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EDITORIAL RUBIO ESTÁ O 
CEO Hai de qué preocuparse: ternos a sensa

ción de que a Igrexa está cansa, insatisfeitos os 

seus fieis, agresíva . a xerarquía. Onde están os 

profetas? Non os agoreiros que traen malas noti

cias. Os mandos eclesiásticos desconfían de toda 

acción orixinal, de calquera tipo de ensaio de 

novas cristianías. Remiten aos principios e a eles 

se aferran. Maurice Bellet analiza a mala relación 

entre os principios e a realidade, xa que aínda 

senda excelentes en si mesmos, teñen escaso 

atractivo para nós. 

O autor explicase así: "Non debemos sorpren

dernos se os principios funcionan coma prohibi

cións, a pesar de que neles se proclaman os "valo

r s" n1áis positivos, coma o amor, a ledicia de 

dars , a unión con Deus, etc. Prohibición en rea

lidad dobre. En .primeiro lugar, os principios 

prohiben certos ~etas. Pero, ademais, poderíase 

lCir que prohiben a si mesmos: está prohibi-

d di util , f; rmular problemas sobre deles, a 

vaia con extremada prudencia, en 

·ondi i ~ n tal s que afectan ao ·segredo, e sem

pr ·d ntro dos límites prescritos por ... a autori

dad que se atribúe o poder de mantelos! E isto" 

qu r dicir que non se pode falar deles" . 

O Profeta de N azaré dinos: "Vosoutros á tar

diña dicides: vai vir bo tempo porque hai roibén 

no ceo; e á mañanciña: Irnos ter treboada pois o 

tempo está sombrizo. O aspecto do ceo sabedes 

interpretalo pero ¿e o sinal de cada momento 

¿non sodes quen?" Esa é a cuestión. 

Deus quere que o ser humano sexa o suxeito 

.activo desa historia pero hai que ser discreto 

cando dicimos "palabra de D eus" . Esa palabra 

non se atopa nos libros, nin tampouco nas entra

nas da terra, como se houbese que renunciar ao 

que vivimos: o obxectivo -a N atureza- , e o sub

xectivo: a historia por nós vivida. C ando eses 

dous elementos se xuntan, anunciados polo ceo 

rubio daquela prodúcese o desafio. O ser huma

no fai profecía, que é oráculo divino, invitación 

a ergu r a cabeza, pois - di Lucas- achégase a 

no a liberación. 

Beatriz Cedrón Vilar 

A AQUELA FESTAS A fin de semana pasada 
houbo magosto popular nunha das prazas da vila. Acudiron 
poucos nenas e nenas, algunhas parellas de mediana idade e, 
sobre todo, moitos maiores. Todo era de balde: as castañas, o 
viña, o zume e a auga. 
Sobra dicir que non se pode xeralizar sobre o visto nunha 
celebración deste tipo: postas a contar a historia do que ali 
sucedeu, poderíanse extraer conclusións falsas e 'inducir a 
crer que unha visión sobre un feito puntual ensombrece a 
un colectivo. Direi máis: desbotei a primeira versión que 
fixen sobre esta Aquela porque levaba a confusión. Falaba eu 
de xe{to fabulado de dous maiores que audiron á festa e de 
como ali se comportaron, pero o resultado non era satisfac
torio porque, por máis que me esll1:erei en contar a historia . 

como relato referido a un tipo moi concreto de comporta
mento mesquiño e ansioso por parte de quen, levado da 
cobiza, non repara en trampas para xuntar viandas, semella
ba que en realidade a crítica era excesiva e parecía demasia
do centrada na Terceira Idade, circunstancia que obviamen
te rexeito. 
Non obstante, e para non desperdiciar de todo o tema, gus
taríame destacar sobre estas estratexias populistas e arcaicas 
de tipo gastronómico dous aspectos: primeiro, que final
mente foron seguidas ata polos seus máximos detractores, e 
a estas alturas moitos dos que cuspiron cara arriba pecaron 
por caÚsa delas. E, en segundo termo, se ben hai razóns que 
na maioría dos casos xustifican os comportamentos obser
vados, non podemos des.coñecer que quen ten o dominio 
dos recursos está na abriga de xestionalos ben, e de facelo 
con honestidade, sen engano nin aproveitamento. 



A CLAVE 
Xabi Blanco. 

Pobo novo e convertido (Mt 3, 1-17) 

Segundo a máis antiga tradición cristiá, o comezo da vida pública de 

Xesús estivo moi relacionado co movemento de Xoán. Os primeiros cris

tiáns identificaron a Xoán co mensaxeiro anunciado en lsaías 40 e con 

Elías, que segundo a tradición xudea sería o precursor do Mesías. De 

acordo con esta interpretación, Xesús aparece coma o Mesías e Xoán 

coma o precursor. 

De entre tódolos autores do Novo Testamento Mateo é o que presenta 

a Xoán con riscos máis cristiáns. Mentres que para Lucas Xoán é o 

derradeiro profeta, para Mateo a súa presenza inaugura a chegada do 

·reinado de Deus e é un signo evidente dela. Mateo pon en boca de Xoán 

o que era un ha convicción da comunidade cristiá: que o bautismo de 

Xoán é provisional, e o de Xesús definitivo; que pertencer ó pobo elixi

do non está reservado ós xudeus (fariseos e saduceus); e en definitiva 

que con Xesús faise presente o Reinado de Deus, no que tódolos privi

legios desaparecen. Deus fai xurdir un pobo novo no que a esixencia da 

conversión constante é para todos. Tal conversión consiste nun cambio 

de mentalidade e de orientación da propia vida, como expresan as pala

bras de Xoán, que valen tamén para a comunidade cristiá. 

1 O ECO 
Manuel Pérez Blanco 

Canta rutina nas nasas prácticas .relixiosas! 

Canta misa, canto rezo, canto rito baleiro! Canto 

xesto non sentido, e canta palabra oca levados 

polo vento sen deixar pauso no corazón! Cantas 

· celebracións divinas só para pompas e compra

cencias humanas! 

Cantos acomodos, cantos razoamentos, cantas 

autoxustificacións pa~a seguir con aquilo, que 

non nos complique a vida! 

Que instalación nos propios presupostos e pre

xuízos! Que pes~dume para abrirse a novas hori

zontes! Que preguiza para deixarse sorprender! 

Que idolatría de falsas seguridades! Que soberbia 

nos pensamentos! Que convicción de estar xa 

feítos de modo indefectible ... ! 

" ... se non vos fa cedes coma nenas ... !" 

Dádelle a vol ta ao calcetín! Convertédevos, que 

xa chega o Reino do Ceo! 

o··············· 
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11 PORCOCELTA.COM ,, 
é unha páxina web na que se poden 

mercar exemplares desta raza autóctona 

que se crían ao aire libre en fragas e 

soutos alimentados palas landras e cas

tañas que agasalla o outono. 

Comercialízaos unha empresa da 

·Fonsagrada que vai etiquetar cincocen

tos ao ano. No San Martiño poden 

adquirirse listos para o consumo cunha 

media de 160 quilos en canal. Na foto, 

Antonio Vidal, de Bóveda, socio de ASO

PORCEL, a Asociación de Criadores de 

Gando Porcino Celta, que está pala 

recuperación da raza autóctona. 

Pretenden superar a crise que afecta as 

1300 explotacións que chegaron a dar 

traballo a 12.000 persoas. 

O uDÍA DO VOLUNTARIADO" celebramos o monumento 

aos voluntarios do Prestige en Cama riñas preto do· Cabo Vilán, obra en bronce de 

César Portela, e a placa dos veciños de Corme ao voluntario Miguel Valderrama víti

ma do ate~tado do 11 M que traballou ali 5 días na limpeza do Prestige. A solidarie

dade crea pontes de colaboración; así, o Voluntariado do Campus de Lugo colabora 

coa Asociación das Mocidades Vicencianas nun centro de rehabilitación de alcohóli

cos en Honduras onde conviven os que foron recollidos na rúa. Alcoholismo e sida 

son as enfermidades máis graves deste país. Na foto, a coordinadora desta 

Asociación, Ana M. Castaño, que traballou algún tempo neste centro de acollida e 

terapias. O 3 celebrase en Lugo o 11 _SIMPOSIUM DO VOLUNTARIADO PENITENCIARIO 

organizado por Pastoral Penitenciaria. 

As i~iciativas contra a sida cantan con loitadores coma 

FABREGAS (A Coruña 1958-1994)e mártires que abanearon as concien

cias da sociedade contra a hipocrisía. Foi estudar a-EEUU e xa levaba ali 13 anos 

cando o pai Bush, no 1992, prohibiu a entrada dos estranxeiros portadores do VIH. 

Tomás enfrontouse a esta discriminación e retouno para que o expulsase ... Tomás foi 

directivo da "San Francisco AIDS Fundation" ata a súa marte provocada pala sida e 

loitou polos dereitos dos seropositivos, homosexuais, inmigrantes, etc. Na foto un 

panel coa súa iniciativa nunha exposición no Fórum Metropolitano da Coruña. 

O outono convida a recrear a nasa ollada cunhas cores moi poderosas. Nós escolle

mos A ROTA DOS CABAZOSque bican a beiramarda Ría de 

Camariñas, acobillando o millo xa recollido. Tampouco non esquecemos o de 

Camota, introducímonos no de San Martiño de Ozón duns 30 m. con 22 pares de 

pés, ao pé do Camiño Real, ou exemplares coma o de Cereixo, Lira, o máis longo. 

Tamén un dos moitos de Merexo en Muxía, na foto, coroando unha eira familiar. Hai 

máis de 32.000 cabazos en Galicia. Porque estamos en Ano Xubilar aproveitamos 

para contemplar unha das pou-cas representacións da Traslación do Carpo de 

Sant iago no tímpano da lgrexa románica de Santiago de Cereixo. 



Lembramos o 82 cabodano do asasinato de tres labregos de SOBREDO: 
Candida, Xaquín e Venancio, abatidos a tiros cando se manifestaban contra o pago dos 

foros. Na foto o Campo dos Mártires de Guillarei. Así nolo transmitiu Ramón Cabanillas: 

"¡Galicia encadeada con ferros de Castela 

por fillos treizoeiros e por caciques-lobos, 

no teu ceo azuado hai un ha nova estrela ! 

¡ardente e sanguiñenta, agoira os tempos novas! 

¡ lrmáns! ¡ Erguede o berro 

de amor e santidade! 

¡Galicia e Libertade 

do Traballo e do Chan ! 

son verbas de Dios mesmo 

do Dios Todopotente: 

¡Co suor da túa frente 

gañarás o teu pan! 

¡ Nai galega que di che ª· sangre xenerosa 

para calmar a sede ~abiosa da lmpiedade, 

nos agros de Sobredo frorecéu un ha rosa! 

¡Ardente e sanguiñenta, agoira Liberdade! 

Son verbas de Dios mesmo, 

do Dios Todopotente: 

¡ Co suor da túa frente 

gañarás o teu pan! 

Alfonso Blanco Torrado 

NoOUTONO 
FOTOGRAFICO, 400 crea

dores en 16 vilas, lembramos a Virxilio 

· Viéitez (Soutelo dos Montes 1930) que 

retratou a Galicia rural dos 50 ata a 

xubiladón no 90: casamentos, matan

zas, festas, retratos individuais e de 

grupo, ·mesmo de defuntos como garan

tía de defunción para xustificar herdan

zas e remitilos aos parentes emigrados. 

O seu arquivo ten un grande valor docu

mental para achegarnos ao urdido social 

do naso país. Podemos celebralo ata o 

30 na Casa Grande de Viloira do Barco 

de Valdeorras ou na exposición perma

nente do Centro Galega de Arte 

Contemporánea de Santiago. Na foto, 

recibindo de Fernández del Riego o 

Premio da Crítica na Festa das Letras 

(1999). ¡ lrmáns! Erguede o berro 

e o legón aferrade! 

¡Galicia e Libertade 

do Traballo e do Chan!". 

Novembro yai adicado á ciencia e á paz. Nós irnos lembrar a un astrónomo, 

RAMON MARIA ALLER (Lalín 1878-1966). Este crego só reflec

tiu paz e·bondade na súa humildade. Traballou en Santiago coma catedrático inven

tando instrumentos para observar o universo, sobre todo as estrelas dobres. Adquiriu 

un telescopio coa súa herdanza familiar(1924) aínda hoxe activo -primeiro .na casa 

natal, agora museo, e despois no Observatorio Astronómico no Campus de 

Compostela. lnvestigacións Cinetíficas de Madrid publicou a súa Introducción a la 

Astronomía e o astrónomo inglés Wilkins deulle o nome de Aller a un cráter da lúa. 

·convidamos a 1er PORTUGAL E GAL/ZA: ENCANTOS 
E ENCONTROS do profesor de filosofía de Braga, David Santos Arauja 

(Laiovento). É un percorrido por unha historia milenaria aliment~da polo Miño, que 

unha vez independizado o condado portucalense, rexorde na obra de moitos escrito

res a ámbalas dúas beiras, pontes que seguen mantendo esta unión nos últimos 

séculas. Ternos aí o teatro de PortugalEtGalicia na sala. Nasa de Santiago onde o 

grupo Trigo Limpo vai representar "Pela boca marre o peixe" (días 2,3,4) e "Mamá 

Lusitania"(os 10 e 11) ou a música popular de Fil_ipa Pais (o 18). e ....... .. .... .. . 



flGALCRIA~ 
~ARGADCLO~ 

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

~ O CASTRO DE SAMÓEDO 
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, 27 4 - 276 
08008 BARCELONA 
Teléfs. : 93 - 215 03 68 I 215 01 79 
Fax : 93 - 215 01 79 

~Eo Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 - 31 O 48 30 
Fax: 91 - 310 48 30 

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

~~ Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax : 981 - 35 3716 

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

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

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

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

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

~ Praza de España, 2 

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

,. 
POLITICA Tintxu 

AS CONTAS NON D-AN 
Como diciamos hai algún tempo,. nestas últimas semanas 
do ano as empresas e institucións dedica.n boa parte do 
seu tempo a concretar en cifras os seus proxectos. Este 

labor de aprobación dos orzamentos resulta moi complexo 
e mafia a súa relevancia é difícil que os cidadáns poidan 

seguir de preto os debates políticos que· implican. · 

Este é o caso das discusións e polémicas no Parlamento Galega e nas Cortes 

sobre as grandes cifras do 2005. Tanto en Madrid como en Santiago, os res
pectivos gobernos poñen énfase en destacar o contido social das cifras, o esfor

~o previsto para pagar pensións, hospitais e centros de s~aúde, escalas e univer
sidades, ou para atender a parados e marxinados. 

_Ninguén pode cuestionar eses obxectivos, pero logo· vén a polémica de 

saber se os medios dispostos son os máis axeitados. E volve sempre tamén a 
discusión sobre o investimento produtivo, sobre a forma máis eficaz de crear 

emprego, que é Úmén un dos obxectivos relevantes de calquera orzamento 

público. 
N este marco hai que entender as polémicas sobre o grao de cumprimento 

das previsións máis ou menos concretas, máis ou menos virtuais, do _ denomi-

Resulta difícil de crer que· os 
orzamentos permitan chegar 

o AVE, as autovías ou 
o porto exterior da Coruña 

nado Plan Galicia do goberno central ou da Xunta (este último oficialmente 
denominado Plan de Dinamización Económica de Galicia). 

Desde logo resulta difícil crer que os investimentos previstos nos or'.4amen
tos xerais do Estado permitan construír nun prazo razoable as novas liñas 
férreas de máis ou menos alta velocidade ou as autovías. E a iso vense engadir 
o culebrón sobre o chamado porto exterior da Coruña, que como o seu nome 
indica se pretende construír en Arteixo. E, en contra· de toda lóxica, Paco 
Vázquez e maila Xunta pretenden que se · contraten as obras sen un compro
miso previo de dispoñer dos fondos precisos. E vén logo todo un vicepresi
dente económico e ex comisario europeo de asuntos económicos a dicirnos 
que imaxina que eses fondos foron solicitados a Bruxelas. 

Desde logo moitos 'destes proxectos parecen collidos polos pelos. Pero se 
valeron como argumento de propaganda para un goberno, é de xustiza insis-· 
tir en reclam~r que se cumpran. Por iso resulta chamativo que algún medio 
informativo se escandalice de que o BNG reclame que 6 goberno cumpra os 
seus compromisos, polo feíto de que ese grupo non crea neles. 

Pero desde logo a Xunta e mailo PP de Galicia non quedan libres de res
ponsabilidade. Reclaman agora con insistencia e con cifras moi concretas todo 
o que o ano pasado se deixaba· á boa _vontade dun goberno, que daquela se 
consideraba amigo e agora se declara inimigo . 

. ( 



OPETODO ~ 
SANTOANTON 

.................................................... Jfüb.en .. Ariimbúiü" 

Ola arrugo, nótase o frío, non si? Como 
prestan as castañas quentiñas! Tráioas aquí nun 
cornete pois estaba a asalas o Xabier Aboi aí 
abaixo, na Torre. O Xabier é deses que andan 
nos sindicatos, e defende aos mariñeiros. As 
veces berra moito, digo eu para que o escoi
ten pois os que mandan sempre son algo xordos. Eu levaba uns días 
intranquilo pois andan dicindo nas teles e nas radios que nos perse
guen, e que volve o martirio. Fun falar co Xabier que vive na parro
quia e din que é algo cómunista, aínda que o teño visto nas Romaxes. 
E mira, doume estas castañas que dan gloria. Non é bo meterlle medo 
á xente no carpo. A min paréceme que algúns non se decataron de 
que cambiaron moito as causas, e que a fe non vai depender de sub-

. vencións, nin de recoñecementos, nin de actos oficiais, serrón de que 

sexamos auténticos, xente boa de verdade, que aínda que pobres <lea
mos esperanza e acollida. Pois escoitei que o bispo de Girona dixo 
que non ía repartir papeluchos deses da eutanasia, nin recoller sinatu
ras, nin facer manifestacións, e que lle parecía ben que os homose
xuais regularan a súa situación, e que non pensaba facer de recadeiro 
de ninguén. Oes, pois hora era de escoitar algo así que parece que 
todo é repetir o que mandan algúns. Os frades e as monxas tamén son 
protestóns, xuntáronse en Madrid os superiores, e dixeron que había 
que ser máis delicados coa xente que pensa distinto.Vale, todo hai que 
dicilo, o bispo de Ourense saíu en defensa-dos traballadores dunha 
empresa que vai pechar e deixar á xente na rúa. Pero estas causas os 
xornalistas non as cantan. O sábado fornas a Compostela a recordar 
a miseria do Prestige, e mirei moitos irimegos entre tantísima xente. 
Mira o mar, aínda está tristeiro. Se crésemos en serio debíamos de ser 
os primeiros en defendelo, pois foi feito por Deus, e os ríos, e os bos
ques, e as fontes. O que non fixo foi a Celulosa esa. Mellqr falar de 
castañas, mágoa que o Xabier non abrira o viño novo. 

G.AL.i~.A-OE MENOR 
A~~t)e,'' 

fW\a\~i~· !f> 

_ .............. . 
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"AOS MEUS IRMANS BISPOS ... " 
Varios _son os teólogos que nos últimos meses saíron á luz pública para contestar á 

lgrexa oficial verbo da súa posición ante algunhas medidas propostas polo goberno. 
Recollemos aquí o documento no que González Faus explica, cunha serenidade 

salientable, por que "a institución eclesiás_tica é a cruz da miña fe". 

N este verán, algunhas actuacións 
ou palabras da autoridade eclesiás
tica provoc.aron dor e queixa na 
opinión pública. Tanta, que alguén 
de entre vós chegou a falar dun 
renacer do anticlericalismo e de 
persecución contra a Igrexa. Non 
descoñezo os reberetes sectarios 
dalgúns anticlericalismos hispanos. 
Pero temo que o que chamades 
persecución non é máis que a 
saturación e fartura de boa parte 
da sociedade (tanto de non crentes 
coma de moitos cristiáns) contra 
modos de actuar que nos son difí
ciles de entender. 

Estas liñas intentan dicirvos, 
desde dentro e desde a fraternida
de, o que outras moitas voces din 
desde fóra e desde a desconsidera-

ción. Procurei contar ata cen antes 
de falar (e non cen segundos, 
senón cen días), para facelo con 
calma e sen resentimento'. Quero 
ser cristián e selo coa máxima fide
lidade ao Evanxeo. Pero debo con
fesarvos que a institución eclesiás
tica é a cruz da miña fe. No curto 
espazo do que dispoño gustariame 
dicirvos por que. 

1. Non somos testemuñas do 
Deus Vivo, senón dun pasado 
m?rto. Coma seguidores de Xesús 
parece que a nosa · tarefa debería 
ser: "Anunciar ao home de hoxe o 
Misterio máis profundo, máis santo 
e liberador da súa existencia, que o 
redime do medo e da autoaliena
ción, e ao que chamamos Deus ... 
Amosar ao home de hoxe o cami-

ño que conduce de xeito crible e 
concreto cara á liberdade de 
Deus". En troques, moralizamos 

precipitadamente contra todo o 
que nos incomoda. Esquecemos 
que "a tradición só pode man terse 
ali onde se procuran honradamen
te novos camiños e medios · de 

vida". (Ámbalas dúas citas e as 

demais que aparecen sen outra 

Temo que o ·que 
chamades . , 

persecuc1on 
contra a lgrexa 
non é máis que a 

saturación e 
fartura de boa 

parte da 
sociedade. 

referencia neste artigo son de K. 

Rahner). 

2. A imaxe que damos da Igrexa 

non é a dun "sacramento de salva

ción" (sinal de que Deus se identi

ficou gratuíta e definitivamente 

con este mundo empecatado), 

senón a dunha institutriz rosmona 

e provecta que, a base de rifar, trata· 

de afirmarse a si mesma máis ca de 

educar. Non poucas veces, e en 



qmto a contidos concretos, quizais 
estaría eu máis preto de vós ca da 
cultura en que me movo. Pero o 
que a sociedade adulta non sopor
ta é ese ton de que nós somos os 
únicos bos e todo o demais é mal
dade. Por iso: 

3. Non damos en absoluto a sen
sación de amar de verdade este 
mundo, ao que di o Evanxeo que 
Deus amou tanto que lle enviou o 
seu Filio, non para condenalo 
senón para salvalo. Por mal que 
estea, o obxecto do amor de Deus 
é este mundo, non a Igrexa. Esta 
debe ser só sinal e canle dese amor; 
e non pode mirar ao mundo coma 
o camp_o do mal ao que ela debe 
dirixir e controlar, ou do que debe 
afastarse para vivir noutra órbita, 
pero sempre sen ter que aprender 
nada del. "Por que non nos atreve
mos a diCir con humildade e sose
go, variando un pouco un <lito de 
Agostiño: moitos que Deus ten 
non os ten a Igrexa, e moitos que 
ten a Igrexa non os ten Deus?". 

4. Non podemos seguir crendo 
que toda a sociedade é católica, 
salvo unhas poucas voces estentó
reas que, ou ben negan a fe ou non 
a recoñecen nas proclamas da 
Institución, pero que son minorías 
desprezables (aínda magnificadas 
polos medios). Non obstante: "A 
actitude de certos católicos, de 
tipo convencido, crecho e militan
te, ten algo de primitivismo cultu
ral, algo do carácter da pequena 

. burguesía que se pecha en si 
mesma e atrinchéirase nun gueto. 
Eses homes péchanse e actúan 
como se no mundo só existisen 
cristiáns". Non é este o mundo en 
que nos movemos, salvo para quen 
non superara aínda o nacionalca
tolicismo. 

José Ignacio González Faus 

Por poñer só dous exemplos: 
sorprende o voso reducionismo da 
fe cristiá a temas de moral sexual e 
a que a lexislación civil reflicta o 
que considerades lícito neste 
campo. Nos evanxeos a penas hai 
<lúas pasaxes referidas á moral 
sexual e son, por suposto, esixentes 
como o é todo o Evanxeo. Pero a 
mirada de Xesús diriXíase moito 
máis ao sufrimento humano, á 
enfermidade, ás opresións realiza
das no nome de Deus ou do 
Diñeiro, á muller marxinada, á 
posibilidade da paz interior e a 
todas esas pequenas conquistas de 
liberdade que, cando se dan, Xesús 
lía coma signos de que se está 
achegando o Reino de Deus. 
Moito máis duro é o Evanxeo cos 
ricos, aínda que isto non parece 
preocuparnos pastoralmente. As 
vosas palabras parécense máis ás do 
romano Catón cás do xudeu 
Xesús, chamado O Cristo. 

O ensino da relixión na escola é 
sen dúbida un problema por resol
ver. Pero entre os moitos amigos 
non crentes que teño, o 90% son 
froito daquelas clases de relixión 
na escola franquista. E isto faime 

preguntar: é tan importante a 
obsesión por ter "grandes platafor

mas" cando logo ternos tan pouco 
que dicir desde elas? Xesús envia

ba aos seus predicar irnpoñendo 

unha notable pobreza de medios, 

pero dando unha grande riqueza 

de contidos. Parécenos que nos 
empeñamos en evanxelizar con 

riqueza de medios pero, hoxe por 
hoxe, con notable pobreza de con
tidos. 

Todos rezamos no Breviario: 
"Axuda coa túa Graza aos bispos 

da Igrexa, para que con gozo e fer
vor sirvan ao teu pobo". Ese servi

zo gozoso implica un grande amor 
á liberdade: pois, aínda que os 

homes abusemos tantas veces dela, 

só o que agroma dunha liberdade 
total merece o nome de auténtica 
bondade humana. 

E perdón por estas palabras. Pero 

creo estar dentro do maxisterio 
eclesiástico e do Catecismo, que 

defenden a necesidade da opinión 

pública e aínda da crítica na 
Igrexa. Aínda que logo, como vin

ganza camuflada, se me busquen as 
cóxegas por outro lado. 

8············· 
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AC 1 UALIDADE Pepe Cauce ~ 

FERROL: ENTRE A RABIA DUNS E A APATÍA DOUTROS 

A Comarca de Ferrolterra perde case un 10% do emprego industrial mentres, en Galicia 
medra nun 12% 

Aínda que todo o mundo en 

Ferrolterra está sensibilizado polo 

problema dos estaleiros, e son cons
. cientes da súa gravidade, as reaccións 

distan moito de seren unánimes. Tres 

exemplos: 
• Un traballador prexubilado: "Eu 

estaría conatento si o pasto que eu 

tiña na empresa fose cuberto por un 
traballador novo, pero ese pasto desa

parece, a miña xubilación non solu
ciona nada". 

• Un espectador dunha manifesta

ción: "Aí van eses, seguro que conse

guen boas xubilacións. Pero os 
demais no paro e sen cobrar". 

• ·Un rapaz novo: "Meu pai si que 

ten orte.Veu para a casa prexubilado, 

obra coma cando traballaba, e por 
riba non ten que ir traballar". 

N ~gócianse as situacións dos traba:

lladores e empregados das grandes 

empresas con acordos substanciosos; 

pero son moitos máis os que teñen 
que buscar outro traballo, emigrar ou 

mal vivir no paro, e empobrécese 

constantemente a poboación. "Os 

traballadores defenderán os seus pos
tas de traballo en Izar - dixo o alcal

de Ferre-. Pero tamén está toda a 

ind~stria auxiliar, o pequeno comer

cio ... , a economía de toda a comarca. 

Ternos que defender o naval cunhas 

miras máis amplas". 
"Unha multitude que ninguén 

sabe contar ... " 
Cando a prensa comenta as mani

festacións, sempre acaban coa mesma 

frase:"E tamén participan as empresas 

auxiliares". "E estes quen son, e de 

onde viñeron? Son os que veñen da 
gran tribulación", poderiamos dicir 
co libro da Apocalipse. Apenas teñen 
nome, nunca se di o seu número, 
quedan inmersos nunha ·multitude 
que ninguén sabe contar, teñen 
pouca representación sindical, pouca. 

· capacidade de organización, sofren 
máis todos os vaivéns do traballo e 
non teñen dereito a indemnizacións. 

Como repercute todo isto no 
resto da Comarca? 

A Universidade da Coruña, por 
encargo da Asociación Ferrol
Metrópoli, ten feíto un estudio no 
ano 2000 no que recoñece: "O esta
do de crise en que se atopa a comar
ca non foi superado e maniféstase na 

º perda de poboación, paro, baixo nivel 
de renda· por habitante, diminución 
do peso da Industria en relación co 
Comercio nunha zona de escasa 
potencia turística ... " 

Pola súa banda, CCOO fai unha 
valoración da situación entre os anos 
1998 a 2002, na que conclúe: A área 
de Ferro! non compartiu o ciclo 
expansivo da economía e o crece
mento do traballo asalariado que 
coñecen Galicia, España e mesmo a 
Unión Europea, polo menos non coa 
mesma intensidade. O emprego asa
lariado medrou na área de Ferro!, só 
un 9%, mentres no conxunto de 
Galicia foi un 20%. 

Polo camiño da solidariedade 
Entre outras moitas voces que recla

man solidariedade, están as Parroquias 
de Ferro!, que nun comunicado á 
prensa (29-10-04) recordaron que o 
dereito ao traballo e o seu exercicio é 
fundamental para o equilibrio nor~al 
da persoa. Lamentan que os mozos da 
cidade teñan que ir buscar traballo 
fóra da comarca. Pídenlle ás autorida
des que actúen con rapidez e eficacia 
e así non ·se cometa unha nova inxus
tiza con esta terra . 



CARTA 
, , 

AS RAICES CRISTIAS DE EUROPA 
Todos sabemos que na Constitución Europea asinada días pasados en Roma polos presidentes dos 25 Estados da 

Unión Europea, non se recolle explicitamente a mención das "raíces cristiás de Europa" 
Mais o que se cadra non todos saben é que o devandito acontecemento tivo dúas testemuñas de excepción. O acto 

tivo lugar na sala chamada dos Horacios e dos Curiácios do capitalino da cidade de Roma. Ao sentar os asinantes porá 
asinar enriba da mesa o Documento tiñan e~fronte a efixie do Papa U~bano VIII, esculpida en mármore polo artista 
Bernini. E ás súas costas -aparece nas fotos- tiñan a non menos grandiosa escultura do Papa Inocencia X sedente, coa 
man estendida. 

Coa súa presenza calada máis visible, manifestaban o que non aparecía no documento que se asinaba: as raíces cris
tiás de Europa. 

Zapatero e Moratinos asinando diante da estatua de Inocencia X 

Este é o meu corpo 

Ao ir desaparecendo a "romanidade lati
na" pola incorporación doutros pobos que 
formaban o continente, nace unha "nova e 
sólida comunidade", que non tardou tar
do u moito en recibir o nome 
Cristiandade -Cristiánitas- que indicaba 
un "novo modo de ser" 

Un dos chamados "pais de Europa", 
Robert Schuman, tiña dito: "Europa pre
cisou máis dun milleiro de anos de cristia
nismo para forxala". Os cidadáns dos paí
ses da Comunida~e Europea, correspón
denos manifestar que estas raíces cristiás 
seguen a producir vida. 

Vicente Cerde'lriña 

Filipa Melo (Angola, 1972) é unha xornalista que acaba de publicar a novela Este é 
meu carpo, editada en portugués por ·Edic;:oes Temas e debates e castelán por Se· 

·Barral. É a súa primeira obra pero con ela convértese en figura estelar da nova narra
tiva en lingua portuguesa. O fío condutor da narración é a autopsia que se lle prac
tica ao carpo du~a muller que foi asasinada. Porén, o máis importante son as refle
xións que van deitando do relato e non tanto o sabermos quen foi o autor do crime. 
"Todas as martes son violentas, sobre todo para os que quedan". "Unha autopsia é 
coma un nacemento: nunca é igual. Tampouco non se estona dúas veces unha laran
xa" . "Gústanme os mortos. Os meus mortos. Aqueles cos que falo cando os abro e 
lles pido que me canten as circunstancias da súa marte". Malia tratar un tema e unh 
ocupación que, a priori, puideran parecer desagradables, Filipa Melo soubo facelo 
nun ton case lírico. Sen dúbida un libro para gozar este outono. 

A.Q 

e·············· 
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IRIMIA 

DOUS ANOS CON REMOL 
Entrevistamos a Santiago González Avión, animador de Remo/, · iniciativa nacida ao 

agarimo de lrimia, hai xa dous anos, que pretende achegar serrana/mente materiais para 
orar e celebrar a fe na nosa terra, tal como reza semanalmente o Remo/. 

Santi e Belén, a parella que fai posib e .o Remol 

lrimia.- Por que nace Remol? 
Santiago.- Remol é unha inicia, 

tiva que xurde por unha necesidade 
persoal: a pesar de compartir a fe en 
familia, atopo unha falta de sintonía 
entre a nosa espiritualidade e o 
xeito de celebrar a fe do noso con

torno. Para o meu ver esa soidade é 
unha experiencia de moita xente, 

polo que paga a pena proéurar unha 
alternativa. Desde hai varios anos 
empr gabani.o na casa os materiais 

Pero logo era necesario traducir de 

·va voz ou adaptar unha tradución 

por escrito antes de sent~ a rezar 

en familia. Postos a facer esa adap

tación, era P.erfectament ~osible 

comp.artila con outras peFsoas que 

E así nace Remol 

1.- Por que o nome de Remol? 

S.- Foi unba idea de Chao Rego, 

cando soubo que anda amos nesta 

lideira. Ocorréuselle ofrecer un 

nome orixinal; dos que deu, queda
mos c~n Remol, polo de remoer e 

polo do rescaldo das brasas. Coido 

que ambas cousas teñen moito que 
ver co noso andar a vida da man do 

Evanxeo. 

1.- Qtle destacarías desfes dous 

anos de RemoB~ 

S.- Para min hai dúas etapas cla

ramente definidas. Durante a pri

meira o máis salientable é que 

fomos capaces de demostrar a via

bilidade de realizar unha publica

ción semanal que se :vise para man

t.er a espiritualidade cristiá e gale

guista. Trátase dunha pul5lirndÉm de 

baixo custo polo feito d;e empregar 

as potencialidades que dá internet. 
Ademais, tratábase de aproveitar a 

rapidez e a capacidaue de relacio

narse a xente. Iso non ~ignifica que 

non existan difidtlrades. Resulta 

curioso, por poñer un caso, que 

algúns amigos ncirr reciban Remol 

quere reunir un grupo de colabora-



dores e colaboradoras leigos que 
establezan un estilo de pastoral ano~ 
vado. Trátase de combinar a cele
bración dominical da Eucaristía, 
onde é posible, con celebracións da 
Palabra, de xeito alterno. Pero non 
cada quen pola súa banda, serrón 
dándolle unha coherencia celebra
tiva. Ceamos xunfos cada luns, 
comentamos causas da celebración 
do domingo, as novas de actualida
de ou causas da viaa da Igrexa 
entre nós; e logo preparamos as 
celebracións. 

Durante o pasado_ ·curso, xunto a 
Clodomiro estaba Carlos Lorenzo, 
coñecido da xente de Irimia pola 
Romaxe da Guarda, ademais de 
Belén, a miña muller, e eu. 
Este ano earlos ten un des
tino novo de etapa de pas
toral e tornou o relevo 
Alrnudena Suárez, profe
sora de relixión e persoa 
comprometida coa vida 

1 

da parroqma de 
Redondela ata que acep
tou este reto. 

1.- Agora non resultará 
aínda máis traballosa a produ
ción de Remol? 

S.- Todo o contrario. É certo que 
o tempo de dedicación en vez de 
diminuír, aumentou. Pero, pola 
contra, é máis gratificante. 

1.- Acaso porque o grupo sostén 
o traballo e anima unha espirituali
dade máis compartida. 

S.- Efectivamente. Somos máis a 
pensar, máis a traballar. Xa non é a 
soidade da pantalla do computador, 
coa c9mpaña ocasional de persoas 
voluntarias do outro lado do 
correo. Trátase de sentirse comuni
dade e de facer unha experiencia de 
compartir a mesa e a vida, o 
Espírito ·que nos move, sen perder 

cada quen a súa independencia. 
Queremos vivir e difundir unha 
espiritualidade que sexa fondamen

te eclesial, que poida ser mesmo 
parroquial. ff sen embargo, plena
mente secular, ·do noso tempo, asu

mindo os retos da liberación na súa 
dimensión interior e na súa dimen
sión social, desde a opción polos 
pobres_, o reto da paz e do diálogo 
entre relixións, a cuestión de xéne
ro e, o coidado da éreación. 

Pensamos que estas causas están 
presentes no Evanxeo se nos situa-

mos <liante del con honestidade, 

desde a nosa vida e desde o mundo 

que nos tocou vivir. E eremos que 

a maioría dos crentes están a recla

mar unha espiritualidade así. 

1.- Nese ideario, como está pre

sente a galeguidade? 

S. - Pensar globalmente e actuar 

localmente é un dos signos dos 

tempos. Compartimos unha men

talidade universal, mesmo cosmo

polita. Por iso pensamos que hai 

que estar na aldea, e escoitar á 

Redacción 

xente. Estar onde están os últimos, e 
tamén a xente sinxela. N esta terra, 
un uajversalismo ecuménico que 
lle dá as costas á galeguidade é sim
plemente unha moda, unha prefe
rencia polo exótico e polo alleo. É_ 
doado andar repetindo que outro 
mundo é posible mentres non nos 
poñemos a cambiar realmente o 
eido que ternos <liante. 

1.- En todo este tempo, non hai 
nada que mellorar? 

S.- Ternos que ser máis rigorosos 
nas correccións lingüística_s e máis 
coherentes na aplicación das nor
mativas. Pero tamén precisamos 
dunha maior participación en 
Remol. Hai algunha xente que 

escribe de cando en vez para dar 
alento. Ternos moi boa rela

ción, por exemplo, coas reli-
xiosas de Muimenta, en 
Lugo. Hai grupos que cada 
tanto botan unha m an , 
como Mulleres Cristiás 

.Galegas. Pero sería preciso 
que moita máis xente toma

se isto como propio e botase 
unha man. 
1.- E para o futuro, que? 

S.-Pois estamos a traballar en 
anticipar unha semana a prepara
ción das celebracións. De momen
to vai bastante ben. Tamén está a 
recente incorporación dunha ora
ción infantil cada semana. Está pen-

. sada para a casa. Pero serve tamén 
para a catequese e mesmo para as 
celebracións do domingo en comu
nidade. Pensamos que é unha idea 
xeitosa e con futuro. Animamos, en 
calquera caso, a outras nais e pais a 
que nos digan se lles resulta útil e 
como podemos m elloralo, porque 
está en xogo a transmisión da fe e 
do costume de rezar cada noite en 
familia. 

49 .... .......... . 
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FALANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

É que se non é por Xan é por seu irmán, é certo que non se pescan troitas 
a bragas enxoitas, que o que algo quere ben se sabe que algo lle custa, pero, 
arre demo!, podíanos vir unha do dereito!Vaia, andámoslle ao redor para total 
non soltar peza. Que máis ten, non é sitio de choromicar, non ha ser para tanto 
que ... cada un sabe as súas e Deus as de todos e o caso é ter *salú (saúde!), 
ademais nunca choveu que non escampara, oh. O certo é que a nós hoxe 
andounos o canto do revés todo o día, e agora, postas a estar un pouco con 
vós ... pois, re:flectimos aquí o naso ánimo derrotista. 

Si señores!, reflectimos, do verbo reflectir!, que neste contexto vén dicindo 
"deixar de manifesto", e que tamén é a palabra que se emprega para explicar 
o que pasa cando un raio de sol, por exemplo, ca~bia de dirección ao bater 

· cunha superficie lisa". Nada de *retlexar! E irnos dicir eu reflicto, ti reflictes, Pepe 

Espelliño, espelliño.: quen é o máis guapo do lugar? 

reflicte, nós reflectimos, vós reflectides, os pícaros reflicten. Conxúgase, polo tanto, igual 
ca pedir. Iso si, moito olio, porque o adxectivo, a palabra que se usa para cha
marlle a esa luz que dá o sol na auga, vai ser re:flexo, e tamén son bos refle
xos os que ten un conductor atento .. ·. 

E postas a reflectir, manda truco na Habana (de onde virá este dita?), que 
non fai falla saír da casa para abraiar, quedar pampa/ a ... Resulta que iamos no 
coche escoitando as noticias na radio cando o locutor da emisora comunica 
que un compañero llega a la carrera para traer la noticia fresca!, a la carrera!, e a ese 
homiño non tería quen lle explicara ao -longo de toda a súa carreira universi
taria, 5 anos e os que se lle acheguen!, que ás carreiras só se apda en galega, 
en castelán chegarán con mucha prisa e quen sabe se incluso corriendo, así que 
arniguiño, a vaquiña polo que vale, se queres andar ás carreiras, pásate ao gale
ga. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. No Instituto de Rianxo 
preguntaron con cariño 
se os cregos habían ser 
coma o párroco de Aguiño. 

2. Acertou esa rapa~a 
plenamente, ao cen por cen; 
eu respondín coa liturxia: 
así o creo ¡amén, amén! 

3. Chegou lago a súa marte; 
de bágoas os olios cheos 
respirábase a dolor 
todo Aguiño e outros alleos. 

4. Pra saber do sufrimento 
pala perda e a dolor 
o símbolo, Xosé Luís 
e a muller, Leonor. 

S. Esta parella entrañable 
coa parroquia enteira 
día a día o acompañan 
na viaxe derradeira. 

6. O pobo enteiro presente 
estivo sempre, subliño 
salaiando por seu pai 
fillos de aguia: aguiños. 

7. Os que queremos a Paco 
dámoslle o parabén 
a quen viviu entregado 
á amizade: o Rubén. 

8. Aramburu, quen tiver 
coma a túa, a gran sorte 
de acompañares ao amigo 
na enfermidade e morte. 

9. Xa pra Aguiño eran horas 
de teren un novo cura, 
pero o Arcebispado 
cauteloso, non se apura. 

1 O. Trinta e un anos de idade 
Álvaro vai cóa ilusión 
de gardar vellas memorias 
pra unha nova creación. 

11. E os filias da aguia (supoño) 
aplauden ao novo cura 
loando o seu estilo 
e ademais ¡que bonitura! 

12. Non nos é descoñecido 
ese Álvaro certeiro 
que presidiu a Romaxe 
que houbo en CampQ Lameiro . 




