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EDITORIAL RECONQUISTA "En España siem-

pre detrás de los curas: unas veces con cirios, otras con estacas", 

dicía o conde de Foxá. qomo non hai máis cera cá que arde, 

estase montando un cirio: integristas e progresistas a estacazo 

non moi limpo. Aberta está, por exemplo, a guerra contra os 

"sodomitas", agora que o Goberno resucita cuestións coma o 

matrimonio entre gais ou a posibilidade <lestes de adoptar. Na 

mente popular, o matrimonio é procreación, inviábel para 

homosexuais; do mesmo xeito, a imaxe parental completa · é pai 

e nai, polo que a adopción de nenos por xen~e gai privaría <lesa 

imaxe parental aos cativos. Hai que se preguntar se é tan nece

sario que a imaxe dual dos pais, que sempre é simbólica, corres

ponda ao binomio mach?/femia, e se non ahondaría con que 

fose representada pola dualidade feminino/masculino. Ou non 

sabemos todos casos nos que un home ou unha muller fai o 

papel de pai e nai a un tempo? Doutro xeito ... habería que lle 

quitar os fillos! 

A mala prensa da que goza o delicto de Sodoma e Gomarra, 
presunta base teolóxica para a crítica á homosexualidade está, 
ademais, fundamentada en datos incorrectos, dos que, sen 
embargo, moitos pirómanos tiran para dar lume ás súas foguei
ras: 

A tradición maioritaria, incluída a de Xesús de N azaré e 
vario profetas, entende a sodomía como ausenza de hospitali
dade. O primeiro en interpretar o delicto en clave sexual foi o 
xudeu Filón de Alexandría, contemporáneo de Xesús de 
Nazaré. 

O verbo "coñecer" non ten, en hebreo, a significación xeni
tal que indi criminadamente lle atribúen. Na Biblia hebrea, das 
943 referencias ao vocábulo, soamente 1 O teñen sentido sexual. 

"natural' ' é o que realizan os animais, manteñen relacións 
horno exuais o monos, cans, bois, ratas, ourizos cachos, cobaias, 
cabra , cabalo , burros, elefantes, hienas, morcegos, ratos, leóns, 
oellos, gato , mapaches, mandrís e marsopas.Vémolo acotío en 

documentai e enciclopedias. 
D adente, e catolicismo vai á reconquista do cruzado 

brandindo cirio . 

Beatriz Cedrón Vilar 

A AQUELA BATERÍAS DE 
REFRESCO Unha pensa, e a miúdo 
así acontece, que as vacacións veñen senda 
alivio do corpo e insubstituíbel menciña 
que equilibra a mente. Renóvanse enerxí
as, recóbrase a extensión do sorriso, recalí
branse ·as escalas coas qué medimos a 
importancia dos problemas e, en xeral, vol- · 
vemos ser algo máis o que eramos. E así 
traemos os pulmóns cheos de aires anova
dos, os músculos sanamente tensos e listos 
para afrontar a tempada outono-inverno, o 
corazón enchido de querencias recobradas 
e a cabeza reitora en perfecta harmonía, 
presta a organizar todo canto de bo nos 
trouxo o cambio de actividade. 
E eu penso que esta sensación de benestar 
persoal habería que patentala dalgún xeito 
e debería cotizar en bolsa: que ganas de 
facer causas, como dá un xiro a creativida
de ("como non se me ocorrera facer tal 
cousa antes?"), que·livián e sinxelo é todo. 
Unha chega do seu tempo de descanso 
neste estado, asumindo non obstante que 
no desembarco tentarán as hostes terrenais 
asestar algún aviso de que estamos de 
regreso, mais consciente da maior fortaleza 
ñsica e mental acumulada. Pero hai que 
recoñecer que non é <loado levar con ele
gancia a noticia do quinto asalto do antano 
león .(hoxe, na miña opinión e con todos os 
respectos, máis tirando a teipa) de Vilalba á 
presidencia da Xunta, e peor aínda a cara 
de cemento dos gaivotos poderosos defen
dendo en público tal desatino, por non falar 
de ter que dixerir a visión certa do quinto 
golazo pola escuadra que vai supoñer catro 
anos "más de lo mismo" a partir do 2005. 
Polo visto, o equilibrio do tempo vacacio
nal non recibe a mesma interpretación en 
todos os casos. A algúns cústalles moito 
desenferruxarse, e non só aló pola sede da 
rúa do Hórreo. Claro está que senda minis- . 
tra calquera lle di que non a unha portadi
ña no Vague, que en ningures está escrito 
que o socialismo estea á mal co bo gusto. 
O que tal falabamos: oír, ver, pensar e razo
ar, pero en equilibrio ·e harmonía. Ademais, 
aínda nos quedan os outros quince días que 
gardamos para máis adiante con vistas a 
fornecer a patente. 



A CLAVE 
Xabi Blanco 

O Deus dos ilegais 

BOA NOVA 

\O ECO 
Antón Laxe 

Que . ledicia a túa, Pai ! Queres que todos sexamos fil las e fillos. e alé

·daste cando atopas unha ovella ou moeda perdida, ou cando volta un 

fillo estragador. Algúns de nós coidamos e predicamos por aí ser os 

teus fillos " ... tantos anos servíndote sen che faltar nunca en nada ... ", 

mais que lonxe estamos por veces de ti e non nos decatamos das túas 

tristuras cando as túas fillas pasan por malas situacións. 

Cantas veces saes ao noso encontro para que acollamos e comamos 

co·n todos os nasos irmáns e irmás? Con todo, seguimos cos oídos xor

dos e a vista cega, tan só ollando para o noso embigo e festexando sen 

os outros. 

Mais Ti segues apostando por cada unha de nós, segues repartindo o 

teu herdo a cada unha das túas filias porque todo o teu é noso. Segues 

soñando na festa da vida, na que todos e todas están sentadas na 

mesa da irmandade e da xustiza. De nós depende a resposta. 

Velaquí o capítulo onde se nos presenta a misericordia do Deus de Xesús, unha misericordia exemplificada en tres parábolas segui

das: a da. ovella e a moeda perdidas e a do fillo pródigo. É moi importante o contexto de tal presentación: recadadores e descreí

dos achegábanse a Xesús e provocaban o noxo dos xefes relixiosos. 

Na súa raíz latina "misericordioso" (misereo-cordis) é a persoa capaz de compaixón no seu propio corazón, no máis íntimo de. si 

mesma. Na súa raíz hebrea o concepto fai referencia a un ha meirande tenrura: misericordia é a entraña intima, coma o seo mater

no, capaz de sentir gozo, dor, vida, paixón e ilusións polos gozos, as dores, as paixóns e ilusións do filio ou filia que xera. 

Daquela, para compre.nder ó Deus que _presentan estas parábolas precísanse os rasgos propios da maternidade. 

Ante un xudaísmo onde ía tomando carpo a prohibición de contacto con irreverentes e impíos, velaquí a audacia do evanxeo res

pondendo con misericordia para os afastados da legalidade. 

9""""''' '' 
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APENEIRA 
O 11 S motivou estes rapaces de 

Redondela nos Maios pasados a cons

truir as Torres Xemelgas de cáscara de 

eucalipto. É o mesmo material do que 

están feítos os mandatarios de EEUU, 

que presumen de que a súa sombra non 

pode medrar a verdade. As conclusións 

da comisión investigadora deixáronnos 

co cu ó aire, protexéndose na súa vergo

ña, disfrazando os feítos acusadores de 

"opinións" intrascendentes. Mentres, o 

imperialismo continúa destruindo a _paz 

coa construcción de 14 bases america

nas para 114.000 soldados que van 

manexar a política e economía de Iraq ó 

seu capricho. Na metrópole os estran

xeiros son acosados mesmo inseríndose 

nos seus ~fatos máis persoais e perse

guindo as discrepancias en todos os 

idos. 

A incorporación de ALUMNOS ESTRANXEIROS é diaria en 

primaria e secundaria, a metade en pequenas poboacións: Arteixo, O Porriño, Burela, 

. Q Morrazo ... No 2003 Vigo matriculou .1055, A Coruña 716, Ourense 426 ... , e por 

provincias Pontevedra (2299) e Coruña (1927) son as que está.n á cabeza. Proceden 

de Arxentina, Uruguai, Colombia; Portugal. .. Un total de 6.699 alumnos de familias 

inmigrantes. Continúan os atranc~s das NENAS MUSULMÁS para escolarizarse. En 

19 países hai 8 m(llóns de menores sen escolarizar dos que 5 son nenas; así, en 

Afganistán só un 50/o saben ler e escribir. Dende a caída do réxime talibán máis dun 

millón de afganistás escolarizáronse. Na foto, o comezo do curso pasado no Colexio 

da Salle de Santiago. 

O 3 de setembro estreouse o filme 

Mar adentro, de Amenábar, 

sobre a loita de Ramón Sanpeqro, de 

Xuño-Porto do Son, o enfermo tetraplé

xico que loitou sen perder a calma a 

A ASOCIACIÓN SALVADOR ALLEND·E de Montarte 

prol da eutanasia. Na foto de Joán · 

Tomás, o seu protagonista Javier 

Bardém, someteuse a 5 horas de maqui

llaxe cada xornada para mostrar este 

sorriso sereno e cargado de coraxe que 

marcou os derradeiros anos do persoaxe, 

e que transmitía esa labarada de torta-
é unha homenaxe cotiá ó líder c.hileno víctima do golpe de estado de hai 14 anos. 

Non só desperta as conciencias dos seus veciños sobre situacións de inxustiza entre 

os pobos, tamén colabora á construcción e reparación de. escalas en Nicaragua, 

Cuba, etc. Na foto, o seu coordinador, Carlos Rouco. 

- leza no medio da "r:ioite escura" do seu 

drama. Sempre agarrado á vida, como 

aprender·a nos seus anos de mariñeiro, 

non quería renunciar a ela, por iso esco

lle a morte voluntaria como un xesto de 

máis vida. 



Alfonso Blanco Torrado 
.. ................ ................................................................................ ~ ................ ... ................ ................... ............................ .. ...................................... : ........................................................... . 

Na lgrexa de Santo Andrés de Teixido, cunha arquitectur~ de influencia mariñeirn 

cómo as súas casas encintadas, solicítanse todo tipo de favores, pero un dos máis 

recurrentes é o de pedirlle o amor ó santo. Para isa córtanse con moito xeito unhas 

ramiñas da HERBA NAMORADEIRA: "A herba de namorar/? 

herba namoradeira/ a herba de namorar/tráioa na faldriqueira". Esta herba .medra nos 

arreclores entre r~cha e rocha. É un espacio cunha flo~a prodixiosa: orquídeas, quei 

rugas, etc., gracias ás néboas que xorden dunha condensación constante ... Xunto co 

gando salvaxe, acompáñannos ·na andaina a lagartixa do monte, o falcón peregrino, 

o cernícalo ... 

O día 8 celebramos o 5° centenario da 

escultura máis sobranceira do mundo, o 

DAVID de Miguel Anxo, símbolo 

de Florencia. Vén de saír do quirófano, 

na foto, pois o nacela esquerdo sufría 

unha excesiva presión (5,5 toneladas) e 

temíase pala súa saúde. Un sinal da súa 

cidade, que sufri,u a agresividade de 

moitos "goliats" desequilibrados, dende 

revoltas populares contra os Médici ata 

tolos que o abrigaron a gardarse baixo 

un cristal blindado. O escultor soñara co 

David nunha canteira de Carrara e bus

couno 3 meses ata dar con el. 

Transportado o bloque de mármore ó 

taller, foi desentrañando o líder bíblico 

durante 4 anos de punteiro e cicel. 

SANTO ANDRÉS 
DE TEIXIDO, na vertente 

occidental do cantil ou promontorio 

máis rochoso de .Europa, de máis de 

500 metros de altura, no "Artrabum", 

na Serra da Capelada, que no 

Pentecosté, en agosto e setembro ou 

en novembro, no Santo Andrés, está 

ateigado de peregrinos. Porque "ao 

Santo Andrés de Teixido, vai de 

marta o que non foi de vivo". Así o 

testemuñan os amilladoiros feitos 

coas pedras que eles deixan. E retor

nan despois de proba a súa sorte na 

Fonte do Sa_nto, na foto, guindando. 

nela un anaquiño de pan, cun ramo 

de teixo e varas de abeleira con cin

tas do santo, roscas ou outros recor

dos. Nunha paisaxe abraiante, ternos 

que denuncia o deterioro que está a 

. p~decer: a invasión de eucaliptos, 

pistas sen xeito, canteiras que 

rachan a harmonía de sempre, verte

doiros de lixo. 

A Capelada, Ferrolterra e Ortega! é a rexión con MÁIS PARO no norte 

de. Galicia, un l 6,30/o. 6n 10 anos perdéronse 10.000 pastos de traballo. Xa van 

alá máis de 9 meses sen actividade nos asteleirns de construcción civil de Izar 

Fen.e (antes Astano e Bazán), con 500 obreiros dun cadro de persoal de 1027 que 

poden ser despedidos. Dende 1941 poucas veces estiveron tan afectados pala 

desidia de Madrid ante a UE. A reconversión do 1984 xa os feriu de marte coa 

destrucción dende aquela de 4.555 empregos. A competenc_ia de Corea do Sur 

cun 290/o de costes r:nenos é fatal, debido á man de obra qarata. Na foto, unha 

manifestación a pral destas comarcas. 

e ·············· 



f~ GALE:RIA~ 
~ARGADE:LO~ 

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

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

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

~~ Provenza, 274 - 276 
08008 BARCELONA 
Teléfs.: 93 - 215 03 68 I 215 01 79 
Fax: 93 215 01 79 

J$ Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 3104830 
re x: 91 • 31 o 48 30 

~ H· b·ma, 12 
32003 OUAENSE 
Teléf. : 988 - 37 09 26 
Fax: 988 37 09 28 

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

~~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 ~ 22 78 04 
Fax: 982 - 24 49 13 

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

~~ Albareda, 17 
41 001 SEVILLA 
Teléf.: 95 - 421 67 08 
Fax: 95 - 429 37 43 

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

(~ Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf.: 986 - 85 25 84 
Fax: 986 - 85 791 8 

(f Praza de España, 2 

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

Diciamos onte ... 

Pasaron os meses máis intensos do verán e atopámonos ás portas dun 

novo curso. Así se adoita chamar o período lectivos para os estudantes, pero 

tamén os periodos de máis actividade ·económica ou política. Esta paréntese 

de varias semanas non trouxo consigo grandes navidades, de xeito que cal- · 

quera que estivera completamente ausente pode, de contado, poñerse ao día 

sobre a actualidade. 

A Xunta pechaba o curso anterior coa interrogante sobre a candidatura 

de Manuel Fraga para sucederse a si mesmo. E nestas seguimos tamén agora. 

Nas semanas de vacacións que tomaron os políticos repetíronse as declara

cións, sempre no ·mesmo senso, avanzando cada día un pasiño máis . cara á . 

proclamación definitiva do candidato, que non será seguramente ata Ol,ltu

bro, pero que todos dan cada día por máis seguro. 

Por iso, os que quixeron escapar <leste culebrón se dedicaron sobre todo 

a falar do tempo. Do bo tempo de xullo e do mal tempo de agosto. E, en 

paralelo, do . que iso significa para os nasos montes: a multiplicación dos 

incendios forestais en xullo e o seu remate en agosto, lago da eficaz inter-

. vención do naso parti~ular servizo _contra o lume, en forma de chuvias abun

dantes que neste mes de agosto superaron as recollid~s nos meses de inver

no. 

Cada ano gastamos 
millóns de euros para prever. 

e combater o lume 

Como se dá o caso de que cada ano gastamos millóns de euros para pre
ver e ·combater _o lume no monte, os diferentes grupos políticos dedicáron
se a polemizar sobre o funcionamento e resultados dos servizos pagados cos 
fondos públicos.A polémica cobrou unha-meirande intensidade política_polo 
feito de ser precisamente o Conselleiro de Medio Ambiertte un dos máis fir
mes candidatos a recoller o herdo de Manuel Fraga, aínda que non sexa 
como candidato á presidencia. 

·_Pero a polémica non aportou ningunha novidade. Os populares, lem
brando que nun único incendio en Andalucía se queimara máis monte ~a en 
miles de lumes en Galicia e que o ardido este ano supón ao redor do 15 % 
do queimado no último ano ~o goberno tripartito. E os grupos da oposición 
insistindo na ineficacia dos medios usados, de xeito que o lume segue senda 
noticia diaria. . 

Fóra cliso, o mes de agosto viviu novas episodios do culebrón sobre o 
Plan Galicia e maila súa obra máis polémica, o porto exterior de Arteixo, que 
permitiría a expansión urbana da Coruña. A polémica foi moi intensa e nin
guén foi capaz de aportar racionalidade a un debate de tanta importancia 
para o futuro de Galicia. 

Ou sex4, que en todos estes asuntos, estamos coma antes das vacacións . 

] 



AC 1 UALIDADE 
Marisol Bravos 

COLECTIVO ·u AD-IANTEXÁ" · 

A :finais do mes de maio presentouse en Lugo o Colectivo 
"AdianteXá", :unha AsociaCión legalmente constituída, gue está for
mada por persoas de procedencias moi variadas que, voluntariamen
te, traballan por "promover o cambio social necesario para que a díscapaci
dade se valore como un elemento diferenciador máis dentro da diversidade". 
Cómpre normalizar a diferenza e traballar por consagrar a igualdade 
de oportunidades. 

Non pretende ser un grupo máis, serrón unha alternativa dentro do 
movemento asociativo convencional, onde taméR se necesita a diver
sidade, sobre todo, ante estructuras anquilosadas e acomodadas. 
Pensamos que é posible traballar µ.outra lifj.a, sensibilizando o noso 
contorno sen deixar de lado o labor de reivindicación. Non podemos 
seguir caendo no erro de "negociar" uns dereitos que están sobrada
mente recoñecidos. Superadas as etapas ·de apelar á solidariedade, ó 
conformismo ... hai que cambiar o enfoque e pasar a unha maior con
tundencia: Está en xogo a dignidade das persoas. Somos conscientes 
de que todos podemos chegar á meta aínda que non todos irnos ser 
campións. Non se trata de competir serrón de que C3;da un poi da levar 
unha vida digna. 

O noso cbxectivo non é conseguir medios, recursos económicos, 
prestar servizos, etc. Queremos brindar as nosas iniciativas, o noso tra
ballo voluntario, a nos·a experiencia ... en pro dun novo concepto de 
inclusión social. Para chegar a unha vida normalizada, máis que un .· 
problema de medios materiais, ·que tamén son necesarios, é un pro
blema de mentalidade. É necesario propiciar o debate e analizar como 
se están investindo os recursos na actualidade. Pensamos que a solu
ción non está nas macroorganizacións prestadoras de servizos que, 
moitas veces, se distan_cian das necesidades máis inmediatas e favore
cen así a pasividade da Administración, qu_e non acaba de asumir a 
totalidade dos seus cidadáns. 

Reivindicamos a transformación e sensibilización da sociedade no 
seu conxunto porque defende:n;ios dereitos básicos que nos implican 
a todos. Como :figura no noso díptico de presentación, a modo de 
trabalinguas, podemos dicir que ternos "unha forma diferente de enten
der a capacidade e a capacidade de entender a. diferenza '' . 

e············ 
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DO ENCONTRO DE VERAN 
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BENQUERIDINA IRIMIA: 
CORRUBEDO 26/08/04 

Manolo Regal, animador do encontro deste ano 

, , u 1 de que hai xa tempo que 

e tá de va acións e non tiña xeito de 

lo . lizarte ( teu bo costume de des-

n ctar o móbil cando descansas) 

va r cibir con algo de atraso as noti

cia obre o encontro de espirituali

dade de te verán. 

Estaba desexando explicarche! 

De novo nos reunimos como hai 

xa ¿catorce? _anos para descubrir e . 

compartir ao naso Pai-Nai. E de 

novo Vilán, no concello de Fornelos 

de Monte , foi o lugar escollido para 

vérmono . Un lugar aoque xa varios 

lle ternos collido u~ aquel de casa 

familiar. Xa sabe , como cando te 

atopa co t u despois de varios 

m e de diáspora" e e pillamento. 

ta vez, ca e que poderiamo falar 

multitudinario: eramos 

trinta tr (¿nonsi, Tereixa?). E, miña 

m driñ , ¡o que hegamo a papar! 

B n, n n ' a papar, tamén a xogar, 

nt r e ntar r zar e compartir 

momentos e experiencias (vitais e de 

fe), cantos e historias persoais e 

momentos (macanudos) de expresión 

e oración corporal guiados por 

Marisa ( outro día pídeme que che 

explique o da masaxe na cabeza 

¡causa fina, oes!). 

Especial tamén a presencia dos 

pícaros que de novo tiveron un aquel 

especial: Xan, Clariña, Samuel, Javier, 

Susana, Xabieriño, Unai, María, 

Manuel e a xa "gran" Sandra. Escoitar . 

tanto nena falando galega é unha 

verdadeira gozada. 

En canto ao "traballo" quera .con

tarche que n_esta quenda centrámo

nos nalga ao que poucas veces dedi

c~os tempo e que é, segundo. vexo 

eu, non só interesante senón tamén 

ben necesario. Fáloche do mundo 

dos sentimentos, desexos e amores . 

Traballamos para aprender a reco

ñecer o que sentimos, de verdade, sen 

pre:xuízos: "Isto que sinto é bo", "Isto 

¡ ___ _ 

que sinto é malo"... Non. 

Traballamos o "Isto é o que· eu 

sin to". Pode resultar ben difícil, ase:

gúrocho, pero tamén ben sanador. 

. Como e de que xeito sentip:ios a 

Deus nos nasos· sentires ·durante a 

nasa historia persoal? Qué o que 

desexamos e que é o. que impide que 

os nasos ·desexos se vexan cumpri

dos? Que fai que poñamos lonxe a 

Deus neste camiño? Cales son os 

amores que fan ·que levemos adiante 

os nasos anceios? .Deixamos que sexa 

Deus o naso "amor"? Onde situalos? 

N esta ocasión ·contamos na nasa 

faena coa a:xuda de Manolo Regal, ao · 

que ' eu lle agradezo persoalmente 

que falase , non como especialista, 

senón desde a súa experiencia perso

al (¿ quen mellar que cada unha de 

Traballamos pa.ra 
aprender a -reconecer· 

o que sentimos 

nós como especialista no tema ·dos 

nasos p~opios sentires, desexos e 

amores?). 

E, nada máis, Irimiña guapa, que o 

espazo é pequeno. Un bico especial 

para a outra . Marisa, unha m~ller 

"grande" onde as haxa e para _o Olle::i 

(¿ou era "Olrait"?) do que no'n pui

den despedirme.- Outro grande para 

ti no comezo dun novo ano irimego. 

Vémonos todos e todas na Romaxe. 
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Preparadas para o traballo 

"O que máis me gustou do ·Encentro foi 
coñecer xente nova e volver ver xente 
doutros anos. Eu repito. Paseino moi ben 
co Gonzalo, co Anxo, coa Sandra, coa 
Susi e coa María. Paseino moi ben cando 
xogamos ós xogos cos nenas e nenas e 
cos maior es, e gustoume moito a expr e
sión cor poral coa Marisiña; e tamén o · 
manda la que f ixemos .. . Quería ir máis · 
días ó río ... " 

- Javi - 9 anos - Vigó -

"O Encentro para min é algo moi especial · 
onde me sinto querida. Alí a xente maior fai 
oracións e iso gústame. ·As miñas oracións 

preferidas son as das mañás e as das noites, 
porque son nas que me solto e podo falar ... 

. Gústame o que facemos. Sempre rimos, tan
. tamos e, o máis importante; pasámolo ben . . 
Pero eu vexo un problema: a casa ten moitas 
barreiras, e algunhas persoas coma Pilar, que 
anda encrequenada, ou Anuncia, que é cega, 

non o pasan moi ben. Hai que intentar buscar 
outra casa onde non haxa tantas barreiras. · 
O ano que vén quero volver e coñecer xente . 

nova." 

- Susi - 10 anos - Vigo -

O equipo t itular do Encontro 

"Non é a primeira vez que eu participo no Encontro, e de verdade que para min é un 
tempo marabilloso. . . . · 

Creo que este ano saquei cousas de dentro de min que non sabía que tiña, e foi gra
zas ó agarimo que me aportaron as outras persoas ... E realmente incontábel o agarimo 
que se forma nestes Encontros. 

Tiven a sorte de poder compartir momentos con toda a xente: os momentos que 
pasei cos máis cativos foron moi bos e entrañábeis~ pero tamén foron moi especiais os 
que .pasei coa xente máis grande e·n idade. 

Xa me tarda o próximo Encentro· e só hai uns días que rematou este. Uns días sen 
ver os amigos e amigas e xa parecen ünha eternidade, pero cada. persoa está no meu 
corazón e doulles moitas grazas a todos e a todas. 

Biquiños." 

- Sandra Edrosa - 15 anos - Fanoi (Abadín - Lugo) -
e ············· 
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HORIZONTE· UNIVERSAL 

VALORACIÓN DO XUBlLEO DE SANTIAGO. O 
COMPROMISO CRISTIAN E O XACOBEO 2004 

01110 membros dunha 
omunidade Cristiá de Base, tendo 

n onta que o papa Paulo VI e máis 

o papa actual dixeron destas comuni
dades que teñen que ser vangarda da 
Igrexa, e tamén por imperativo da 
nosa conciencia, pensamos ter a grave 
obriga de facer públicas certas refle
xións sobre o fenómeno chamado 
"Xacobeo 2004" e o manipulado 

xubileo do Ano Santo de Santiago. 

A man.ipul~ción socio-política e 
mercantil dos anos santos de Santiago 
comezou xa con aquel "peregrín" do 

ano 1993, que viña pintado nos car
tei dos autobu e que ata substituíu 

a me ma imaxe do apóstolo como 
in ignia de adorno. E fixo que moi
to fo en a Compo tela como a unha 

r maría mái , pa ando a graza xubilar 
a un gundo lugar ... Xa entón dixe

m qu o p p l da Ad.mini tración 
debí limitar a con eguir que todo 

p r gnn vi itant atopa en en 

Galicia o mellor trato por parte de 

todos e que ninguén sexa vítima de 

explotación, pero sen coller o feito 

relixioso para facer unha propaganda 

turística e un marketing comercial. E 

tal manipulación seguiu nos seguin

tes anos santos e agora xa dunha 

maneira escandalosa: son patrocina

dores do Xacobeo 2004 mesmo 

empresas da máis baixa moralidade, e 

organizan excursións a Santiago, 

dando por suposto que todos gañan 

A manipulación 
dos anos santos 

comezou con 
aquel .. peregrín" 

do ano 1993 

o · xubileo. E os grandes concertos 

que orgamza a Consellería de 

-Cultura, Turismo e Comercio, ade

mais dos gastos millonarios, debido á 

súa ·masificación, fomentan numero

sos excesos na xuventude, é dicir, 

todo o contrario do propio dun ano 

santo. E tampouco eremos na utilida

de pastoral das grandiosas xuntanzas 

de mozos, anque estean presididas 

por Xoán Paulo II . 

N ós, pedímoslle á Igrexa que res

ponda a este reto e provocación 

empregando un especial - rigor e 

honestidade pastoral. E, por desgra

cia, temos que nos laiar de que ata 

hoxe non se vexa esta pastoral. A 

maioría .dos peregrinos de a pé son 

homes e non practicantes. E dos que 

son practicantes a maioría pertencen 

a esa mentalidade conservadora e ofi

cialista, que predomina na Igrexa 



Comunidade Cristiá do Home Novo 

actual, de rezos sen comprormso . mandato de Xesús. "Amádevos uns 
social. 'a.os outros como Eu vos amei e nisto 

Ante estas realidades a Igrexa en coñecerase que sodes dos meus", E 
xeral, e sobre todo o bispo ·de isto .serán pouquísimos os que o con-

. Santiago e os demais responsables da sigan. 

liturxia na súa catedral, tiñan que E, xa pensando nos non practican
presentar tinha pastoral que demos- tes e tamén nos moi conservadores, 
trase abertamente que a Igrexa non realizar unha liturxia que lles abra o 
fai "saldos teolóxicos" e, polo tanto, corazón a unha fe viva, a pesar dos 

Cómpre facer 
unha valente 

denuncia 
das inxustizas 

d.o mundo 

que lles diga a todos que non ahonda 
con entrar na catedral ( aínda que tras 
andar centos de quilómetros) e con
fesar e comungar para lucrar a graza 
xubilar (que consiste na liberación de 
toda a pena ·temporal dos pecados 
persoais), serrón que é n_ecesario ter 
un firmísimo propósito de evitar toda 
imperfección deliberada e cumprir o 

· prexuízos que poidan ter. E presentar 
esa fe como un compromiso coa 
mensaxe evanxélica, é dicir, unha 
entrega ·a loitar polo crecemento do 
Reino de Deus, pola construcción 
dun mundo xusto e fraternal, polo 
que Cristo foi crucificado e o após
tolo Santiago foi martirizado. 

Así, por. exemplo, no comezo da 
Misa dos Peregrinos debíaselles 

entregar a todos unha folliña (nas 

diversas linguas) de exame de conf e

sión, conversión e compromiso cris

tíán. E, despois de meditar en silencio 

e de rezar unha fórmula de arrepen

timento e de propósito de vida nova, 

dar unha Absolución Xeral. E nos 

textos das ofrendas, e sobre todo nas 

homilías, máis ca pedirlle milagres a 

Santiago, facer unha valente denuncia 

das inxustizas do mundo actual e 

unha emotiva chamada . a entregarse 

todos á construcción dese mundo 

novo, verdadeiramente humano, 

mediante a práctica do amor cristián. 

Así, conseguir que todos pasen de facer 

da peregrinación un FIN a vivila coma o 

COMEZO dunha VIDA NOVA! 
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OPINION Eliseo Xavi~r Miguélez Díaz 

ALGUNHAS CONSIDERACIÓNS 
SOBRE O GALEGO E A TVE 

David Cal, un galego de ouro na Olimpiada 

No programa Informe Semanal de 

TVE, o sábado 19/6/04, para referir
se ao barco pesqueiro Novo Ameixa 

indicaban no texto, a continuación 

do nome do patrón, o seguinte: 
Patrón do. Novo Ameitxa. 

No mesmo programa, e tamén 

noutros de televisións e cadeas radio

fónicas varias, sentimos falar do Báhia 

en lugar do Bahía. Caro costaba 
entender cando dicían: "se ha sacado 
delobáia ... ", que se estaban a re.ferir 
ao Bahía. 

Poucos días antes puidemos saber 

ue unha filia do presidente dos 

EEUU non ch gara, facendo o 

amiño d Santiago, a Sarria, como 

ab ría agardar de poi de ter pasado 
p 1 ebr iro, nón a Sarriá. Vaites 

a r paza qu chegou a andar nun 

pli pla d C breiro a Barcelona! 

Imaxino que o detalle de que o 

nome do ameixa sexa euscaldinizado 
e o de Sarria catalanizado debe ser· un 

efecto colateral do GALEUSCA. Sen 

dúbida que a chuvia fina chegolJ. a 

enchoupar a sociedade española e 
solucionaron a cuestión transforman- · 

do os nomes galegas ben ó catalán, 

ben ó vasco, pois é sabido que o gale-
' go non existe. 

Non pretendo soamente realizar 
unha crítica a uns fe.itas puntuais, 

senón, e sobre todo, a unha determi

nada política lingüística que ignora o 

galega e que lle oculta a súa existen

cia real ao conxunto dos televidentes 

esp~ois. E aclararei esta afirmación 

cun exemplo ben ilustrativo. 

Hai causa dunhas tres semanas, 

arredor das cinco da tarde, no progra

ma de TVE2 ADO, falando de depor-

tistas olímpicos, contaban a prepara

ción duns rapaces galegas, un deles 

filio dun mariñeiro xubilado, que 

alternan a preparación de remeiros 

entre Sevilla e Pontevedra. O tal pro

grama escenificou o que debía ser 

unha situación normal: unha conver

sa por teléfono ~ntre o pai, en Cangas 

do Morrazo, e o filio, en Sevilla. 

A televisión pública, en vez de 

recoller ese acto de xeito natural, é 

dicir, en galega e utilizar subtítulos 

forzou a ·normalidade violentando a 

· lingua familiar, perden~o así a opor

tunidade de que o resto do estado 

soubese que ternos un idi9ma vivo, 

que o fala a xente con naturalidade, e 

9ue tamén os ~eus usuarios son indi

viduos que contribúen á meirande 

O galego 
non existe 

para a TVE 

colleita de medallas para o ·deporte. 

español. 

Seica nun recente traballo de inves

tigación promovido pola Real 

Academia Galega, · aflorou que os 

mozos galegas facían unha identifica

ción entre o uso do galega polos 

novas e o Bloque. Coido que esa 

identificación non é boa para o gale- · 

. go, pero é obvio que non é por culpa 

do Bloque, serrón máis ben de quen 

afirma unha causa, potenciar o gale

ga (e ten a abriga institucional de 
facelo !) , e practica a contraria. · 
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OPINION Agustín Bueno 

A TRANSPARENZA TEN UN LÍMITE 

Aproba vostede o Tratado polo que 

se institúe unha constitución para a 

Unión Europea? 

Esta é a pregunta que nos van 

propoñer no refrendo. Pregunta 

moi revirada e non por casualida

de. Ten o claro obxectivo de forzar

nos a respostar SI, porque irnos 

ver ..... 

-··--····"'" 

Se dicimos que NON vannos a 

por despois que somos uns antieu

ropeístas, uns retrógrados, uns inso

lidarios e os medios de comunica

ción sentiranse lexitimados para 

anatematizar a todos os que ousen 

contestar NON. 

O Poder, calquera Poder utiliza a 

" transparenza", como a liberdade, a 

xustiza, e outras tantas causas cando 

o favorecen, pero esquécese dela 

cando lle pode traer problemas. 

O goberno ten actuado con 

transparenza en casos como a gue

rra do Iraq ou o accidente do avión 

militar YaK 42. Pot qué non o fai 

agora? Porque ten medo do voto de 

m oita xente que quere unha 

Constitución Europea, pero distinta 

da· que xa está redactada e que nos 

queren forzar a admitir? 

Pódese pensar que esta é a razón 

pola que non se formula para o 

refrendo un sistema claro e . transpa~ 

rente como sería por exemplo pre

guntarnos desta maneira: 

-Aproba vostede que haxa unha 

Constitución Europea? 

-Aproba vostede o texto do 

Tratado que se propón neste refren

do? 

Parece claro que hai unha grande 

maioría de europeos que queren 

unha Constitución común, pero 

tamén é manifesto que outros nioi

tos non están de acordo co texto 

que se vai someter a votación. 

Este desacordo radica en vanos 

aspectos entre os que podemos 

salientar a eliminación a nivel cul

tural da presenza dos pobos sen 

estado pero con tradición histórica 

de seu, e. a imposibilidade de que se 

instauren sistemas económicos que 

non se axusten estrictamente ó 

modelo neoliberal. 

Estamos en ámbolos dous casos a 

favorecer o predominio dos pode

rosos cultural ou economicamente. 

Dito doutra maneira, o proxeCto de 

Constitución que nos propoñen 

favorece a explotación das persoas, · 

· en prexuízo da solidariedade que 

nos debe unir a todos. 
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O NOSO ·TABOLEIRO 

Abrente de loita e festa 
Serra da Capelada, lugar do CURRO - 11 de SETEMBRO 

PROGRAMA 

11:00 Acollida dos romeiros e romeiras 
12:00 Celebración eucarística 
14:00 Xantar 
16:00 ·Festa 
18:00 Oración da tardiña 
19:00 Remate · 

A 
ORTI GLJEIRA 

XXVII 
ROMAXf 

AO 
CURRO 

A Romaxe deste ano vai asentar nos arredores de 
Santo Andrés de Teixido, ou de Lonxe como din 
algúns. Ali a onde convén ir de vivos os que non o 
queiran facer de mortos, como reza a tradición. 
Pero, olio, hai que ter tino para chegar ó lugar 
dunha maneira axeitada. 
Non convén ir por Cedeira, serrón pola ruta que 
marca o plan0 que acompaña. Dicimos isto para os 
que non coñecen os carniños, sobre todo para os 
que circulan en autobuses. 
Quen proceda de Ourense, Pontevedra e A Coruña 
atlántica e cheguen pola autoestrada, en Ferrol 
deberán coller a estrada Ferrol-Ortiguei;ra ata o 
lugar chamado Campo do Hospital (punto de 
· converxencia para a maioría). Ali xirará cara a 
Cedeira e logo duns sete ou oito km atopará sinala
da no chan a dirección do Curro. Os que veñen 
polas Pontes ou pola Costa norte téñeno máis fácil, 
xa que non precisan chegar a Ferrol. 

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

Talvez, talvez, talvez ... 

Talvez, cando vos poñades a ler este número da revista, xa teñades rematadas 

as vacacións ou talvez non. Se cadra ídelas acabar decantado, e deseguida vol

vedes á rutina, ou ben xa entrastes nela devagariño. No entanto non vos poña

des tristeiros que o outono ten unha chea de causas boas (uvas, viña, San 

Martiño, porquiño ... ) todo iso que di o naso refraneiro" e que repasaremos en 

próximos números, como facemos sempre. Pero por agora aínda é verán, e a 

nós este ano, coa calor tan temperá que veu, deunos por explicar aquilo do 

cambio normativo, recordades? En realidade poucos cambios había, pero alon

gámolo porque así fixémoslle un repasiño a toda a gramática. Pois a ver se 

rematamos co tema que deixamos pendente coa interrupción estival, que vos 

parece? Havos parecer ben, porque máis dun hase de estar preguntando se nos 

equivocamos a xuntar palabras aí arriba ou ben as xuntaron os da Real 

Academia. Pois si, foron eles. Irnos alá: 

Ta lvez se escribe xunto, ta lvez se escri be separado 

Hai por aí un grupo de palabras que andan sempre polo medio, e a que a 

maioría da xente non lles sabe o nome: adverbios, preposicións, conxuncións, 

relativos e artigas. Só nos queda tratar os cambios nelas, para· o que irnos sepa

rar 9s artigas do resto, ese "resto" que tratamos hoxe e para o que só houbo 

uri cambio, que consistiu na aglutinación de formas que antes estaban separa

das: talvez , acotío, decontado, decontino, decotío, deseguida, deseguido, enseguida, ape

nas, amodo, devagar. A que seguro qtie algunha delas xa pensabades que era así? 

Non é tan dificil a causa ... Pois se tal facedes unha "chuletifia" uns días men

tres nas aprendedes, e de paso outra con cinco formas que qu'edaron "desca

talogadas": *sen embargo, *entonces, *alomenos, *at:tque, *nembargantes. 

Tranquilo !, antes de que exclamedes: pero que irnos dicir no sitio de sen 

mbargo ou nembargantes?!, xa vos aclaramos que empregades no entanto e 

porén (forma coincidentes co portugués). 

om a c u a vai de chapar, e aínda non tendes os mo.tores quentes, ímol<? 
d ixar ata mana que vén. Fa~ede os deberes! 

O CANTAR DO .IRIMEGO 

1. Inxección anti-británica! 

pediu, mancado, aó doutor, 

que retruca; antitetánica 

non lle parece mellar? 

2. "Quemáis querería eu 

que me pegasen coa teta, 

pero é que me bateron 

meu señor, con chave inglesa 

3. Seica se está producindo 
unha tremenda campaña · · 

que nadiña ten que ver 

cos filias da Gran ... Bretaña. 

4. Pero como a· ·campaña 

vai en contra do top less, 

haberá que traducir 

estes termos do inglés. 

5. Pille unha linda rapaza 

e póñalle bañador; 

tire da parte de riba: 

sen ela queda mellar. 

6. Sería de moito abuso, 

tamén carecer de siso, 

deixar á rilo.za en traxe 

rexional do paraíso. · 

7. Pero un casto reverendo 

tomou o asunto "a peito" 

e a campaña leva adiante 

sen que se lle poña ergueito. 

8. Senda eu un rapazolo 

facía en tren camiño 

e sempre algunha muller 

levaba un mamonciño. 

9. Cando. con ansia o naipelo 

solicitaba a teta 

sen reparo abría os peitos 

amasándose discreta. 

1 O. Anda o sexo disparado 

e o dobre promontorio 

non vai adquirir decencia 

por clerical requilorio. 

11. E o moi casto reverendo 

que acougue ·na súa cruzada 

Venus queira que o seu celo 

mereza algo máis ca nada . 




