Xosé Lóis Vilar

EDITORIAL QUE LLE PASA
AO BLOQUE? Xa van aló tres
votacións e o BNG segue a perder votos.
Que está a acontecer?. Non hai resposta
única serrón diferentes aproximacións das
que avanzamos algunhas. Unha primeira
ten que ver co pouco tempo transcorrido
para que dera apousado a presen~ia dun
novo líder, Quintana; unha segunda reñrese
á forma organizativa: quizáis xa teña pasado ·
o tempo do "frontismo" e chegase a hora de
acometer cambios importantes cara a un
partido máis convencional.
En canto ás campañas, semellan mellorables. Mentres, por exemplo, en Esquerra
falan con 4 mensaxes claras, de sentido
omún, coas que moita xente pode estar de
rd , no N . fálase con tópicos coma
n ión, únicos que defendemos a Galiza,
"proprio~", e autobombo (comezan as fras s d ma iadas ve
por "O BNG ..."coma
1 s ~ n imp rt nt
non a xente).
• mpañ .
d "v to dúa veces

nos
1 úm r
t mática das interven1011
n
.ugreso dos Deputados dos
gal go do di tintos partido . Os números
f: 1 n por si sós de quen se preocupa por
Galicia.
Por outra banda, cómpre recoñecermos
qu o a ceno do BNG na década precedente debíalle moito á debilidade do
PSOE. Moitos votantes vían no Bloque,
mái ca nacionalismo, unha esqu erda desprestixiada polos socialistas. Cando estes
puideron recompoñer a súa imaxe mediante unha forte carga mediática e unha preentación da política coma cousa de dous
partido , a cuota do BNG foi esmorecendo
ata e atopar coa crúa realidade: non pode
haber un partido nacionalista forte se no
t ciclo ocial non .ahondan os nacionalistas.
E tri tement . , segundo no~ parece, tal é o
a o n Gali ia. Non hai mái qu ver a
r ent nqui a da Real Academia Galega
en r lación o u o da lingua. E te é xustam nt
ampo bá i o ond cómpre egmr
a traballar arr o. E confiar n que tal forz terá
eu r ndim nto .

_
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O AQUEL LARISSA
Xa marchabamos c'ando soou o telefoniño.
- Sube!, -dixo Vikt.o ria co~ un suave acento ruso-. Es Larissa, una
amiga Ucraniana.
Demoramos a partida e esperamos a que chegara. Larissa podería ter 35 anos, pelo claro e un rostro visiblemente fatigado.
-Parece que vés c·ansa, -díxenlle con mostras de familiaridade-.
- Si, vengo de trabajo, -anotou con certa turbación-.
- Está cuidando niño~, pero no es un trabajo fácil, -matizou
Viktoria-.
- Hai que ter moita paciencia, -comentei para sair do paso-.
No, no es eso, -proseguiu Victoria-. Es un niño solo, en familia.
Pero da patadas y no respeta. Además trabaja muchas horas. Entra
nueve mañana y sale nueve a diez en la noche.
A confidencia foi un sinal de licencia para a miña curiosidade.
- E canto che pagan?.
A Larissa debruzóuselle unha amargura impotente polos olios.
Viktoria intuíu a derrota e botoulle unha man polo lombo.
- 400 euros, -dixo abaixando a mirada-. ·
Logo intercambiaron unhas palabras e!l ruso e Viktoria espetoume.
- ¿Sabes cuánto vale una piedra de muerto?.
Advirteu a miña confusión e continuou .

- Una piedra para tapar los muertos en tierra. El compañero de
Larissa murió hace poco y rusos todos queremos pagar la piedra
para tapar.
Aquela confesión lapidaria esmagoume .os sentirnentos, pero
cumprín coa encarga.
- Uns cento vinte euros, -díxenlles por teléfono dous días desp01s-.
- ¿También con marcas?.
- Si, coas letras do seu nome incluídas, -confirmei. Logo engadín- Para cando a queredes? .
- No es para ahora ya. Larissa quiere antes ·traer su hijo de 13
años 9ue está allá con abuelos suyos.
- Contade coa nosa aportación.
E foi todo o que se me ocorreu. Canto máis abalaba na lápida
máis historias destapaba. E non tiña resposta para ninguna delas,
que non fose enterrar o asunto e quedar mirando para ningures

BOA NOVA
Manuel Pérez Blanco
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O ECO
Señor )\esús,_gústame que cantes comigo para trabal lar nos teus eidos, para
espallar o teu Reino, para propagar~ proclamar a túa paz.
Pero, canto me custa asumir esta misión! Que difícil me resulta vivir o teu
evanxeo!
Pódeme a comodidade,. atenázanme os respectos humanos, trábame o medo
ó compromiso, arrédame o canguelo da violencia exercida contra dos que se
poñen da túa ·parte.
'

'

Sen embargo, como, coñecéndote _a Ti, podo pasar sen te anunciar? Como
vou ocultar a túa luz a este mundo? Como non me vou implicar na transformaCión desta terra? Como calar e deixar de vivir e proclamar o teu Reino
de amor, liberdade e paz?
Algo me queima por dentro. Gracias Señor! Sinto. que a forza do teu Espirito
nos está empurrando na anovación dun mañá mellar.

A CLAVE

Xosé A. Miguélez

Este evanxeo está precedido pala lectura de Is 66, 10-14, promesa de bens abundosos, de consola e de paz sobre o pobo de Deus.
Prome?a que a lgrexa ere realizada en Xesucristo: el é a nasa paz (cf Ef 2, 14-18).·El é quen nos capacita para preservar a paz malia
os moitos danos que nos poden vir ("cobras, alacráns, forzas inimigas") e malia a inimizade ou falla de acollida cosque sempre hai
que contar (o evanxeo de hoxe. reflexa xa a experiencia misioneira das prírneiras comunidades cristiás).
Promesa ~3' que teñen dereito tódolos pobos: ese número simbólico dos 72 . (ou 70 según algúns códices). É dicir tódalas persoas,
aínda que non todas estean capacitadas P.ara recibila ou non queiran facelo.
Promesa que supera a vivencia da ac~sación. Acollendo a Xesús supérase a psicoloxía fiscal acusatoria: tanto na vivencia de Deus
(o a·cusador, Satanás, esbara e desaparece do ceo), .como na do próximo ("pero sabede que xa chega o Reino", sen xulgar sobre a
non aceptación), como na propia conciencia que co desexo de amar ó próximo atopou alguén máis grande que a autoacusación
(Cf 1Xn 3,18-22). Únicamente se nos centramos no amor que ven de Deus ("os vasos nomes escritos no ceo") e quere verterse aos
irmáns, seremos capaces de enfundar a arma de enxuizar as culpas dos outros (que sería pretender facer. de Deus, único xuíz) que
sempre acaba por volverse contra ·nós enganchándonos en acusación s. Que Deus sexa o naso desea riso profundo. Así a urxencia da
misión que a todos. se nos pide porque a precisan Deus e os irmáns, será pacífica e benefactora.
o

········ ····· ··· ·

APENEIRA
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Irnos celebrar o centenario do nacemento de PABLO NERUDA, o
12, cantando e recitando os poemas do
CD que interpretan Ana Belén, Victor
Manuel, Sabina, Milanés, SerraL que
·vai estrenarse en· Barcelona o 5. Cando .
agora están a despreciarse os inmigrantes de Latinoamérica loamos o compromiso deste nóbel cos r.eprimidos por

Os pacifistas de EEUU loitan contra a

Franco, ao mandar a Chile en barco a

mentira e prepotencia do ..e..oder mosvERDAoE con esta .
trando

cinco mil republicanos e as súas fa,mi-

A

lias. Lembrou o asasinato de tantos

recolleita de botas dos soldados martas

mestres galegas e a dar na guerra, en

en lrak. Son centos, que teñen que sote-

"Canto en la muerte y resurrección de

rrar as familias, porque xa non interesan

Luis Companys": "las niñas de Galicia ...

aos "señores da guerra". Pero moitos

lloran como ríos" e en "Tierras ofendi-

máis son os feridos, inválidos e mutila-

das": "caudalosa Galicia, pura como la

dos para sempre, 6 por cada soldado

lluvia/salada para siempre por las lágri-

marta, fronte ós 4 d.e Vietnam. 15.000

mas".

soldados, a maioría mercenarios, están a
gardar os pozos petroleiros, obxectivo da
guerra de Bush, aínda que a producción
é moito máis pequena ca nos tempos
anteriores. Fahrenheit9/11 o filme de
Michael Moore premiado en Cannes é o
mellar documento sobre as .mentiras que
cimentan o imperialismo de EEUU.

Hai concellos que están a arr<;,g_uentar o esEl_rito democrático. Un dos seus cimentos
é a información, por isa o de

BOIMO~TO, gobernado por un equipo de

.

lnd.t::pendentes, PSOE e BNG, ao ano de traballo en ~omún, vén de publicar

TEGULA, aberta a todos e todas._Unha

pub li cación creativa que ofrece traba-

llos sobre a identi~fade labrega dos seus veciños, a biblioteca, as taxas do lixo, o
patrimonio, o entroido e, sobre todo, dá a coñecer aos veciños.

A LOITA CONTRA

o

LUME é unha abriga nun pa ís no que o

700/o do chan é monte, cun millón cincocentas has. de árbores e má is de 600.000
has. de piornais, xesteiras, toxais ... , fronte ·a un 28,230/o agrícola e un 1,79 improductivo. Os piñeiros son os que visten máis paisaxe (506.026 ha.), e só 375.922 ha. de
frondosas autóctonas (o 120/o do naso chan). No 2003 o lume arrasóu 19.201 has . .
Dende 1990 este monte eliminou 6 millóns de toneladas de co 2 nun período no que
estes gases medraron un ·240/o.por riba do 1SO/o .que marcara o Protoco lo de Kioto. No
2001 emitironse entre nós unhas 35 mil tone-ladas de dtóxido de carbono .

... . . . . . . . 9
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Alfonso Blanco Torrado
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No - solsticio de verán celebramo-la

ENERXÍA SOLAR cada día
con máis aplicacións, sobre todo no rural:
alimentando os aparellos da granxa, o
rego, ou comci "pastor solar"Na foto, un
dos pioneiros na explotación "Outeiro" de
Verín. A pesar do noso ambiente bretemoso e chuvioso contamos entre 1600-

2200 horas de sol ó ano (un 250/o menos

O PARLAMENTO
DAS RELIXIÓNS DO
MUNDO no Fórum de Barcelona

ca Andalucía), máis ca Alemaña campio-

(do 7 ó 13), despois dos anteriores en

xía eléctrica que gasta unha familia

Chicago (1993) e Cidade do Cabo

media nese tempo.

na nesta enerxía. Unha instalación solar
de 25m 2 produce,ao ano a mesma ener-

(1999), urxe ao diálogo ante casos coma
o de Nixeria, o país máis poboado de
África (130 millóns). Só en 2 días de
maio mataron a 600 cristiáns e queima-

MÁIS DE 50.000 MOZOS

atopan traballo neste

~erán: hos-

ron 12 igrexas en vinganza pola morte

talería, turismo, monitores de tempo libre ... , adoitan compartir os estudios no

doutros tantos musulmáns. Un país co

inverno. Nalgunhas ocupacións incide a vocación dos aspirantes, sobre todo nas

500/o de crenza musulmana, o 400/o cris-

de tempo libre; noutras, a formación que están a adquiririr nos centros de ensi-

tiáns e un 100/o animistas.

no. Outros son do 190/o.que sofre o paro ou do 600/o que teñen un contrato precario fronte· ó 34,50/o que é a media europea. Na foto, o monumento aos hostaleiros en Soutomaior na inauguraci.ón en maio do 1999.

¡Vémonos en Kósovo! é un libro de Ana

Expósito, na foto, que axuda a entender
a inestabilidade deste país, 5 anos despois da guerra ... Nin a ONU nin a

OTAN

cumpren co pactado: o esta-

tuto político que r,ecoñeza o dereito á
independencia a ·esta provincia da ex
lugoslavia, que sufre a opresión dos ser-

EN BOLIVIA, expoliada dos recursos naturais, o 530/o da .poboación non

. bios. A metade dos albanokosovares, 2
millóns, vive no paro e nalgún punto

ten luz. A P.roporción sobe ó 91 O/o se talamos dos campesiños: viven sen ningunha

chegan ata o 800/o. Serbia prefire darlle

luz, nin económica nin pol ítica: só lles queda o gas. O presidente, derrocado xa no

aos serbios de Kosovo unha autonomía,

93 privatizou case todo: auga, electricidade, petroleo ... o que provocou a ira do pobo.

mentres as institucións internacionais

Coa venda do gas a EEUU está a venderse o país máis pobre: por 1 dólar que queda

ali presentes co.nxelan todo tipo de

e.n Bolivia, 6 va.n ao estranxeiro. Unha revolta popular ~ematou co aliado de USA nun

solución política.

país líder nestes golpes (189 en 154 anos), sinal da nova Latinoamérica máis antiimperialista na busca da democracia. O 18 de xullo ten un· referendo sobre enerxía. Na
foto, o médico Manuel Valenzuela que traballou ali coa ONG Solidariedade
Internacional Gale9a.
e··· ··············

O PETO.DO
SANTOANTON
. .................................. ._............Rüben··Arambürü»
6'

" Si buscas milagros, mira,

f~GAL~RIA~

~ARGADELO~

muerte y error desterrados,
miseria y demonio huidos,
ancianos y enfermos, sanos ... "

~ 27891 CERVO (Lugo)

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fa?<:
982 - 55 78 04
~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coruña)
Teléfs.: 981 - 62 09 37 / 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04
~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COM.P OSTELA
Teléf.: 981 - 58 19 05
Fax:
981 - 58 18 88
~ Provenza, 274- 276

08008 BARCELONA
Teléfs.: 93 - 215 03 68 I 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79
~~ Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 31 O 48 30
Fax:
91-3104830
~~ Habana, 12

32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28
~~ Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
981 - 35 3716
Fax:
~~ 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

Pois nada, nin collín moza, nin atopei a miña navalla, tanto. ten,
que o que importa é a saúde ou iso din. Vese que non sori moi
fervoroso, San Antón, pero ti xa sab~s, ferver, ferve a ·auga. O sábado pola noite estiven faéendo as alfombras do Corpus, que é tradición be.n fermosa. Aquí non son fachendosas coina en Bueu ou
Pontea(eas, nii: veñen turistas a míralas. Pero tenche o seu encanto,. pois xúntanse os veciños, mozos e vellos e pásase un bo rato.
Logo foron as comuñóns dos cativos, que bueno, xa non é o de
antes. Agora todos parecen letizias e filip.os e gastan unha chea de
cartos. Mirei na tele unha procesión que había en Toledo, inoita
parafernalia, con aqueles militares ... Desfile o dos cregos en
Barcelona que fixeron unha manifestación para que non lles divi'disen a Diocese, pero nin caso, eu recordei aquilo de que o que a
todos atangue, hai que decidilo entre todos ... Foi unha ch ea de
xente ao Monte do Gozo, a unha asemblea de crentes, e había
mozos e moias, e 'traballaron a reo. para o Encontro de Somos
Igrexa no outono. Foron as eleccións, xa che dixen eu que iso .de
Europa _8.u~dab_~ 101pce, ~ ad~ma~s ·p,gñen. candidatos xubilados e a
xent~

nono toma en

serio~

Aquí estaban as praias cheas, que ía

unha calor de raios. Algúns bispos falaron dos valores tradicionais ... para min que falaban do PP, pero non lles fixeron moito
caso. Agora ven

o San ?Coán que ·é unha fosta trouleira. As rinchas

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

vello que levaba unha ducia de sardiñas na faixa, e de camiño a

~~ Oliva, 24

casa tivo gaña de aliviar, pero sacou unha sardiña escorrida polo

36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
986- 85 7918
Fax:
~ Praza de España, 2

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

················· e

e as sardiñas xa mollan o pan. Castrosoto de Louro contoume dun

pantalón, e no medio do alivio díxolle: tantos a.n os comigo, i é a
primeira vez que abres· os olios ... Irnos aló que vexo arder os montes e póp.ome malo, demo .de xente, ¿e non apagará o lume o teu
responso?

ENTREVISTA .C ON
CALO .IGLESIAS

............................................... ; ....................................................,....................................................................................................................................................................................... .

,

HISTORIA DAS RELIXIONS
Calo Iglesias cita a Hans Küng para xustificar os catro libros que decidiu afrontar para
achegarnos á historia das relixións cando di que para entender o mundo de .hoxe ~ai
que ser competente en economía, cultura e sociedade, pero tamén en relixión. Son catro
libros -dos que xa viran a luz os dous prim-eiros- que fan unha rigorosa e amena viaxe
pola historia das relixións tratando os ·p untos clave de cada unh_a, facendo un camiño
que comeza coas primeíras manifestacións máxico-relixiosas ata o século XXI. Ademais,
nestes volumes vese a calidade da maquetación e as ilustracións que fan deles un
proxecto moi atractivo para os profesores e alumnos aos que,
principalmente, vai dirixido.
reducida- porque pensamos que
segue senda un libro útil.
Estes volumes pódense empregar, xa que _logo, como libros de
texto.
Están concibidos coma libros de
consulta para o profesorado . pero.
tamén invita ao alumno ou alumna a
traballar con el dun xeito moi didáctico: cada pouco _hai unha serie de
cuestións para participaren activa- .
mente e tamén ao final de cada tema.

Os rapaces e_
rapazas están
·cada vez máis
de costas
ás nosas
tradicións
cultura-is

volvemento da Lei de calidade
da educación no que respecta á
materia que trata o feito relixioso dende unha perspectiva non
confesional?
Teño que dicir que esta foi . unha
Os rapaces e rapazas están cada vez
máis de costas ás nasas tradicións cul- proposta colectiva da que eu asumín
a autoría pero sempre asesorado e Tamén hai proposta coma un baróturais, e nelas teñen un gran peso as
axudado palas contribucións e con- · metro de valores, comentario de"texrelixiosas, iridep'endentemente de
que un sexa crente . ou non: é unha sellos de compañeiros e compañeiras
tos e unha película relacionada con
cil~stión de enriquecemento persoal. . do Seminario Galega de Educación
cada tema.
para a Paz. Cando decidimos afrontar
Penso que se sobrevaloran áreas do
Aínda así non debe resultar
esta angueira tomamos. como refecoñecemento . coma a infor~ática e
doado explicar certos conceptos
os idiomas ao tempo que se infrava- rencia á programación establecida
para esas idades.
para esa alternativa á materia de reliloran este tipo de coñecenÍ.entos.
Non, realme-n te é unha proposta
Estando enfocado ao ensino, · · xión católica. Ao pararse a Lei reconen que mome~to se edita unha
difícil
de levar a cabo porque non é
sideramos o traballo e decidimos
obra estando paralizado de senseguir adiante - cunha edición máis fácil explicarlles a rapaces e rapazas
UN LIBRO PARA O ENSINO
Esta é unha obra pensada para
estudantes
de
:Educación
Secundaria. Por que viu a necesidade de acometer este traballo?

8···············

ENTREVISTA CON
CA O IGLESIAS
escala que haxa unha materia que se
interese polo coñecemento das
diversas culturas e relixións sobre o
feito relixioso paréceme imprescindíbel.Algún cura tenme dito que non
lle importaría que quitasen a materia
de relixión católica ·e . puxesen unha
historia das relixións, que é o que
pretenden ser estes libros.
Que, por suposto, ofrecen unha
· visión non confesional.
Claro. Están escritos dende unha
perspectiva non conf~sional, que é
moi respectuosa coas relixións, pero

d 15 anos, por exemplo, que é o
budismo, ou falar de transcendencia,
mito, rito, etc.
E para axudar na comprensión
o libro inclúe un glosario.
i,
á part tam, n hai unha seci'n
hamamo Para saber máis,
u tr t d ampliar aspectos que se
n máis br vemente.
O feito de que vivamos en
sociedades nas que conviven
varias relixións axudou á aparición destes libros?
Creo que por esa razón que dis é
un libro oportuno porque, efectiva-.
mente, vivimos en sociedades cada
vez máis pluriculturais: culturas,
etnias
que están a carón .nosa.
Pens_amos que estes libros poden
axudar a ter un coñecemento e unha
empatía con esoutras culturas relixiosas.

RELIXIÓN NO ENSINO
Para preguntar · sen rod~os:
debe haber materia de relixión
nas escolas?
Creo que non hai que eliminar a
relixión nas escalas, serrón que hai
que introducila. Outra cousa é o
modo. Eu estou en total desacordo
con que e utilice a clase de relixión
para facer catequese. Iso débese facer
na parroquia ou na familia. Dentro da

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

_

que non é neutral. Eu dende logo
non o son, cando hai que facer unha
valoración dos valores éticos que
están presentes en todas as relixións.
Somos moi críticos coas perversións

Non hai. que
eliminar a
relixión nas
ese olas,
senón que hai
que introd_
ucila
das diversas tradicións relixiosas. Por
exemplo cando falamos . do Xesús
histórico e da súa mensaxe evanxélica, o enriquecemento ético que
supón. Pero despois, sobre todo a
partir de Constantino, produciuse
unha involución na Igrexa e aparecen
a Inqui~ición, as cruzadas· etc. E ~
mesmo podemos dicir do hinduísmo
ou do Islam
Pero ademais dos valores éticos tamén tratan a fe
Si, tamén hai atención aos valores
da fe, que é distinta da ética. E aí si
que somos absolutamente neutrais.
Porque a relixión parte da opción
individual e íntima. de cada ser

human<? que ere en determinadas
verdades transcendentes.
Como _se pode ver nestes dous
primeiros volumes, quérese deitar unha pouca luz sob.re os problemas
que
historicainente
enfrontaron á ciencia e á relixión
Pareceume conveniente considerar
a polémica entre ciencia e relixión
que algúns filósofos do século XIX
vían irreconciliábeis. Penso que
cando a ciencia se mete no territorio
da fe está cometendo unha equivocación, e o mesmo ao revés.

RELIXIOSIDADE POPULAR
EN GALIZA
.Un apartado ~oi interesante é
o que se ocupa da relixiosidade
popular en Galiza.
Prestamos moita atención ás tradicións relixiosas de · Galiza dende as
prÍmitivas manifestacións máxicorelixiosas (sobre todo no neolítico)
coma os dolmens, os petroglifos, etc.
e preguntámonos en que medida
poden responder a esas preguntas que
nos fixemos ao longo da humanidade. Logo fixemos un percorrido polas
expresións dentro da nosa cultura
relacionadas coa relixións: festas,
romarías, santuarios ... Falamos de
Muxía, do Corpiño, da Santa
Compaña para que os rapaces sexan
cohsC:ientes destas trad.i cións con
máis ou menos sentido relixioso pero
que procedén dunha tradición e
dunha cultura relixiosa moi forte:
E, en relación con iso, a auga e
o lu~e.
Aproveitase toda a riqueza dos
mitos para falar da auga, da luz, das
tebras, das árbores .. . e as manifestacións rituais coma o botfl.fumeiro,
danzas, banquetes, lumes que adoitan
ser expresións profanas pero . que
poden, moitas veces, ter un sentido
relixioso .

A cat~quese
débese facer
.
na parroquia
ou na casa,
non
na escola

TRANSCENDENCIA E PROVIDENCIA
~a divindade distínguese no libro entre transcendencia e
providencia. Cal é esa diferencia?
. Fixemos unha reflexión sobre a divindade ou divindades nas diferentes relixións como seres transcendentes pero tamén providentes.
Providente é que se ocupa dos seres creados, tratar de explicar esa
dobre dimensión: seres afastados pero que asemade se ocupan das
súas criaturas. E no caso do cristianismo, a palábra que se encarna
nunha figura tan respectábel coma a de Xesús, sen entrarmos en se
é filio de Deus, ou Deus. É, en certa maneira, un descender de Deus
nunha persoa santa como acorre tamén na historia do budismo, do
islamismo, do xudaísmo, etc.
· E outra distinción importante é a que se fai entre relixións
mortas e vivas.
Hai relixións martas que influíron noutras, pero que hoxe non
existen, coma a me.s opotámica, a exipcia ou a grega e hainas vivas
coma o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo etc.
O cristianismo, ten un peso moi importante nesta obra.
Como o trataron?
En dous apartados: as orixes, centrándonos na vida, marte e resurrección de Xesús e como se espalla polo Imperio Romano; despois
tamén tratamos as primeiras ma.nifestacións do cristianismo en América e as enormes contradiccións, perversións e denuncias que
se cometeron. A boa intención dalgúns misioneiros e a hipocr~sía ·
dos conquistadores que se aproveitaron a relixión para explotar.
Cal e o traballo para os dous próximos volumes que promete o proxecto?
. Nos próximos libros irnos ir completando as relixións que nos faltan: a relixión en China, o confucianismo e o taoísmo; en Xapón, e
trataremos o shintoismo; o pobo de I~rael e o islamismo, xa que das ·
relixións do libro so t~ataramos o cristianismo. E no cuarto a reforma e a Contrarreforma, as guerras de relixión, a Ilustración, o
Liberalismo, o Marxismo, e a época contemporánea. Case nada!
Pois moitas gracias
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e moita sorte.
e················

Xosé Chao Rego

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

SIGO CANTANDO
Non sei o efecto que tivo o .
resumo de cántigas relixiosas
populares e
preconciliares. Pensaba tratar
agora o asunto mariano, que
deixo para un próximo número,
para darlle paso á carta que ·me
enví~ Engracia Vidal Estévez,
Secretaria de Encrucillada.

Querido Pepe:
CC?mo nos animas a completar a
túa colección, aí vaí algunha nova
perla, certo. Pero non sei se sabes,
que varias delas se seguen a cantar hoxe, e cada vez .máis, en
moítas igrexas...

Reinado.
Entonemos un himno de gloria /Y cantemos pues somos su grey
Nuestra síempre será la victoria / Cristo es Rey, Cristo es Rey.
· Si impía fa turba quisiera/ Darnos unha nueva ley
Sería nuestro grito de guerra/ Cristo es Rey, Cristo es Rey.
DulZuras del corazón:
Corazón santo, Tú reinarás / Tú nuestro encanto Siempre serás,
Corazón manso y clemente,/ divina fuente, de caridad,
Yo te adoro, Dulcísimo corazón / Dulcísimo, dulcísimo
Coraz ón de Jesús Inflama mi corazón (bis)
en el amor divino (diciamos de vino) en que te abrasas.
Altísimo Señor Que supisteis juntar a un tiempo en el altar
ser cordero y pastor ser cordero y pastor,
confieso con dolor que mal hice én huir / de quien por mí quiso morir.
Outra letra do teu:
Cuando oyeres bleasfemar decid todos a una voz
O Dios mio, os quiero amar-alabado sea Dios.
Catecismo:
Venid, venid niños venid y adorad al rey de los Reyes que esperando está .
Pues' no es buen cristiano quien por su maldad
a Dios no venera con fe y caridad

Xa ahonda por hoxe ¿Non sí? Unha aperta Engracía
Pola miña conta transcribo estes cantares con erotismo romántico sen que poida
asegurar que non hai despistes no noso texto.

Jesús vivir no puedo lejos de Ti / Jesú~ sin Ti me muero, ¡ay! ven a mí.
No puedo, Jesús mío, sin ti vivir / cual flor que sin rocío se va a morir,
Se morirá mi alma lejos de Ti
De maior altura lírica:
¡Qué sólo estais amor mío / en esa cárcel de amor./
que sólo os dejan los hombres, / que sólo os dejan, mi Dios.
Oh quien naciera avecilla I para poderte cantar I
La canturía del monte /la melodía del mar.
¡Qué sólo ...
Abríos ya dulces rejas / que se oculta mi Señor ( .... )
Y a escuchar viene mis trovas / el ·divino Trovador

Jesús am_o roso el más tierno amante,quiero en todo instante
Sólo en ti pensar. Tú eres mi consuelo I tú eres mi alegría
Tu eres vida mía /yo te quiero amar.

. . ... ... . . . 9
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PARA CONECER:
ANDAROU L~R

Clodio González Pérez

O MUSEO DO ·HUMOR DE .FE.NE
Non son debuxante nin tampouco
humorista, e que Conste que me gustaría ser as dúas cousas, pero dende_
sempre sentín admiración polos artistas que saben facer rir co lapis e as
súas ocorrencias. Mostra do meu
apr~cio é o traballo "Aproximación á
historia do humor gráfico galego'~,
que foi o relatorio que presentei no
"1 º Seminario Galego do Humor",
celebrado no Castro de Sada baixo os
auspicios do amigo Isaac Díaz Pardo,
no .mes de xuño de 1982, cumpríronse agora 22 anos. Tamén por esta
época empecei a publicar a serie "Os
nosos humoristas", da que saíron en
total oito volumes monográficos;
dedicados
respectivamente
a
.Castelao, Vidales Tomé, Padín,
Maside, Xaime Prada, Torres e
Cebreiro.
O Museo do Humor inaugurouse
a finais. de 1984, nun dos andares da
Casa da Cultura do concello de Ferre;
gracias a dous dos nosos grandes
humoristas gráficos, Xaquín Marín e
Siro, que dan a coñecer por estas
datas un senlleiro manifesto a prol do
noso humor. E ali segue, pero con
moitos máis fondos·, pois dende
entón non deixaron de chegar obras,
non só da maioría dos nosos artistas,
serrón tamén · de moitos de fóra,
como
·Chumy-Chúmez,
Gila,
Máximo, Peridis, Gallego . & Rey,
Pablo, OPS, Serafin, Idígoras & Pachi,
Gin, Kim, O'Sekoer, Kazanevsky,
Dirk Browne, Garrincha, etc.
O seu labor non se cingue só a
museo aberto ao público, serrón que
·. tamén organiza unhas Xornadas de
Humor, nas que se entregan os premios dos concursos que el pr9move,
así como exposicións, conferencias,
actuacións, etc. Dos premios sobresaen as "curuxas", que s"on unhas
preciosas figuras deste animal · na
compaña dun curuxiño ou curuxi-

ña acolleito entre as patas da nai ou
do pai -:-porque tamé1y hai amante~
curuxos-, a aqueles que- se distinguiron no eido da cultura e, en particular, na difusión e historia do
noso humor gráfico. Eu fun -inmerecidamente- un dos. agraóados coa
"curuxa de honra", a correspondente ó ano 2000, que campa dende
entón na miña biblioteca coma o
trofeo máis prezado. Ademais de
museo, tamén vén editando dende a
fundación o boletín Sapoconcho, así
coma outr:as publicacións, entre as
que se conta Homenaxe dos humorístas a... ¡ho! e dálle,
é dicir, a
Castelao

A Ferre e, en xeral, ás terras que
·teñen
. ,por capit;W :;i J;errol,
. pódese ir
por moitas razóns, e máis agora no
verán: para botar un día de l~cer nas
praias aos que gusten do mar e ·do
sol, contemplar arte (igrexas, mosteiros, ~useos ... ) ou admirar a natureza
que . se adoita amosar esplendorosa
nestas terras. E, por suposto, por
coñecer o Museo do Humor, o
único non só de Galicia, serrón de
toda a península, que abre as portas
tódolos días labotais de 1O a 12 horas
·e de 17 a 20 horas, e cando se trata de
grupos mesmo é posíbel que o faga·
avisando previamente os sábados e os
festivos: bandas deseñadas, cadros
humorístÍcos, caricaturas ...
.

-···············
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OPINION

LEI 9/2002 DO SOLO DE GALIZA
UNHA APROXIMACION OU s·ALAN.CE PROVISIONAL
Agora que a Leí do Solo volve a estar de actualidade, ofrecémosvos- unha achega aos
aspectos máis importantes do ·texto. Lembrámosvos que a Lei 9/2002 intentaba ser uriha
síntese de toda a lexislaCión. urbanística .e ordénación do territorio de Galiza, cunha alta
sensibilidade ecolóxica en consonancia coa lexislación europea e coa conciencia
sensíbel de moitos grupos sociais. Esa sensibilidade ecolóxica xustificativa ten valores
indiscutíbeis e de moi necesario cumprimento, pero pode servir de coartada para moitas
chafalladas da Leí.

... . . . ...9

A Lei en cuestión divide o solo
de Galiza en catro categorías:
-O urbano, que non ofrece
grandes problemas.
- O solo de núcleo rural, que
comprende un perímetro delimitado dunha liña de 50 metros e unha
área de expansión de ata 200
metros, contén algunhas previsións
discutíbeis: ao prever que sexa un
solo exclusivamente de vivencias
residenciais , o lexislador parece
estar p ensando máis nunha vila da
meseta castelá ca nunha aldea galega. Un lugar ten un núcleo central.
de vivencias e logo un contorno de
cortes de gando, eiras para a malla,
aínda que moitos deses lugares
.t eñen .. hoxe serios problemas co
"barrio dos .labradores" onde as

vivencias están mesturadas coas cortes e agora están á procura de solucións para hixienizar eses barrios .
Unha aldea galega, mesmo a máis
desenvolvida, ten todas as vivencias,
as cortes, hartas e pebideiros mesturados. Certamente, haÍ que buscar
solucións para ordenar e "hixienizar" esas situacións; pero para iso
fan falta máis observacións, máis
estudos serios, máis escoitar . e máis
solucións imaxinativas e ·diversifica- ··
das.
Ao determinar como solo de
núcleo rural unha franxa de 50
metros, cunha posíbel expansión ata
200 metros, esqueceron que nas
parroqui~s rurais existe un núcleo
central xeralmente formado, non
por una única aldea, senón por un

conxunto de aldeas ou barrios que
tenden a formar unha constelación
que non é lineal senón multiforme.
Cómpre romper, con solucións ori-·
xinais, esa tendencia das vilas e
núcleos rurais da Galiza rural a
converterse en tiras de papel alongadas e aliñadas ao longo dunha vía
principal de comunicación. As previsións da Lei ·do solo de Galiza
non só non solucionan ese problema, senón que o cultivan. Calquera
solución razoábel debe ter en canta ·
esa constelación de aldeas ou
barrios e tratar de poñer os alicerces dun urbanismo nucleado e
xerarquizado en formas circufares,
ellpticas e outras moitas posíbeis e
flexíbeis; tamén debe ir resolvendo
·aos poucos o problema da mestura
de vivencias, cortes de gando e hor. tos . Nada cliso pare.ce ter en canta
a Lei que estamos comentando.
- O concepto de. solo rústico
presenta aínda máis . problemas. Ao
establecer a Lei que só poden construír vivencia n,ese solo os campesiños que vivan ·directamente da
agricultura ~ gandería pecha o
camiño a outras moitas persoas e
familias. Ao non ter en ca nta a
aldea / barrio tradicional, - agás que
se convertan en n6cleos ·rurais as
30.000 aldeas barrios- , a Lei, sen
1

Jenaro Pérez López

xeito nin .traza, exclúe do solo rustico a vivencia de rnilleiros de emigrantes que, nas terras herdadas de
seus pais, desexan construír unha
casa para o seu retorno a Galicia.
Certamente, hai que cortar esa ten.:..
dencia á dispersión ata o infinito;
pero no· se pode cometer una
inxustiza social desa relevancia. Hai
que fiar máis fino e dar solucións
que sexan xustas par~ todos. Uhha
delas pode estar na creación dunha
categoría de solo intermedia entre
o núcleo rural e o totalmente rústico, que poderla chamarse "solo de
aldea ou barrio", en expansión ou
en declive; e esa sería unha categoría provisional que acabaría converténdose en núcleo rural ou desaparecendo como Entidade . Singular
de Poboación, despois dun tempo
prudencial.

grandes servizos privados deberían
estar mellar definidos na Lei e
dicirnos . claramente se ese solo.
urbanizábel pode emprazarse no
contorno dos núcleos rurais. Diso
~epende a posíbel industrialización
difusa da Galiza rural; ou a súa
exclusión por vía legal.

UN BALANCE PROVISIONAL
1 )Aspectos positivos: a Lei fai
un intento _serio de. frear a dispersión das vivencias no medio rural
ata o infinito; amosa unha alta sensibilidade ecolóxica, aínda que co
perigo de a converter en coartada;
fai unha previsión de espazos para
servizos públicos básicos, pero
_esquece matizar as condicións esixíbeis á instalación das grandes ·
superficies ~e servizos privados e as
condicións do solo industrial.

- No solo urbanizábel só esporadicamente se fai referencia ao
solo ·industrial, e en ningún
momento se cita o das modernas
. grandes superficies de servizos, pois
ambos tipos de solo. teñen gran
impacto no medio . ambiente. O
solo industrial e o destinado para

2) Aspectos negativos: na. Lei
danse moitos e claros desaxustes
entre a realidade social familiar e
colectiva· e as previsións legais,
nomeadamente no solo de núcleo
rural e rústico; e a pretendida protecci~:m d medio rural galega leva a

favorecer a unhas determinadas
profesións e a castigar a poboación
rural tradicional e aos emigrantes.
A Lei ten unha visión puramente
coactiva, non incentiva, fronte á
poboación rural actual ou potencial. O caso máis grave é o dos bens
culturais ou histórico-artísticos
situados en propiedades particulares,_pero de interese colectivo ou
público; pois non se fala nin dun só
posíbel incentivo para propiciar a
colaboración e confluencia de inte·reses.
O balance teórico-práctico, polo
menos de momento, é fraricamente
negativo. Se se cumpre la Lei,_ a
Galiza rural pode quedar paralizada,
pois moitos mozos preferirán fuxir
a enfrontárense a estes retos desproporcionados. De momento comezan a observarse actitudes e actuacións á defensiva: nunha noite pode
desaparecer unha fraga centenaria o
xurdir unha corte ou un taller onde
antes non existía. E por parte das
administracións, que? Non teño
aínda datos ata que volva a percorrer esa silenciosa silenciada Galiza
rural.
-

················

ROMAXE:VÉMONOS
NO SANTO ANDRE .
......................................................................................................................................
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COMISION DA XXVII ROMAXE
sempre entre a nosa xente, das 1-oitas
mariñeiras, da conexión vida- morte,
da herba de namorar... Querémonos
xuntar coma Igrexa Galega para
seguir tomando forzas que nos permitan tratar de andar pola vida sendo
fieis ao Evanxeo do Nazareno,
Evanxeo que _non fai outra cousa
tamén que falarnos de Vida digna
para todas e todos.
· Xa andan en marcha, p.ois, todos os
preparativos · da nosa Romaxe.
Aneiros e· a súa Comunidade contactando coas xentes do lugar e estudando tódolos detalles a ter en conta
para a boa marcha do día; Eliseo,
Ánxeles, Manolo, Xesús e Esther

Bosquexos de Sargadelos para o medallón da Romaxe

Aínda u queda un cacho, bo será
u' .na. n
ax nda ande xa apunt, d que
ábado 11 de setembro
andaremo pola serra da Capelada, no
mirador dos Cadrís, a unha carreiriña
de Santo Aridré de Teixido celebrando xuntos a XXVII Romaxe que nos
convo a entorno a un lema ben fermoso "Abrente de Loita e Festa".
Preguntada unha das creadoras da
liturxia desta Romaxe, Tareixa, sobre
o primeiro que lle suxería tal lema,
ela falaba dbnha muller dando a luz.
Eche ben certo. Dar a luz supón ser
quen dun grande esforzo, pero tamén

supón unha grande ledicl.a, unha
grande festa por xerar Vida, por ~oi

mirando por todos os pasos a dar para
unha boa coordinación de todo o
día; Tereixa e o seu equipo dándolle -

dala, por aleitala, por axudala a se
voltas á Celebración ...
consolidar.
No vindeiro número de Irimia
As irimegas e os inmegos tamén
contarémosvos detalles máis prácticos
levamos 27 anos de esforzos e. loitas,
pero, sobre todo, de gozo ' e festa por de como chegar ao lugar preciso da
sentírmonos, xunto con tantas outras Romaxe. Agora o máis .importante é
convidarvos a facervos presentes e
e outros, xeradoras e xeradores de
Vida: Vida .para o noso Pobo, para o . xuntos celebrarmos as nosas loitas
diarias a favor da Vida no noso Pobo
Mundo, para outra Igrexa posíbel.
e en tódolos Pobos da Terra. Que no
Deride un lugar tan emblemático e
tan conmovedor da nosa Terra, Santo vindeiro 11 de setembro, todos xuntos nos namoremos máis da Vida, e
André, un lugar que nos fala ·da pre.
.
sencia do Absoluto Amoroso dende · sigamos casando Fe e Galeguidade .
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FALANDO
DALINGUA
Ei, que ninguén se tome a engarro, que non nos despistamos. . . O .último
día, despois de tantas voltas, á última descansamos. Ás veces hai que parar un
pouco e reflexionar, de nada vale saber moita gramática se non se emprega.
Pero. . . aquí continuamos, a pé do canón, confiamos en que vós si sodes uns
fieis usuarios da lingua.
A ver, por onde tiñamos que continuar? Porque isto estase alongando, pero
é levadeiro, ou non? Falando de ísto ... (e non damos puntada sen ño ... ), contámo.svos que aquí nos demostrativos a causa tamén se simplificou, si? antes
podíamos empregar ísto, íso aquílo ou *esto, *eso,. *aquelo para a forma neutra;
agora só van valer as formas con í, que xa antes se lle daba un · uso preferente. Aproveitamos para repasar todo o pq.radigma e evitar que se produzan confusións.

· O CANTAR DO IRIMEGO
1. Presentan en Roma hai días
libro sobre a Inquisición;
polos seus crimes, o Papa,
outra vez pide perdón.
2. Non culpar á idade Media
cal se fai sen ton nin son;
cautela haxa se se fala
da "Santa Inquisición".
3 . Ironías da historia:
naceu ese tribunal
case na Idade Moderna:
unha nacenza fatal.
4. Volcánico movemento
da evanxélica pobreza,
e coa forza dese vento
unha nova era empeza.
5. San Domingos de Guzmán
nada quere de cruzada:
a Palabra do Señor
non permite forza armada.
6. Inocencia Oitavo, papa
inocencia non alega
cando aos padres dominicos
tan feo asunto entrega.
7. En España, a represión
moderada ía andando
dando moi bo resultado.
a Isabel e a Fernando.
8. Foron os Raios Catódicos
coa súa forza electrónica
os que a mauros e xudeus,
perseguen, canta a crónica.

Por San Pedro hai que abrir o rego.

As formas normativas son este remuíño, estes ríos, esta fervenza, estas lagoas;
do mesmo xeito existen as formas para indicar distancia: ese pau, eses chapeus,
esa vogal, esas muradáns. Isto é todo referido á escrita estándar, xa que na oralidade podemos expresarnos coas formas dialectais *íste(s), *íse(s), *aquíl(es).
Que ninguén se coe, que non existe ningunha forma feminina con -i!, nin
sequera dialectalmente, quizá si nalgún punto illado, pero incluso aí se consi..,.
. dera que se empregan por analoxía co masculino ou co neutro. E _aquí insistimos ~demais nos plurais das formas masculinas, unicamehte son válidas en
galega estes reitores e eses conflitos. Aínda que é materia que non nos confire ... , en castelán só é correcto estos, esos, non vos trabuquedes. Respecto das
formas neutras, xa quedou todo dito, lembrade que son aquelas rematadas en
-o, que non acompañan nunca a un substantivo, serrón que van soas: quera ísto,
i to non é o qtte esperaba, dáme aquilo e que só se poden escribir con i-.
Ímono !, lembrade que seica por san Xoán ás tres voltas se deita o can e
coll o lobo o carn iro pala lan, e mais que a sardiña molla o pan, e que por
an Pedro hai qu abrir o rego. Abur!
················e

9. Inquisidores, "inquiren"
terreas do seu dominio
onde queiman os herexes
e prás bruxas, exterminio.
1 O. En Galicia foi máis suave
a represión, menos cruel,
poida que aquí non houbese
tan forte elemento infiel.
11. Agora en Roma presentan
libro sobre a Inquisición
e agora o papa Wojtyla
danos moi boa lección

12: Non é choromiqueando
como se limpa .o pasado;
porque aínda inquisidores
dominan moito mitrado.
13. Agora en Roma presentan
Libro, e piden perdón
E aclarando non seren tantos
Os desmáns da Inquisición.

