
Quen é da terra, á terra 
pertence e da terra fala . 
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EDITORIAL NADAL 2004 
Xesús naceu nun recunchiño do seu mundo, 

moi lonxe da dirección dos grandes centros 

políticos ou do poder de xestión. 
N aceu e crío use nun recantiño, si, mais a fe 

do seu pobo, que el personalizou e afondou, 
guiou os seus pasos, sen saír dos limites da 
exclusión, ata o verdadeiro centro do poder 
que supón o baño na sabedoría e na forza do 
Espírito Santo. 

Desde a marxinalidade encontrou a íntima . 
sabedoría dunha dignidade mansa, gozosa, 
o usada e insubornable. Achou tenrura e capa
cidade crítica. Medrou en graza e liberdade. 
Atopou a sabedoría, só accesible aos humil
des, de alegrarse en Deus mesmo nas contra
ri dad s sen encistarse nun orgullo separador. 

Desde a insignificancia social puido conta
xiar esa sabedoría convertida en forza libera
dora: r velou outro rostro de Deus achegado 

sanad r, ao mesmo tempo que feble e pre
i. d d t nrura de colaboración ... ·E abriu 

r, 

r 'SU itad r. 

11 011 tro en vivo con ese 
gu apar ce a un tempo 

salvador, crucificado e 

mist rio do N adal, non reside en parte 
na tenrura que todo meniño, ou todo debili
tado, esperta nun corazón humano que non 
e t a maleado? O cristianismo ten a ousadía 
de recoñecer en Deus unha tal febleza unida 
á grandeza que inspira a nosa tenrura, espile a 
nosa colaboración, e fai posible a verdadeira 
reciprocidade con Deus, a alianza e comu
ñón. 

Un deus que aportase só a relación pater
na, un deus só Pai, acaba senda vivido como 
opresor ou como indiferente: así o formulou 
Sartre e así o viven grandes masas humanas. 
Un Deus carne concreta a quen se pode 
coller no colo, e por quen se pode loitar, 
resulta escándalo para rñ.oita razón filosófica e 
relixiosa, pero vólvese ledicia e segreda reve
lación para moitos crentes humildes. 

Que todos atopemos o carniño de Belén 
por grande que sexa a nosa marxinalidade. 
Un Belén sempre ao noso alcance, porque 
empre ternos perto o portal estreito do 

irmán pobre, individuo e colectivo. O centro 
do auténtico poder nunca está arreciado para 
qu n vive. Nunca está oculto para quen aco
lle a m ma fe de Xesus Cristo . 

............... 8 fotos portada: Scbastiao Salgado 

Xosé Lois Vilar 

O AQUEL A COMISIÓN A que hora chegaches? 
Preguntoulle sen sequera dar a volta. Estaba de pé, na cociña, 
tomando o café e mirando pola ventá cara a ningures. 
Xa empezamos, -besbesellou, e quixo dar volta. , 
Non te vaias, estou falando contigo, -dixo en tono irado. 
Teño 20 anos e son maior de idade, xa estou farta de que me 
controles a hora. Farta, óesme? Farta. 
Son teu pai e teño o dereito e o deber de saber o que fas, gús
teche ou non che guste. 
E por que non controlas máis as tapas, os viños e as enchedelas 
cos teus amigotes? 
Era o que lle faltaba, ter que dar explicacións a aquela mocosa a 
quen tantas veces levara de acarrelo. 

Este é o meu café, esta é a miña cunea, esta é a iniña cociña e 
esta é a miña casa. E se non estás de acordo xa estás collendo a 
porta. 
As voces chegaran á ducha, a pesar da escorrentía da auga. A nai . 
presentouse na regueifa mentres envolvía a toalla no pelo malla
do. 
Baixade a voz que se vos sente en toda a casa. A ver qué van 
pensar os vecmos. 
Que pensen o que queiran. Que che cante a _túa filia a que hora 
veu e. de onde pode vir unha rapaza a e·sas horas. 
Non quixo entrar na lidia tan de mañá. 
Deixádeo estar. Xa falaremos logo cando esteades acougados. 
Logo prendeu a tele coa intención de cortar a liorta. Daban os 
informativos da maná. 
- "Lo que usted no va a tener señoría es la satisfacción de un 
titular así de grande en la prensa que diga el presidente Aznar 
reconoce los errores cometidos en el 11-M". 
Quita ese rollo, mamá. 
Ten razón a rapaza. Apaga iso. N ºI?-· fan máis ca botar a culpa uns 

. aos outros e tapar e·ntre todos o que foi. Merda de políticos. 
Políticos non, homes. 
Eu digo sempre a verdade, doa a quen lle doa. 
A filia non deixou escapar a ocasión 
Sempre confundes a verdade coa túa opinión. 
Non empecedes doutra volta, -dixo a nai premendo no mando 
e pasando a un cadea na que botaban debuxos animados. 

J 



BOA NOVA 

j O ECO 
Andrés Hernández Mouriño 

Escribo isto poucos días despois de conmemorarse o Día Internacional contra a 

Violencia de Xénero, e atópome con este texto. Se son since·ro, hoxe non me ins

pira causa boa. Por unha banda, a conce.pción virxinal, utilrzada para reforzar a 

im·axe dunh.a actitude obsesivamente represiva coa sexualidade das persoas e, fun

damentalmente, das mulleres, Por outra, a cualificación de Xosé como un "home 

Awo B . NAí,AL 

1 

Victorino Pérez Prieto 
A CLAVE "Para qu~ se cumprise o que dixera o Señor ... " 

xusto" ... por · non 

denunciar e repudiar á 

súa muller! Neste últi

mo caso, podo enten

der que é un reflexo da 

sociedade de entón, e 

que dende aí si pode

riamos darlle ese tra

tamento a Xosé. O ver

dadeiramente triste é 

constatar que hoxe en 

día, en moitas oca

sións, semella que non 

ternos avanzado 

demasiado na socieda

de en xeral; e moitísi

mo máis triste, ver que 

na lgrexa aínda irnos 

moito máis atrás. 

Ao falar do ~acemento de Xesús, os dous evanxelistas que tratan disto, Mateo e Lucas, fano de maneira moi distinta. Lucas fala 

máis de María e escribe o fermoso relato da cov9 de Belén. Pero Mateo prefire falar desde o punto de vista do Xosé; aínda que 

comeza situando a Xosé no pasto de gloria da xenealoxía de Xesús, que ascende ata David e Abraham, non obstante no relato do 

nacemento que estamos a comentar, aparece nun pasto que o deixa para a posteridade como un simple Pepe ("Pater putativus", ou 

que se ten por tal, aínda que non o é realmente). Pouco máis sabemos del, pero, só con este breve relato non é-de estrañar que 

pasara á historia como expresión da santidade anónima, da bondade e a xenerosidade máis gratuita. 

En realidade, a pesar dos presuntos "datos" de Mateo, non sabemos que aconteceu realmente nas orixes de Xesús. Só pode{TIOS facer 

especulacións. Pero ternos unha clave que nos di por que Mateo escribiu as causas desa maneira: "Todo isto aconteceu para q e e 

cumprise o que dixera o Séñor por boca do profeta [Is 7, 14]: 'Mirade, a virxe concibirá e dará a luz un fil/o, e pañera/le de nome 

Emmanuel (que quere dicir 'Deus connosco')" (Mt 1,23). 

lsto é o importante. Nin Mateo pretendeu facer unha xenealoxía "científica"de Xesús, nin pretendeu contar como foi a súa orixe 

histórico-biolóxica. O único que realmente lle interesa asentar a este evanxelista desde o comezo do seu evanxeo é que Xesús de 

Nazaré é o "Deus connosco", o Salvador que vén de Deus (por isa, de acordo coa concepción tradicional, debe ter unha orixe mis

teriosa), pero que. ten uns antecedentes moi concretos: está enraizado na historia dun pobo. 
e··············· 
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APENEIRA 

A eleccións de ROMANÍA obrígannos a lembrar a súa diversidade: o 150/o da 

súa poboación son minorías como a húngara (80/o) (na foto) xitana, serbia ... Non hai 

moita relación comercial con Galiza, pero xa son máis de 200 os rumanos e rumanas 

que traballan no sector forestal, por exemplo, na fonsagrada e Becerreá. A cuarta 

parte dos 22 millóns viven na miseria e a súa ollada está na UE. 

No DÍA DA DIVERSl
DADE BIOLÓXICA. o 19, 

mergullámonos nas fonduras das nosas 

rías onde hai 34 especies en risco. Só na 

de Ferrol hai 16 das máis de 300 de 

moluscos que habitan nela. Na foto, A 

ESTRELA DE SETE BRAZOS que anuncia 

con toda a súa luz o Nadal. A Estación de 

Bioloxía Mariña da Graña en Ferrol é o 

mellar xeito de coñecer no seu medio 

toda esta riqueza. Ali, investigadores de 

todo o mundo estudian os fondos oceá

nicos nunha zona que aínda non é a máis 

contaminada. O Instituto Oceanográfico 

da Coruña e Vigo que está investigando 

os cardumes da sardiña, están máis cen

trados nas pesquerías e a acuicultura. 

A FALA EXTERIOR, o 

galega no Bierzo, Asturias, Zamora e 

Extremadura (aquí en 3 pobos da Serra 

de Gata: Trebello, As Ellas e Valverde) vai 

ter un recoñecemento pala Academia, o 

18, nas persoas de 4 animadores que loi

tan en situacións non doadas. Así, un dos 

novas académicos correspondentes, 

Carlos Varela Aenlle, na foto, está a sufrir 

as acusacións dunha galeguización do 

occidente asturiano en detrimento do 

bable, entre o Eo e o Navia, cando nesta 

comarca non cadran as lindes lingüísticas 

e as artificiais das administracións políti

cas. 

O 11 CONGRESO DO 
AUDIOVISUAL, o 16, repite 

únha experiencia de 1993 pero nun 

momento de máis pulo. Falarase de 

industria, tecnoloxías, estética, mercado, 

etc, pois urxe a comercialización dos 

audiovisuais. Ata agora só vende un 50/o 

do cine que chega e un 200/o na anima

ción. A presenza da nasa imaxe nos fes-

tivais internacionais é nimia. Na foto, a 

Catedrática de Comunicación 

Audiovisual de Sa.ndago, Margarita Ledo 

Andión, directora de Santa Liberdade, un 

filme documental estreado neste ano 

sobre o asalto do trasatlántico Santa 

María por loitadores galegas e portu-

gueses no tempo das dictaduras. Foi 

nominada para un "Gaya''. 

Outro día 11, o Nadal do 1981, tamén vén marcado pola violencia coma os atenta

dos do 11 Se do 11 M, ou o golpe de Chile. Nesa data foron asasinadas máis . 

de 1000 persoas no Salvador, no Mozote, por un batallón entrenado en EEUU, o 

mesmo que mataría ós xesuítas da Universidade Católica. O masacre acadou a 3 

grupos: os homes foron pechados nunha igrexa, as mulleres nunha casa e ao seu 

carón, noutra, mataron a 170 dos seus fil los. Na foto, o reitor actual da Universidade 

do Salvador, Xosé María Tojeira, xesuíta nado no Calvario de Vigo; outro profesor é 

Manuel Mazón, de Mondoñedo; e aínda hai outro galega misioneiro ali, Xaime 

Cadabón de Vigo 



AS GUERRAS NON 
PARAN .e provocan o exilio de 

millóns de persoas. So no Sudán 50.000 

martas e 1 millón de desprazados nuns 

meses (entre 6000-10000 martas ao 

mes en Darfur). na foto. Zimbabue 

marre entre sida, seca e fame. Máis de 

25 millóns de exiliados fuxindo da gue

rra e miseria, etc., a mitad~ en África. En 

Angola (un millón de desprazados pala 

guerra) un de cada 4 nenas marre antes 

dos 5, nun país no que en 5 anos 1000 

millóns de dólares anuais, sen contabili

zar, pala venda de petróleo foron parar 

aos petos do MPLA para a súa guerra 

contra os rebeldes de UNITA. Xa custou 

a marte de 1 ,5 millóns en 40 anos ... As 

multinacionais sufragan os dous bandos 

en guerra no Congo e sosteñen a 

corrupción de Guinea e outros. ' 

Alfonso Blanco Torrado 

Sudáfrica segue preocupada polo alto índice de enfermos con sida : uns 5 millóns, o 11 0/o 

da poboación, que marca a sociedade, na que hai 600.000 orfos~ A falla de fármacos e pre

vención condena a moitos seropositivos á marte en países coma Mozambique, moito máis 

angustiados pala fame que está a matar tanta xente. As terapias para nenas (2,5 millóns 

dos que o 500/o non chegan aos 2 anos) son 5 veces máis caras cás dos adultos. En Galicia 

no 2003 houbo só 80 casos (coma no 88), 24 na área de A Coruña, 12 en Vigo, 6 en 

Lugo ... Na xornada sobre a SIDA traemos esta fotografía dun enfermo recollida na 

exposición "A Ollada" de Lugo. 

"Trabal landa pala paz, contra a fame e a inxustiza, dende a ecoloxía" valeulle o 

NÓBEL DA PAZ a WANGARI MAATHAI. que sufriu 

A avogada dunha boa visión obríganos a 

agradecer as investigacións para axudar 

aos invidentes como o convenio entre 

ONCE e Facultade de Ciencias da 

Educación de Ourense. Dez deles estu

dian na Universidade de Vigo, servíndose 

da dixitalización de libros e dun anota

dor electrónico portátil para conseryar 

os apuntamentos con saída de datos en 

braille e sintetizador de voz. Este acordo 

achega a toda a comunidade escolar 

programas para multiplicar o asesora

mento e axudar aos que sofren estas 

minusvalías. Por outra banda, o 300/o do 

fracaso escolar nace da mala visión dos 

escolares. Na ilustración, SANTA LUCÍA, 

pintura mural de Santo Esteva de Atán 

na Ribeira Sacra. 

cadea por loitar contra a deforestación no seu país, na defensa dos recursos naturais 

dos pobos que están a producir tantas guerras. Fundou o "Cinto Verde"(1981) no que 

as mulleres plantaron máis de 30 millóns de árbores formando cintos para frear a 

erosión do solo. Candidata á presidencia de Kenia; traballa pala supresión da débeda 

externa. Por certo, rectificamos e aínda ternos meses por diante para buscar apoios 

para a candidatura do Padre Silva. 

e ··········· ·· 
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POLITICA 1intxu 

QUEN CONTAMINA PAGA? 
Saltou estes días ás primeiras páxinas dos xornais unha realidade ben coñecida de 

todos, pero ante a cal adoitamos pechar os olios, por entender que os beneficios son 
moito máis importantes cós danos. Trátase do alto nivel de contaminación a·mbiental 

provocado palas centrais eléctricas das Pontes, Meirama e Sabón. O convenio · 
internacional de Kioto abriga a reducir as emisións con_taminantes a atmosfera e este 

tipo de industrias. son das máis afectadas pala medida. 

A Xunta de Galicia anda buscando o xeito de que non 
U s apliquen a estas centrais, polo menos na proporción 
anuncíada, as medidas correspondentes. E tamén se fala da 
compra de dereitos entre industrias ou estados (algo así 
como as cotas do leite: eu que me paso nisto de contami
nar ":réndoche" a ti, que contaminas menos do que che 
toca no reparto establecido, o meu excedente e sigo 
facendo o que facía). 

Cando se fala destas cousas sempre se cita unha gran 
frase: o que contamina paga. Pe!O detrás dela escóndese 
unha gran mentira. Porque ninguén é quen de saber ava
liar todos os danos derivados dunha instalación contami
nante e logo hai mil xeitos de eludir os pagos. Por exem
plo, fai varios anos a Xunta estableceu un imposto sobre 
os gases que estas mesmas industrias botan á atmosfera, 
pero nin se sabe que aplicación tivo. 

Desde hai moitos anos os labreg;os das zonas próximas 
a e tas centrais véñense queixando de que as árbores froi
teiras apenas producen e que outros produtos da horta 
tamén baixaron o seu rendemento. Pero non hai maneira 
de avaliar iso. E mesmo de lugares tan alonxados como 
Inglaterra xorden denuncias de contaminación polo xofre 
que levan aló as nubes de fume desprendidas dalgunha 
de tas centrais. 

Foto da factoría de Ence 
na ría de Pontevedra. 

Pero adoitamos calar, porque estas industrias dan moi

tos postos de trabalio e mesmo fixeron rico algún conce

lio. cos seus impostas. P.reocupámonos moito menos de 
que vai ser das zonas afectadas cando haxa que pechar. 

E estamos decididos a seguir comentando os mesmos 

erros. Ou se non que alguén explique o trato de favor que 

desde hai corenta anos tivo EN CE en Pontevedra. A esta 

"Empresa Nacional de Celulosas" cedéronselie terreas 

nunha zona privilexiada xunto á costa. E logo tolerouse 

durante decenios que en dez quilómetros á redonda a 

xente tivese que aguantar os seus cheiros e que a ría reci

bise toneladas de productos contaminantes. E agora, en 

virtude da defensa dos postos de trabalio, desde a Xunta 
qué.rese consolidar para sempre esa situación, xa que esa 

· empresa na súa inmensa bondade vai completar a súa pro

dución cunha fábrica de papel, que dará máis emprego. 

Iso si: a nova, non contaminante, e ·maila velia xa coñeci

da teñen necesariamente que funcionar nese sitio concre

to. Como son pobres de .solemnidade hai que axudarlies 

dese xeito, non sexa que . a nosa Caixa Galicia e outros 

xenerosos accionistas teñan que rascar a cabeza e mailo 

peto buscando outro emprazamento menos contaminan

te . 



DEIXADE ESCOITAR O PAR 1 E 
(Está un grupo de persoas facendo nos chourizos: o Antón e a Luz cunha restra e a 

Manuela e a Pilar con outra; o Antón e a Lu_z son matrimonio e son os amos da casa; o 
Xerardo recolle os chourizos que van facéndo e compón algo por alí; está a radio acesa, 

pero nun tono baixo que permite oír o que fa/a a xente). 

XERARDO: Veña, amiguiños! · XERARDO: Non acaban, non, que 

Bulide, que teño fame, e dixo a Luz estás moi afeito, e manéxaste moi ben 

que mentres non acabemos non hai 

paparota. 

ANTON: Ai!, e quen manda non 

roga. 

MANUELA: Como ten que ser. Xa 

é hora de que as mulleres mandemos 

algo. 

ANTON: Mandar algo? E non man

daredes de máis? 

LUZ: Cala, Antón, cala e aperta ben , 

o fío, que os teus chourizos sempre 

quedan frouxos. 

PILAR: Traballa, Antón, que levades 

a restra a medias e nós xa estamos 

acabando. 

ANTÓN: Ai, Xesús!, non hai quen 

poida con vós. Unha: Cala, Ant6n; 

outra: Traballa, Antón. Ides acabar 

cormgo. 

XERARDO: Non acaban, non, que 

ti tes bo lombo, e non sei para quen 

o queres aforrar. 

ANTÓN: Ai, oh! e aínda ti te pos 

tamén do lado delas! Mala centella te 

parta! Axúdame a min, home; non 

ves que entre as tres acaban comigo. 

entre mulleres. , 

ANTÓN: Ves, niso si .que tes razón. 
Toda a miña vida vivín só entre 

mulleres: a miña nai e as miñas irmás 

primeiro, e logo a muller, a sogra, e as 
dúas fillas. Non dou saído delas. 

Acaban comigo, acaban comigo e 
non hai volta. 

MANUELA:Ai, meu santiño!, querr 
o dixera! Se acabasen contigo, non 

habías estar tan lucido como estás; 
dígocho eu. 

ANTÓN: Vaia!, tamén ti, Manuela? 

Tíñate por miña arruga. Será mellor 
calár. 

XERARDO: Será.Veña, bulide, que 

logo vai. 

(Seguen traballando) 

LUZ: Xerardo, dálle un chisquiño 

máis de voz a esa radio, e a ver se ten 

algo de música, que a nlin hoxe o 
corpo pídeme brinqueta. 
ANTÓN: Mira, mira, a morniña 

esta, quen o diría! Así que o corpo 

che pide brinqueta, eh! 

LUZ: Non sexas mal pensado, 
Antón; estou contenta, e quero que a 
música me poña máis contenta aínda. 
Veña, Antón, _busca por aí algo boni
to na radio. 
XERARDO (buscando na radío): Xa 
ando niso, .gmller, pero non atopo 
nada ao xeito. A ver aquí... Non, aquí 
non, que isto nori me gusta. (Segue 
buscando nas ondas da radio. Pasa onde 
dan unhas noticias; cando pasa .. .) 
MANUELA: Pon, pon aí; que é iso 
que di? Pareceume algo importante. 
Volve aí, Xerardo. 
XERARDO: Volvo, eu fago .o que 
me mandedes; ·pero a ver se vos 
poñ~des de acordo, porque unha 
dime que poña música, outra dime 
que· poña noticias, e non sei a quen 
lle hei facer caso. 

(Pon onde estaban dando as novas). 

RADIO: Segundo informacións 
procedentes da Garda Civil, calcúlase 
que máis de 50 africanos morreron 
afogados nas augas do estreito de 
Xibraltar, cando pretendían cruzar 
para España. Entre eles había cinco 
nenos e dúas mulleres embarazadas ... 

_ .......... .. 
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PILAR: Vállam e D us! Pobre xenti

fia! 

MANUELA: Tamén deben andar 

ben apretados na vida, para se expo

ñer a tantos traballos nestes t~mpos 

tan malos do inverno. 

PILAR: Xa, pero cando a fame aper

ta ... 

MANUELA: Calade, a ver que 

segue dicindo a radio. Igual non son 

cousas que nos alegren moito, como 

quería a Luz, pero cómpre saber o 

que pasa no mundo. 

RADIO: Segundo afirman fontes 

ben informadas, máis de dous millos 

de refuxiados están apiñados en cam

pos de refuxiados do sur de 

Afganistán, e tamén en Pakistán. Son 

as víctimas máis inocentes da guerra 

que tivo (está tendo) lugar neste país 

asiático. A vida nos campamentos de 

refuxiados carece das cousas máis ele

mentais que poden facer digna unha 

vida.A unión internacional que tanto 

-- --- .--

se moveu para facer a guerra, xa non 

se dá cando se quere remediar as súas 

víctimas. Diariamente varias ducias 

de nenos e xente maior morre irre

misiblemente r.iestes campamentos. 

ANTÓN: Arre coño! Non sei onde 

iremos parar. Parece mentira que o 

mundo ande tan mal para algúns. 

LUZ:Ai, ho! Eu non quero meterme 

onde non me chaman, pero non 

haberá por aí algo de música. Se 

seguimos así, case se me van quitar as 

ganas de probar a zorza, que debe 

estar divina. Veña, Xerardo, pon algo 

de música, home. 

(O Xerardo anda por alí facendo algo; 

volve cara á radio). 

XERARDO: O que queiran, o que 

queiran as señoras; Noticias? Noticias 

van. Música? Música vai. Non vos 

queixaredes. 

MANUELA: Luz, muller, agarda un 

pouquiño, espera que acabe o parte, e 

xa despois poñemos música, ceamos, 

bailamos, brincamos, o que queiras .. . 

LUZ: Veña, pon o parte, logo, 

Xerardo, pon o parte. Pero eu despois 

quero música, que hoxe, non sei por 

que, férveme o corpo e pídeme festa. 

RADIO: Unha muller foi víctima 

do seu home nun fogar do barrio 

santiagués do Castiñeiriño; segundo 

informaron testemuñas · oculares do 

feito, o home, chamado Salustiano, 

deulle unha tunda á muller mesmo 

diante do portal da casa; de non ser 

polos veciños que acudiron en· axuda 

da muller, cando oíron os seus berros, 

pénsase que non estaría con vida nes

tes momentos. Puidérona salvar; o 

home foi denunciado e está na comi

saría da policía. 

MANUELA: Ai, ho!, ese caso xa é 

vello; hai uns meses xa saíron na radio 

tamén; daquela feríraa cun coitelo. 

PILAR: E logo cómo anda o home 

ceibe? 

MANUELA: Eu que sei; lévano á 

comisaría, fanlle un xuízo calquera e 

aos dous días volve á rúa. 

ANTÓN: Escoitade, escoitade; non 

se1 que fala do éampo agora. 

Escoitade. 

RADIO: O ministro de agricultura e 

pesca, Arias Cañete, presento u o pro

xecto de ordenamento do gando de 

carne. Segundo din os entendidos, 

este proxecto abrigará a abandonar a 

producción de gando de carne a 

moitos miles de propietarios rurais 

galegas. Os sindicatos agrarios gale

gas falan de unir os seus esforzos para 

facerlle fronte a este proxecto tan 

prexudicial para a Galicia do campo. 

ANTÓN:Vaia, ho!, o que nos cum- . 

pría! Primeiro co das cotas, logo co 

das vacas tolas, e agora chimparnos o 



gando de carne. Non, está ben claro 

que queren acabar connosco. 

XERARDO:Veña, bulide!, que non 

damos acabado. Fáltannos dous 

chourizos, e non damos acabado, e eu 

xa teño fame. Ademais hoxe é o 

N adal, e cómpre facer unha cea con 

xeito-; ou non, Luz? 

LUZ: Ah!, mira ti por qué eu tiña 

hoxe ganas de festa. Era o N adal e 

non me decataba cliso. Pero o meu 

corpiño éche moi sabio. Claro que 

con esas noticias que estamos escoi

tando ... 

ANTÓN: Muller, nop_ todo vai ser 

así. Haberá malas noticias, pero 

tamén as ha de haber boas. Verdade, 

Xerardo? 

XERARDO: Ai, eu na radio non 

mando! Eu doulle aquí, e ela di o que 

ten que dicir. 

ANTÓN: O que ten que dicir, ou o 

que lle mandan dicir; que as radios 

tamén che teñen dono, e falan ao 

gusto dos seus donos. 

LUZ: Coma os cans, logo. 

ANTÓN: Coma os cans, sen despre

zar os cans, que son bos animais. 

MANUELA: Ala, ho, deixade acabar 

o parte, veña! 

RADIO: Na vila mariñeira de 

Muros sóubose dun grupo de mozos 

que se dedicaron nas vacacións do 

Nadal a xuntar menciñas para as levar 

logo polas vacacións de Semana 

Santa a uns hospitais de Haití, país das 

Antillas, na América Central, pois é 

un dos países máis pobres do mundo, 

onde carecen case totalmente dos 

medicamentos máis elementais. 

LU_Z: Menos mal que escoitamos 

algo decente. 

PILAR: Menos mal. A ver se o que 

segue é así tamén. 

RADIO: No interior da provincia 

de Lugo, xa hai centos de labregos 

organizados nunha Plataforma para a 

defensa do gando de carne en 

Galicia. N un primeiro momento 

pensan levar ao Parlamento de 

Galicia un documento firmado por 

milleiros de galegas e galegas, para 

. que haxa máis respecto polos traba

lladores do campo. 

XERARDO: .Ai, ho, iso gústame a 

min, ves! Que veñan por aquí, que eu 

firmo xa, e a miña parenta tamén. 

LUZ: E eu tamén. E o meu Antón 

tamén, non si? (asinte o Antón coa cabe

za). 
MANUELA E PILAR: E ·nós 

tamén. Fírmao todo o mundo: 

RADIO: Unha familia estran:... 

xeira, composta por un matrimonio e 

un picarito acabado de nacer, se1ca 

anda buscando apoio nalgunha fami

lia da comarca de Santa Comba. 

Víronse na beira das estradas e polas 

pistas das parroquias na procura de 

casa cu berta nestes días do N adal. 

MANUELA: Pois que veñan por 

aquí! Abofé que non habían quedar 

sen atender! E iso que non estou na 

miña casa, pero será igual, verdade, 

Luz? 

LUZ: Poden vir cando queiran, que 

onde callemos cinco, callen tamén 

outros tres máis. 

PILAR: Esa si que sería unha boa 

alegría, Luz. Esa si que nos faría brin

car e brincar. 

ANTÓN: Velaí, desde que se foron 

os fillos da casa, isto está medio balei

ro; claro que coller ben callemos. 

(Óese petar na porta varias veces). 

XERARDO: Petan á porta. Quen 

será a estas horas? 

LUZ: Non o sei. Igualé o Eladio do 

Cortiñas e mais a súa muller, Felisa, 

que me dixeron que igual viñan dar 

unha volta por aquí ánoite. 

9 ......... .. .. 
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ANTÓN: Non, o Eladio non peta á 

porta. O Eladio chega e entra. Mira 

aí, Xerardo, mira aí quen pode ser. 

(Xerardo vai cara á porta). 

XERARDO: Quen é? Que queren? 

Pasen, pasen. 

(Entra pala porta un matrimonio; ou o 

home ou a muller levan un nena emburu

llado nos brazos. O matrimonio pode ser 

de cor negra e o nena, xaora, tamén. 

Cando os ven entrar, todqs se sorprenden, 

érguense dos asentos e achéganse onda os 

q11e acaban de entrar). 

LUZ: Benvido a esta casa! Non 

n Santa 

om bu uberta? 

MANUELA: cgur qu o on. 

PILAR: gur. 

ANTÓN: B nvido a ta casa! Eu 

h' n ome Antón, esta é a miña 

mull r Luz, e e te son uns veciños: o 

Xerardo, a Manuela e a Pilar. 

B nvido a e ta casa! 

ESTRANXEIRA: (Jalando mal o 

galega, con aquel de estranxeiros) 

Gracias, moitas gracias. Eu chámome 

Mirina. Andabamos buscando onde 

nos poder gardar do frío. Non tanto 

por nós como por este picariño que 

hai poucos días naceu. 

ESTRANXEIRO: Eu chámome 

Kunta. Somos xente de ben; pero no 

noso país hai moita necesidade; 

vimos dispostos a traballar honrada

mente e a convivir no medio de vos

tedes con moito respecto. Pero ao 

primeiro estanos. custando poñer a 

vida a andar. 

ANTON:Tranquilos, onde callemos 

tres, callemos trinta e tres. Veña; hai 

que dispoñer a cea, hai que facer 

festa. Acabouse xa o traballo? 

LUZ: Acabou. Ai, que contenta 

estou! Xa eu dicía que o corpo me 

pedía brinqueta. Pero, a ver, a ver, e 

logo non nos mostran o neniño?; ten 

que ser precioso. Ha traer frío, segu
ro, 

MIRINA: · Agora mesmo non. 

Emburulleino ben. Chámase Susino. 

(mostrándollelo) A que é guapiño? Ten 

moi poucos días. Dános algún traba

llo, pero foi unha bendición pata nós. 

Con el nos brazos, se habíamos ter 

menos _forzas, ternos máis. 

MANUELA: Podémolo bicar? 

KUNTA: Por suposto! (vano bicando 

todos). Estámoslles moi agradecidos. 

LUZ: Que alegría máis grande! Isto 

é cousa de Deus, eh, isto é cousa de 

Deus. Por algo me pedía o corpo 

tanta festa. 

MANUELA: Isto si que é o N adal. 

PILAR: Isto é talmente ~orna cando 

naceu Xesús. Por iso estamos todos 

tan contentos. 

ANTÓN: E por que non llelo. irnos 

dicir ao Eladio e á Felisa e aos máis 

veciños todos, para que nos veñan 

acompañar? Han estar contentos 

vendo isto que nós estamos vendo. 

LUZ: Pois vai, Antón; achégate aí á 

porta e berra por eles todos. 

ANTÓN: Eh, Eladio, Felisa, Lupe, 

Pepa, Ricardo, Aniceto... vide, que 

ternos aquí algo moi fermoso que vos 

ensinar! Vide axiña! É coma o 

Nacemento de Xesús no medio· de 

nós. 

(Vczise achegando a xente, bican o nena, 

rin, Jalan entre eles, se se quere, cantan 

algo tamén. E así acaba todo). 

llustracións: Michele Lemieux 



""""' PARA CONECER: 
ANDAR· .OU LER 

"OS CRUCEIROS" DOS ANCARES 

Levei unha sorpresa cando vin por 
primeira vez un " castiñeiro das cm
-ces" , xa cliso hai máis de trinta anos, 
chamoume a atención de abando 
porque non sabía da existencia destas 
árbores nin coñecía tampouco o seu 
significado antropolóxico. Foi o 
"cruceiro" de Murias de Rao, situado 
-se non o cortaron- no antigo cami
ño antes de salvar o río Balouta, non 
moi lonxe de onde·houbo en tempos 

pasados unha ferrería-fundición da 
que aínda quedan algúns potes. 

As cruces campaban naquel vello 
castiñeiro dende non se ·sabía cándo, 
porque por <liante del tiñan que pasar 
as comitivas fúnebres para a igrexa e 
cemiterio, e a súa presenza sinalaba o 
. cabo da aldea, o límite . da pequena 
comunidade veciñal de Murias. Ao 

"Cruceiro" de Rao, 
désaparecido 
(foto: W. Ebeling, 
c. 1930) 

pouco abriuse a estrada e os defuntos 
empezaron a ser transportados en 
vehículos, perdendo dende entón a 
árbore o significado tradicional, feito 
que deu lugar a que lle arrincasen as 
crw;:es sen decatarse quen o fixo que 
borraba a -memoria de moitos dos 
· devanceiros: pais, avós,. bisavós .. . As 
mulleres rezaban e os homes descu
bríanse ao pasar por <liante do casti
ñeiro, un dos moitos que hai naquel 
vizoso souto que queda xa como 
quen di na aba do Pico de Aneares. 

Os veciños maiores contaban que 
antes había moitos <lestes " cruceiros", 
e que as cruciñas tanto podían estar 
espetadas nun castiñeiro, como nun 
carballo, arrimadas contra unhas lou
sas ou . no chan. Por sorte sabemos 
dalgúns grazas a un libro que editou 

Clodio González Pérez 

a Deputación Provincial de Lugo, 

publicación que_ eu considero excep
cional: A terra e os homes, no que se 

recolle un!ia escolffia das fotografías 
feitas entre 1928 e 1933 polo dialec

tólogo alemán Walter Ebeling. 

Reprodúcense dous, ambos desapa

recidos: o de Rao e o de Negueira de 

Muñiz. O primeiro era un centena- . 

rio castiñeiro, e o segundo un saínte 

dun rochedo sobre o que se pausa

ban as cruces. 

"Cruceiros" ·semellantes tamén os 

había (non sei se quedará agora 

algún) nos concellos lindeiros, como · 

o da Fonsagrada, e nas terras asturia

nas e leonesas. O do Piorneda, por 

exemplo, quedaba fronte ao hotel 

que hai antes de chegar á aldea, e as 

cruces estaban espetadas nun carba

llo, pero tamén se sabe que había 

algunhas no chan. 

"O castiñeiro das cruces" de Rao 

estaba antes da Pumarega e da igrexa 

parroquial, pero hou_bo que cortalo 

ao abrir a estrada, segundo cantan, e 

con el tamén se foi o recordo de 

m oitos veciños, dos que para os vivos 

non quedaba máis que a cn iciñ:a que 

espetaran xusto ao pasar o cadaleito 

por <liante da árbore. 

Malia que xa non queden agora 

cruce1ros, ben paga a pena ir ata 

R ao, a terceira parroquia en exten

sión de GaliCia, con 61 km2, despois 

da do C as tro de Laza, Casaio

Carballeda e Monfero. Ademais 

tamén é a única que linda con León 

e Asturias, chegando o se_u territorio 

ao mesmo Porto de Aneares (a campa 

da C espedosa, na que antano había 

gando transhumante). Unha visita a 

estas terras da alta montaña sempre o 

agradece o carpo, tanto agora no 

mverno como en calquera outra 

época do ano. 

e············· 
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CRONICA 

1 FORO INTERNACIONAL 
SOBRE EDUCACION E CULTURA DE PAZ 

A proposta do Seminario galégo de Educación para a Paz, celebrouse este Foro, cunha 
participación moi plural, tanto nos relatores coma nos asistentes. 

Algúns dos relatores no foro 

Comezou cunha mesa redonda ria 

qu Andrés Torres Queirug~ fixo 

unha brillante exposición: "relixións; 

entre a paz e a violencia", situando 

ta última como fenómeno humano 

e reflexionando sobre o binomio 

violencia-relixión e a transformación 

que nos trae a mensaxe de Xesús. Ao 

seu carón estaba Ángeles de la 
Torre, unha monxa budista que fixo 

un relatorio do budismo como 

"mensaxe de amor, compaixón e 

paz". 

Ao día seguinte, Federico Mayor ' 
Zaragoza , presidente da Fundación 

Cultura de Paz, falou do tema destas 

xornadas: "Sociedades , Culturas e 

Relixións". Lago, Dionisio 
Llamazares, director da revista 

Laicidade e liberdades, ilustrounos co 

t ma: "Laicidade e pacto para a con

viv n ia". Definiu a laicidade como 

valor fundan1ental, fixo un percorri-

do histórico · da evolución do con

cepto e defendeu o dereito á liberda

de de conciencia. Falou tamén das 

respostas da laicidade á nova situación 

de Europa, á libre circulación, á mul

ticulturalidade, para rematar coa pos

tura da constitución europea a respecto 
· do tema. 

O venres 26, na mesa sobre "O diá

logo e a paz entre as culturas relixio

sas", falou Riay Tatary, imán da 

mezquita de Tetuán e presidente de 

comunidades · islámicas de España, 

baixo o título: "A Paz é troncal no 

Islam". Comezando polo saúdo 

-Shalam halecum- invocación á paz e 

a súa resposta -halecum shalam- conti

go sexa a Paz e segui~do polo único 

nome de Deus que é Ashalam, a Paz, 

desenvolveu os piares do culto do 

Islam. Compartindo mesa estaba 

Mario Sabán, historiador xudeu 

que falo u da "Paz no xudaísmo" 

Percorreu a historiografia hebrea, o 

concepto da Paz no xudaísmo coma 

unha ortopraxe, a fe como fidelidade 

á ética de Deus , ás obras da Lei, á lei 

do corazón. O camiño para lograr a 

Paz sagrada , a Teshuva , establece qúe 

cando se fai o ben hai unha volta da 

persoa á esencia de si mesma. Fronte a 

isto, a violencia oculta o verdadeiro 

ser, a esencia real que é a bondade. O 
mundo require pois unha nova xera

ción de profetas, ofrecendo como 

modelo ético a seguir aos profetas de 

Israel. Rematou cunha preciosa invi

tación a construír a Paz. 

O sábado, coa ausencia de Adela 

Cortina e da súa ponencia "Mullere 

relixións", escoitabamos a conferen

cia de Calo Iglesias, do Seminario 

Galega de Educación para a Paz, 

unha vez máis: " Sociedades, culturas 

e relixións". Falo u da necesidade de 

Houbo m.oita 
variedade, tanto 

nos relatores 
coma nos 

asistentes 

construír cultura de paz e integra

ción, de practicar a escoita activa ( 

con-versar), dunha actitude dialogante 

que consolide a ética de valores, de 

rexeitar o relativismo cultural abso

luto ( porque nega o confuto), e a 

necesidade dunha ética universal 

(universalismo ético que afirme cer-
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tos valores). Rematou falando · da 
importancia da educación para a Paz, 
resaltando a procura de métodos 
socio-afectivos e a axuda mutua: o 
amor. Citou tamén ao admirable 
Theilard de Chardin coa frase "algún 
día dominaremos as enerxías do Amor" . 

O domingo, a última conferencia 
foi de Juan José Tamayo (director 
da cátedra de Teoloxía e Ciencias das 
Relixións "Ignacio Ellacuría", da 
Universidade Carlos III de Madrid) 
sobre "O. diálogo e a paz entre as reli

xións". Despois de facer un percorri
do histórico sobre o tema, afirmaba 
que nos xogamos moito nas imaxes 
que ternos de Deus .. Os textos que 
discriminan, que exclúen, e que le:Xi
timan a v!olencia non deben tolerar
se. Estivo brillante nas súas propostas 
(inspiradas nún texto de H . Kung 
re(ormulado) para que as relixións 
contribúan á Paz: non hai .PªZ entre 
nacións sen paz entre relixións , non 
hai paz entre relixións se non dialo
gan, non hai diálogo se non hai 
coñecemento, non hai diálogo sen 

1 Foro Internacional 
sobre 
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unha ética cívica común (opción 
pola fraternidade, pola ecoloxía, palas 
persoas pobres, aposta pola solidarie
dade, pola xustiza económica, pola 
igualdade, ... ). Non hai ética universal 
sen diálogo, intercultural e interreli
xioso. 

Falou de que o lugar da tradición 
n:~lixiosa máis fecundo é a heterodo
xia. Fixo tamén unha invocación á 
esperanza optimista e militante. 

Os coloquios que seguían aos rela
torios foron moi interesantes e deixa
ban ver posturas varias: moitas de 
tolerancia, ansia de coñecer e dialo
gar. Algunhas cun certo ramalazo de 
nesgo manipulador (tal vez unha 
certa tendencia ao laicis.mo - que 
non á laicidade -tamén aí se pode 

fac~r proselitismo!). 
As xornadas remataron coa lectura 

dunhas conclusións que sacaron na 
organización de todo o foro e, como 
broche, danzas e músicas do mundo: 
as compañeiras senegalesas de Burela, 
que puxeron color e son a tanta 
exposición. 
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VEN, DÉIXATE NAMORAR! 
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XEITO DISTINTO 
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FAI A.NDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

Vinde, vinde, rapaciños ... 

Parecemos as carpideiras da revista, pero é certo, para que an9.ar ás voltas, 
dános moita mágoa que se perda todo o de antes, todo, pero tendo en conta 
o noso cometido aquí, dóenos máis o corazón coas cousas da lingua ... 

E isto vén a conto de que agora os nenos xa non son coma· os de antes ... , 
si, antes colliaslle a un neno a súa manciña para lle facer a ''palma repalma, chica 
morena, como a queres, grande ou pequena?" e quedaba todo embelesado a mirar 
para o teu dedo a facer circuliños na súa palma. Agora, 

como moito, miran de esguello e ala ~ '7f-~ , 
a gatear cara a algún - -~CUL/V' A 
aparato para fed:- ? ~. . c--.._)J ~ 
llarlle nos botons. · ~ '-<:: 
Iso non é malo, ho, é : . ~ 

r'~/ ;)) m llor ca que exan uns 
abraións. Pero, e logo non 
ter des unha horiña nestas 
datas para enredar con eles, coller a 
. úa manciña e aprenderlles aquilo de 
"man rnorta, man m.orta, vai petar á 
túa rta ", u coll rile os dediños, e 
c11tarll quil e ... 

fls te é o mai11ií1o 
este, o seu veciño (po lo anular) 
este, o pai de todos (po lo medio) 
este, o f urabolos (po lo índice) 
e este o matapiollos (polo polgar) 

ou o outro de ... 

( 
r 

Este fo i á praza, 
este bateu un ovo, 
este fr itiuno J,,,; 
e este gordecho 
comeuno todiño. 

Tamén pode que lles teña máis graza a vosa man aberta cara a arriba a 
moverse mentres lle dicides que .. 

Cinco lobiHos, 
ten mamá loba 
todos xuntiños 
detrás dunha vasoíra. 

En fin, se a criatura quere máis marcha, podedes cruzar as pernas, sentalo 
no vos o pé e ao tempo que o sacudides cantarlle algo tan des tas datas como ... 

Arre b11 rriqttíño 
i11Ios pra Belén 
que 11Ia11á e festa 
e pasado ta111é11. 
Arre burro, arre, 
que chega11Los tarde. 

a ab d s t Nadal a aprenderlle estas cousiñas aos nenos! E non valen 
d culpa , qu na editorial Xerais hai un libro que se chama Chirlosmirlos no 
qu t . moito outro rogos populares. 

A FE TA!!! 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. No semanario gal ego 
titulado A Nosa Terra 
Paco Carballo con forza 
se expresa pero non berra. 

· 2. Sobre a cuestión da Igrexa 
entrevístao· Xan Carballa 
que o cortés non quer insulto 
e o valente si, sen tralla. 

3 . Disque a Igrexa anda nerviosa: 
axiña lle vén a hora 
de revisar os acordos 
co Estado, mala historia. 

4. O que non dou comprendido 
dalgúns bispos a torpeza 
de mobilizar á xente; 
se é que o fan, ¡vai torpeza! 

5. Varios asuntos preocupan 
mais consonte o meu criterio 
a relixión no Ensino 
é o capítulo máis serio. 

6. Neste transo, apoiarse 
nunhas católicas seitas 
sinal é de que non saben 
dar nin unha a dereitas. 

7. O historiador Carballo 
deu co fondo do problema: 
economía, exclusiva 
da moral, o outro tema. 

8. Dende hai uns poucos meses 
norma de boa vontade 
é a opinión do laico, 
é dicir, a laicidade. 

9. Quer dicirse que na Igrexa 
non existe moral única; 
ninguén dramatice a conta 
de que racha a santa túnica. 

1 O. Na Revolución francesa 
os laicos tiñan ben forza 
e o laicismo retorna 
se non hai quen o retorza. 

11. O laicado, de Deus Pobo , 
xa vai perdendo a paciencia 
e hoxe xa non furrula 
iso de santa obediencia. 

12. Moseñor, volva prá casa 
e actúe con recato 
non lle busque -é perigoso
as tres patas ao gato . 




