propia organi

zación das neuronas en virtude de 

procesos que acaso duraron milenios. 

Isto sucede, como di o profesor 

Hall, porque os pobos que habitan 

diversas culturas teñen sensorios dife

rentes. Agora ben, o sensorio é un sis

tema do organismo_ que consiste en 

receptores periféricos, nervios senso

riais e áreas de elaboración centro

nerviosas que serven para transmitir 

información entre o ambiente físico 

e o SNC (sistema nervioso central)~ 

Impresióname ademais is to: cada 

pobo ten o "réxime de imaxe", que 

pode ser predominantemente mascu

lino, vencellado ó sol, ou feminino, 

· referido ó dominio da lúa. Nós os 

galegas somos máis fillos da lúa ca do 

sol, e o naso ceo bretemoso, fronte ó 

ceo . caselán, converte a nosa paisaxe 

en feminina, sen esaxerar diferencias; 

·en Castela, por· exemplo, a pouca 

auga e a escasa vexetación, a paisaxe 

resulta masculina. Por iso un galego ¿ 
diferente dun castelán -nin peor nin 

mellor-, porque leva internalizada nas 

súas neuronas unha orograña deter

minada, co pedominio da cor verde. 

Dende Compostela saúdo ese cen

tro onfálico que é a árbore da pradia, 

que vén dando sombra en centenares 

de anos a milleiros de persoas. Moi 

agr:adecido ós fillos de Vilalba porque 

fun obsequiado co seu agarirno. 



"""" OPINION. Xoán A. Pinto Antón 

, 
·A NOITE .E MOi GRANDE ... ·NO HOSPITAL 

Caen as horas dun reloxo que per
deu as agullas. A avoa sorrí mirando ó 

· 1onxe pola ventá unha cidade sen 
luces. Suspira e di: ¡A noite é moi 
grande ... ! 

Hai agora en colexios e institutos 
unha moda: chámanlle contidos 
transversais que atravesan horizontal
mente o currículo. Proponse outro 
máis: que os nosos rapaces e rapazas 
pasen unha semana do curso no hos
pital, que percorran durante sete días 
o territorio da dor humana, que 
naveguen polos ríos brancas do hos
pital onde mulleres e homes, novos e 
vellos engánchan á vida a través de 
termómetros e tensiósímetros, pasti
llas-, inxeccións e goteiros. Que · esca
len a montaña ·ó lo;mbo deses ascen

sores que xamais paran a carón dunha 

padiola onde a vida e a morte se dei
tan xuntas, fecundándose, mentres 
aprendemos a vivir, mentres aprende
mos a morrer educándonos na mate
ria terrible e necesaria do sufrimen
to. 

Rapaces e rapazas viven tan rápido 
que non teñen tempo de contemplar 
a cara da morte, os estragos do· 
tempo, as engurras que foi excavando 
a vida, os mazazos imprevisibles da 
enfermidade. Unha mágoa, porque se 
tempo tiveran aprenderían a valorar 
os traballos deses . heroes, sempre 
derrotados e ~amais vencidos, que 
atenden, que curan, que . co.idan os 
enfermos, nunha loita interminable e 
carísima a favor da vida, onde as 
derrotas son teimudas e as victorias 
efémeras. 

Ra_paces de colexios e institutos 
aprenderían a convivir co lado menos 
amable da vida. Estudiarían leccións 
impagables de nutrición e dietética. 
Examinaríanse sobre os estragos do 
alcohol, as loucuras ~a velocidade e as 
consecuencias dos malos fumes na 
ecoloxía do corpo. Aprendería~ unha 
semántica riquísima entretecida de 
sangue e urina, -tensión e esputo, veas 
e xeringa, laios e blasfemias, tumor e 
hipertensión, catéter e vía, hipoglu
cemia e hiperglucemia," tantas pala
bras misteriosas para intentar ache
garse á palabra enfermidade, á palabra 
dor. 

Si, a escola ten un lombo amplo 
e poderoso onde cóllen centos de 
temas non específicamente académi
cos. Tantas materias pendentes ... 
chámanlles contidos transversais, pero 
non ahondan para eles tódalas horas 
do día. Claro que se sobra algo de 
tempo haberá que dedicalo ó de 
sempre: linguaxe e matemáticas, quí
mica ou historia, latín e música, 
debuxo ou inglés, física e xeografía. 
¡E ademais a escola debe exercer de 
canguro ou párking necesario onde 
as parellas que traballan deixan os 
fillos! 

Pero desta volta estamos. no 
hospital. U nha morea de heroes anó-

. nimos con bata branca colócase cada 
día ó lado da vida nunha loita deses
peradamente esperanzada contra a 
dor e a enfermidade coas únicas 
arma~ ·da profesionalidade, medicinas 

e quentura humana. 
O día toca ó seu fin e nas ven-

. tás escintilan os vagalumes morteci
nos dunha cidade sombría. A avoa 
suspira outra vez. Murmura con 
dozura: "A noite é moi grande". A 

noite e o día que percorre un reloxo 
sen agullas mentres as horas se despe
ñan tempo abaixo. 

e············ ·· 
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AVISO COBRO SUBSCRICIONS ·2004 
ó longo do mes de marzo irnos face-lo cobro das subscricións do 2004, que van custa-lo mesmo 
c.ó ano pasado: 21 euros a ordinaria e 33 a de apoio. O cobro vaise facer do seguinte xeito: 

-Ós que pagan polo banco, vánselles pasa-las domiciliacións como tacemos sempre. 
-A toda a xente que non ten domiciliado e non pagou aínda, imos.emiiarlles·á súa 
casa· unha carta cun impreso xa cuberto. Con ese impreso non. hai máis que ir a unha 
oficina de Caixa Galicia e ingresar (deste xeito intentamos aforrarvos os 3€ que 
supón o contrarreembolso). 
-Se aínda así quedase alguén que non pagara, antes do verán enviaríaselle un contra
rreembolso de Correos. 

· Ademais irnos cobrar tamén a cota· de socio/a (3 euros) e o 60x100 daqueles que 
están apuntados. 

Refráns 
A muller e a ovella con noite na cortella. A mostras de "sabedoría" popular 
coma esta parece remitirnos o documento dos bispos que veu ecoando 
nas páxinas de medios diversos. A revolución sexual xera maltratadores. 
Por suposto, se desaparece o divo.rcio, como pretenden chamando aos 
entendidos en leis á obxección, a familia vai manterse en paz e harmo
nía, que así veu senda toda a vida. E falando de entendidos: o señor 
Checa, dun tribunal eclesiástico de Valencia di que os/ as homosexuais 
sofren esta eiva pola represión padecida cando eran pequenos ou por falta 
de formación. Se de represión e falta de formación falamos o señor Checa 
non facía falta que fose procurar víctimas moi lonxe. Outra perla: o señor 
párroco que dá de comungar ao alcalde de Toques di que é un bo cris~ 
tián. Hai que ir repasando lecturas a ver onde atopamos ese comporta""'" 
mento tan evanxélico. E a unidade de España, un ben mora1, di monse
ñor Cañizares. Cría corvos, e terás moitos .... 
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CARTAS DESDE 
O POLEIRO 

. Ola ·meus, xa vai para quirice ~fas 
que non vos escribo ~ a cousa tardá
bame (vaia, aínda que tardara algo 
máis tampouco pasaba nada, madia 
leva, pero está JJen así). 

O caso é que lle estou dando vol
tas a presentárvo-la miña alma 
xemelga en África. Po is iso, · aí vai. 
Chámase Erik. 

Ben, un pode identificarse na vida 
con Indiana Jones, Rambo ou Lara 
Croft. A min Erik chégame ben e, 
mesmo, como din os portugueses, 
me ultrapasa. E ademais xuro que é 
un heroe real. 

Os seus pais morreron . por arma 
de fogo cando aínda non tiña os 
trece anos e foi de norte a sur, de · 

·leste a oeste, de casa en casa de 
familiares que nunca o acolleron 

. máis aló duns meses .. Percorreu dous 
p'aíses e máis de cinco colexios e 
fogares nese particular calvario 

· infantil. 
O itinerario está inzado de anéc .... 

dotas ben ilustrativas. Cando estaba a 
piques de remata-la secundaria e lle 
quedaban dous exames da reválida 
para uns días despois, un mestre pro
púxolles a el e a un compañeiro 
marchar para Cape Town a fin de 
semana. Resultou q~e era un mestre 
alcohólico. A viaxe foi unha tortura. 
Perderon a posibilidade de regreso, 
non" chegou a tempo e a Xeografía 
e as Matemáticas, as súas fortes, que
daron sen rematar. Tivo que poñerse 
a traballar colocando tellados, ata 
que puido afrontar unha segunda 
oportunidade un ano desp~is. Como 
di el, a lección foi terrible: definiti
vamente nin os mestres son de fiar. 

¿Que lle quedaba? 
Rematou a secundaria e, desmen

tindo o destino, :fixo estudios na 
U niversidade para mes_tre, e hoxe 
traballa de tal, facendo substitucións. 

HE ROES 

Daniel. López Muñoz 

Gaña ó cambio uns cento setenta 
euros ó mes. 

Superou boa parte das féridas, o 
alcohol, ~ radical soidade dunha 
adolescencia terrible. Hoxe está 
casado e ten dous :fillos encantado
res. É un home dunha fe profunda e 
adulta, moi sudafricana, que desbota 
a Igrexa Católica porque o abruma 
tanta norma. Viven curiha austerida
de e unha dignidade que amilagra: 
teñen.moi claros os criterios e as 
prioridades. 

Teño a bendita "sorte de ser amigo 
del. El dime que son o. a~igo que el 
ten. Eu emociónome un po_uco, 
mentres decidimos se este sitio é 
mellor pescadoiro ca aquel outro·, 
parámo-~o coche e probamos unha 
lanzadiña. Entre tanto vaime expli
cando o seu punto de vista sobre as 
diferencias de mentalidade e cultura 
entre africanos e europeos. 

Na próxima cóntovos as súas 
experiencias de mulato, de recastado 
de pel clara nos tempos do aparheid. 
Algunhas desas contoumas mentres 
botabamos unha partida de billar . 
nu!lha mesa de segunda man que 
ten no seu garaxe. Resultan unhas 
partidas moi simpáticas porque os 
dous somos malísimos e ademais o 
garaxe é angosto coma un corredor, 
así que cando cadra tirar polas ban
das 'emparedadas ternos que des
monta-lo pao e usar só uriha meta
de, porque se non tropezamos coa 
parede. 

Esta fin de semana ensinarémoslles 
a facer . tortilla e a xogar ó parchís, 
que é máis dado para os sitios 
pequenos e non fai falta desmor:ita
lo gobelete. Ademais un non ·come 
tortilla tódolos días · co seu heroe, se 
cad:ta, simplemente, porque a pesar 
de que nos rodean a diario, a xente 
engánase á hora de escollelos. 

Vémonos loguiño, unha aperta. 

e··············· 
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FALANDO 
DALINGUA 

Madía leva 

· Lidia e Valentina 

· Parece que alguén nos le ... Si, isto vén a canto de que nos chegaron varios 
correos completando aquel artigo do '"'musgo", ¿lembrádelo?: no diccionario 
falaba de brión, de carriza e de fique, nós discrepabamos alomenos en parte. 
Poñemos no voso coñecemento algo · que nos corimnicou Marcelino do 
Quinteiro de baixo, contounos que pola súa terra os carrizos son .uns paxari
ños pequenos que fano seu niño unicamente ¡de musgo! en barreiras ou en 
valos, se cadra ó paxaro veulle o nome da carriza nalgúrt tempo. Luís do 
Duque, contounos que por Golás lle chaman mofo (que tamén pode ter o sig
nificado de balor) e, efectivamente, así o atopamos no diccionario. E Mariano, 
o da .confitería de Guizán, di que eles, alá en Vilalba, lle chaman calquizo, pala
bra que no diccionario aparece cualificada como non estándar, de:fínea como 
herba que nace debaixo doutra vexetación de máis altura. 

¡Tivecties un día redondo, madía levas! 

H.oubo outro compañeiro que nos preguntou se sabíamos o porqué da 
expresión ¡madia leva! que seguro que a maioría de vós coñecedes ou así · ou
con acento no í: madía leva. Esta última é a forma que se recolle nos diccio
n~rios, onde se di que é sinónimo de mad{a ten! e usaríase co significado de 
¡así calquera! ¡home claro!, ¡poucas gracias!. Que conste que para nós, parti
cularmente, si pode equivaler nalgúns contextos a "así calquera" pero nunca a 
substituiríamos palas outras dúas solucións. O máis sorprendente é que a raíz 
desta expresión está en "mal día leva", cando en cambio · se emprega para apli
carlle a alguén que sen esforzo lle viñeron as causas ó dereito, é dicir que de 
mal día nada ... Ironías propias da nosa lingua e do no~o carácter. 

Outra expresión relacionada é Non ter madía é dicir "non haber por que 
pr o uparse". Tamén existe a palabra mad{a que significa defecto, característi
ca negativa. 

Gracias pola vasas preguntas e palas vasas colaboracións. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. "Noli me tangere", así: 
"non me toques", en latín: 
defensa da castidade 
no seminario aprendín. 

2. Non tiven que pronunciala 
e o . que me dá moita pena · 
é que Xesús llo dixese 
a María Magdalena. 

3.- O Resucitado quere 
e o que a de Magdala fai 
é non retelo, soltalo 
pra que marche onda o Pai. 

4. Outramente di a frase 
que ap.rendín no seminario 
coma se o tocamento 
fose asunto diario. 

5. Certo que nun internado 
xa se foi facendo clásico 
o exercicio sexual 
que deita do instinto básico. 

6. A razón deste desmán 
tamén básica, semella 
todos son do mesmo sexo 

· xógase a ser parella. · 

7. A cuestión da pederastia 
acada tal magnitude 
que de víctimas hai feixes 
pola falta de virtude. 

8. Penso que esa actitude 
de abusivo toqueteo 
necesita unha terapia 
pra curar algo tan feo. 

9. Leva a culpa o celibato 
e a sexual represión . 
sen que se teña a punto 
unha boa educación. 

1.0. Por exemplo, o neniño 
xoga coa man e o pipí · 
¿hai que dicille que no~? 
¿ou cumprirá que siga así? 

11. O sexólogo a.consella 
non exercer represión 
serrón {rile fornecendo 
unha eficaz distracción. 

12. Din que os "malos pensamentos" 
do rapaz masturbador 
propicia alteridade 
que supere a fixación. 




