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EDITORIAL QUE QUEDA DO 
12 DE MAIO? U n ano mái~ celebramos 

o día do traballo preguntándonos sobre a súa 

actualidade. E non nos referimos a se a ten ou 

non, algo evidente, senón a com o se debera 

enfocar este día nestes tempos, posto que as 

relacións entre empresario e traballador/ a sufri

ron grandes cambios desde o século XIX . 
Detrás deses cambios está en boa medida a 

imaxe que ternos hoxe en día da empresa. 
Mentres antes era o lugar no que se explotaba 
aos traballadores nunhas condicións nú seras, 
hoxe para nós pasa por ser, prácticamente, o 
único motor de riqueza dun país. Dela depen
den os salarios de moitas fainilias; e así observa
mos que as maiores loitas sindicais non se 
encontran no reparto máis equitativo dos bene
fi ios dunha empresa, senón en impedir que 

ta se marche a outro país de salarios máis bai
x s. Dá igual onde nos situemos: M adrid, 
Bar lona ou Ourense. Sempre hai unha 
rnpr sa am.eazando con marchar en canto con
id r u a í pod aforrar. 

t ~ it p d t r con ecuencias positivas, 
I r partir a riqueza das zonas máis 

mpr as) ás zonas máis 
traballador s cobran 

t m ' na e tá t' ndo moi negativas, 
a merma das garantías laborais do 

trab llador: e ' un perigo non m oi visible a 
curto prazo, pero si moi perigoso a medio. 

Porqu hai aspectos laborais que son irre-· 
nunciables, e no seu coidado as inspeccións de 
Traballo, o sindicatos e a propia patronal debe
ran ser exquisitos: a xornada de 8 horas, o des
canso de fins de semana ou _unhas condición~ 

laborais eguras. E aí coxeamos lastim osamente: 
hai sectores como a banca ou o téxtil que teñen 
expremidos día e noite os seus traballadores; na 
construción saltan as normas de seguridade, e os 
accidentes laborais irreversibles (martes e inca
pacidades) on, máis que diarios, continuos. 
Aguántase moito porque senón a empresa colle 
a outro. 

De te xeifo, a maior derrota dos traballadores 
e traballadora ne tes anos está sendo permi tir 
que xa cada un por si só quen denuncie as 
úa ondición laborais, e que non sexa o 'sec

tor público quen no garanta a todos mediante 
a úa in pee ións (de apoio e cóntrol ao 
mpr ario) que n toda as empresas do i:oso 

paí a oncli ión laborai s xan, polo menos, 
digna. 

O AQUEL LABIRINTO ESCOLAR 
Anúnciase unha nova Lei de Educación, a LOE. Vén substi
tuír a actual LOCE que, á súa vez, substituíu a LOGSE. Non 
contemplo este desfile como un desvarío político, senón 
como un desconcerto. As solucións que se ofrecen veñen 
sendo as mesmas. Definimos a carteira dos saberes abrigados 
e logo debatemos se hai que chegar a eles repetindo ou sen 
repetir, pasando con tres ou con dúas, promovendo o intere
se ou inculcando a "cultura do esforzo" ... 
Sentar unhas criaturas a esc~itar 6 sesións diarias de prédic.a 
variopinta que comeza ás 9 da mañá coa célula, prosigue cos 
substantivos concretos e abstractos, continúa pola relación 

entre . o espazo e o tempo, brinca cara ªº "good m.orning"' 
esténdese polos lugares da Mancha dos que non me lembro 
e rem:ata co ciclo da auga .. . , sentar, digo, esas criaturas, requi
re un esforzo descomunal cada vez máis estéril e máis estre
sante. A escala que ternos é insoportable e non ten máis saída 
cá disolución ou a baixa por absentismo (os uns) ou por 
depresión (os outros) . Non sei moi ben o que sería da insti
tución escolar imperante de non ser necesaria para que os 
adultos puidesen traballar, mentres os novos están ao abrigo. 
Non hai ser humano que invente un sistema que resulte 
atractivo para que os rapaces gorepten a descarga cultural á 
que os queremos someter. A . escala presénte non é crítica, . 
nin creativa, nin formativa, nin rendible, e, se me_ apuran .. } 
nin humana. Non é un pecado ignorar a capital da ~ndia. E 
un pecado non saber como buscala. · · 
Sóbranos erudición e falta curiosidade. A escala actual non 
só non a fomenta senón que a mata. Quedaría con poucas 
causas: grupos máis pequenos, cinco materias, tempo para 
asembleas onde exercitar o pensamento, vasoiras e caldeiros 
para fregar e varrer aprendendo a responsabilizarse do espa
zo que un habita e os cartas precisos para financiar o inten
to. 
Nós, sen embargo, aínda andamos a m~tinar coas materias . 
Abonda con reparar na discusión sobre .a relixióti. 
Queira Deus darse de baixa por es~rés! 



A CLAVE Xos.é Chao Rego 

BOA NOVA 
O ECO 

Carmela e Agustín 
(Xoán 14, 14-21) 

Non estamos sós, o Materno Espirito está 

sempre soprando coma vento forte. Ternos 

que poñernos ao ventimperio. É aí onde se 

sente con máis forza o vento. E tamén é onde 

están os que non te.ñen casa. Os botados fóra 

da quentura das calefacions, das seguranzas 

doutrinais, do arroupamento mediático. · 

Para nós o mandamento de Xesús é o amor, 

poñer ás persoas por riba das leis; volvemos a 

quedar ao ventimperio pero eremos na pro

mesa: "Eu estarei convosco" Poñemos aí o 

naso esforzo pero iato non quere dicir que 

esteamos libres de equivocacións e da tenta

ción de escapar cara a espacios máis seguros. 

Os mandanientos de Xes'ús déixannos verda

deiramente ao ventinperio sen ningún tipo de 

defensa . humana; nunha situación na que 

nos resulta absolutamente necesario o apoio 

do Espirito que se nos manifesta fortemente 

a través da vivencia do evanxeo en comuni

dade 

Tamén é certo que aínda que nos pechemos 

ao Materno Espirito entra e non podemos 

quedar indiferentes. É un misterio. 

A historia do dogma trinitario é complexa. Non sei ata onde se pode estirar a metáfora .. ¡Ai lago ben, non é máis que unha 

metáfora!, que en grego significa transporte! ¿Deus é Pai? Partimos da nasa linguaxe e, dende lago, D.eus non procrea nin precisa 

de espermatozoos. Pero a metáfora lévanos a un simbolismo que abre o horizonte .. Se ternos Pai e Filio, ¿por que a terceira per

soa da Trindade entrou con séculas de atraso, co concilio de Constantinopla? Como reivindicaba o cardeal Cangar, os atributos 

que ·a Biblia lle outorga son absorbidaos pala Virxe María. Algúns empéñanse en engadir: "Deus é Pai e tamén é Nai". Non é 

causa dun simple apéndice gramatical. Teño por urxente incorporar entre as persoas trinitarias unha persoa do xénero feminino. 

¿Non é fermosa a expresión . Materno Espíiiito?. Non hai que perder a fecundidade do Paracleto, desa Ruah que en hebreo case.. 

sempre é feminino, máis alá do neutro Pneuma, grego, e mesmo do masculino latín Espirito. 

9 ... .... .. .. 
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APENEIRA 

A VENDA DE 
ARMAS segue a destruir o 

mundo. A invasión de Iraq para facerse 

co petróleo que non fixo máis que facer 

medrar o terrorismo, é o motivo que 

está na base do 250/o das guerras de 

hoxe, que xa mataron a 5 millóns (case 

a mitade nenas) e exi liaron a outros 21 

millóns. Os estados gastan en armas, un 

bi ll ón de euros ao ano, que producen 

300.000 martas no mesmo tempo. Hai 

un arsenal de armas lixeiras de 639 

millóns (1 para cada 10 habitantes), 

sobre todo en EEUU, que provocan a 

marte de máis de 200.000 persoas ao 

ano. E ademais, as 28.000 armas nucle

ares. Co 7,40/o do orzamento militar 

(50.000 millóns de dólares) podíase des

truir a fame do mundo. 

A AUTOMOCIÓN detense por falla de solo, sobre todo en Vigo cun Plan 

Xeral moi discutido: 20 inversións internacionais cruzaron a raía, á outra beira do 

Miño. Con máis de 62 industrias posúe a cabeceira de PSA Peugeot Citroen, que canta 

cun investimento de 1000 millóns ata o 2006 (o 800/o para o novo modelo) e que hoxe 

canta con máis de 7000 millóns de facturación e de 250 empregos máis cada ano. É a 

factoría máis produtiva de España (12 de cada 100 coches) e exporta ·o 900/o. A indus

tria de compoñentes é o 280/o e emprega a 13.206 (4000 máis ca Citroen). Pode pro

ducirse un 700/o dun coche en Galiza, só falta a electrónica. H6xe o emprego na auto

moción acada ós 22.300 traba·lladores. 

No momento da despoboación rural hai mulleres e homes xenerosos que ~stán a dar 

todo para que a calidade de vida non esmoreza e as comunidades sigan vivas. Hoxe 

lembramos o labor intenso de ANXO GONZALEZ~ na foto, durante 40 

anos, en tódolos eidos do desenvolvemento social, cultural, relixioso da súa parroquia 

de Santa Cruz do lncio. Foi celme vizoso_ e necesario para o nacemento de lrimia e as 

Romaxe. Hai 3.799 parroquias que acobillan 29.947 lugares .. O 340/o delas só teñen 

entre 5 e 10 Km2 e o 30/o (109) superan os 25 Km2. A pesar da diferenza de pob~a
ción, Lugo dobra a Pontevedra en parroquias. 

A DÉBEDA EXTERNA é arrepiante para 50 países: Zambia cunha 

esperanza de vida de 33 anos polo sida, ten que pagar dúas veces .máis de débeda do 

que invisten en ensino e saúde. A Mozambique pagala significa 5 veces do que adica 

á educación e 7 á saúde. Se renunciásemos a esta débeda, perderíamos 30 Km.de 

autoestrada ao ano pero daríamos vida a millóns de persoás. Urxe regular priorida

des: a vida, a paz, a xustiza ... , a racionalización dos créditos contra o sebreendebe

damento, perdoar a débeda a cambio de investimento en educación, A ilustración é 

dunha campaña do BNG. 

Máis de 50 millóns,de NENOS QUE NACEN AO ANO 
NON ESTAN. INSCRITOS. O 410/o dos nacementos non teñen 

ningún dereito, nin o rexistro, e chegan en África ao 700/o. En Asi_a: 22,3 millóns no 

2000, moitos en China, onde España e EEUU son os quemáis adoptan: só en Galiza 

86 no 2004 e 167 que están agardando. Non existen para nada e ninguén, non 

teñen nome nin nacional_idade, son vítimas de todo tipo de explotación. Cada ano 

nacen 20 millóns co risco de morrer na infancia ou de adquirir discapacidades irre

versibles. 
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Endexamais sobran as denuncias da 

PRECARIEDADE DO 
TRABALLO, tamen no 1 DE 

MAIO, pois 9 de cada 10 contratos 

son temporais. Tamén segue a medrar 

o paro feminino, un 19, 1 º/o fronte ao 

9,02 dos homes, e cun soldo ao 270/o 

menos. En marzo o paro desecendeu 

un 0,58 en Galiza e un 1,93 no 

Estado. Somos os últimos da UE en 

empregar persoas discapacitadas, un 

4,20/o fronte ós 27,10/o de Finlandia ou 

21,30/o de Francia. Cogami ,que ten 20 

centros especiais de emprego de 

minusvalidos, integra a 850 persoas 

na economía social. Hai pequenos 

pasos como a "Compostela Social" 

que dotou a Santiago do maior núme

ro de mulleres empregadas 

Os MÁRTIR·ES na loita contra a opresión, inxustiza, pobreza, son unha luza

da constante no Brasil. Así, a monxa estadounidense Dorothy Stang de 73 anos, da 

Pastoral da Terra, asasinada o 12 de febrei ro por denunciar as desfeitas ambientais, a . 

invasión e ocupación ilegal de terras polos bus~adores de diam_antes, as amenazas de 

marte contra 4 traballadores ... En Pará, onde fara recoñecida "cidadá de honor", o 

estado con máis violencia, no· que asasinaron o. 400/o dos traballadores rurais (o 750/o 

· de crimes ecolóxicos, 1349 entre 1985-2003) na Amazonia, onde Dorotny era un sím

bolo da loita polos dereitos dos labregos. Detidos os verdugos, son absoltos. 9 millóns 

de hectáreas.de Pará pertencen a unha mafia que agacha un grande negocio de expo

lio da Amazonia: Mesmo o Congreso do Brasil quere reducila nun 500/o (4 veces a 

superficie de Portugal) para crear espazo para agricultura e gandeiría, coa desfeita 

ecolóxica que vai crear. 

Coa primave~a. o KURDISTA'N celebra o Ano Novo o~ "Nairuz", a flor das 

montañas que abrolla co remate das neves, un dos pobos máis antigos, quere ~n 
estado xa, para os 30 millóns de cidadáns espallados eri Siria, Irán, Turquía e Iraq, 

(no norte deste país teñen unha certa autonomía de Bagdad). Os kurdos foron masa

crados por Sadam, mesmo con armas químicas, pero tamén padecen a barbarie dos 

turcos (10 millóns), condenados agora polo Tribunal dos Dereitos Humanos de 

Estrasburgo por someter o lider do Kurdistán, Oca_lan, a un procesó inxusto e conde

nalo a marte conmutada pala presión internacional a cadena perpetua. Dende a 

disolución do Imperio Otomano e o remate da 1 Guerra Mundial foron acosados por 

todos debido ao petróleo que conserv_an. 

A Ca.ruña canta con moitos espazos para coñecernos como parte. da natureza que 

nos envolve: a Casa das Ciencias, a Casa dos Peixes, a Casa do Home, etc. Nestes 

meses este acervo aín<i.a medrou. Na Casa do Home ,ata outubro, podemos ver a 

exposición: 
11 OS OSOS VIVENTES" en 24 módulos: evolución, 

anatomía, funcionam.ento, nós mesmos, hunha mestura de educación, divertimento, 

sorpresa ... Na foto, o prirneiro atlas de Andreas Vesalio (1543) sobre o carpo. No 

Paseo do Parrote podemos ver GOBISSAUROS ata xuño. Entre fósiles orixinais do 

deserto do Gobi e reconstruccións a tamaño natural achégannos aos talle res do 

labor dos paleontólogos e aos filmes sobre a vida e a súa desaparición. 

e······ ········ 



~ 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 - 58 18 88 

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

~~ Zurbano, 46 
2801'0 MADRID 
Teléf.: 91 - 310 48 30 
Fax: 91 - 31'0 48 30 

:- Habana, 11 2 
32003 OURENSE 
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 4913 

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

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

~ 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 
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27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo) 
Teléf .: 982 - 40 26 57 
Fax: 982 - 416033 
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POLITICA Tintxu. 

BEIRAS: TOCATA E FUGA 
A súa afección pala música e nomeadamente as súas dotes na intepretación 

pianística fanlle a un acudir ao tópico para, encabezar estas liñas. Pero · a dicir 

de moitos e á vista dos episodios da última fase desta crise cabería acudir a 
outro tópico menos positivo e falar de sainete. Porque a despedida de Xosé 

Manuel Beiras foi un acto . máis ben triste. Iso si, dentro . da tónica teatral que 
tamén lle gusta cultivar, dentro do seu amplo bagaxe ·artístico. 

Entrando no fondo da cuestión, o abandono do cargo dent~o . do BNG e 

non ser de novo candidato a deputado son pouco coherentes ~oa actitude 
mantida nos últimos meses ·e mesmo anos. Non se entenden á vista das acti
tudes mantidas nas dúas últimas asembleas do BNG. Foi nelas o propio Xosé 
M anuel Beiras quen rexeitou enfrontarse á liña política da UPG, desautori

zando mesmo aos seus máis próximos adeptos, de Esquerda Nacionalista. 

Beiras, un triste final 
para unha meritoria historia 

C orrespóndelle ao propio Xosé Manuel' Beiras o mérito de dar paso a uns 

nova s dirixentes do BNG e de promocionar ao novo voceiro nacional,Anxo 

Quintana, mediante o consenso ou pacto ·expre.so coa ~G e Francisco 

Rodríguez. En c;ompensación, recibiu o honroso cargo de presidente do 

Consello Nacional do BNG, pasto de .nova creación, en recoñecemento dos 

seus méritos, pero que todos consideraban máis ben hqnorífico. 

¿Todos? Aparentemente o propio Xosé Manuel Beiras non o viu así e choca 

agora coa dura realidade, cando se presenta a primeira ocasión de confuto. E 

xa non se atopa· en condicións de dar ningunha batalla. Por iso se sente espe

cialmente · ferido cando ve que os novas dirixentes que el mesmo promocio

no u levan a renovación tan a fondo que lle reservan a el mesmo un lugar 

secundario. 

Por iso nas últimas semanas foron precisamente os novas responsables do 

BNG e a inmensa maioría dos militantes non afiliados a ningún partido os 

máis desconcertados e críticos coa_ postura de Xosé Manuel Beiras. Os seus 

cordiais inimigos da .UPG nin sequera tiverbn que· levantar a voz 'para deixa

lo só. 

Triste final, pois, para unha meritoria historia da renovació_n e crecemento 

do BNG. O seu protagonista no_n merecía tal final e tampouco a evolución 

desta orgaruzación precisabaAe tal crise.Haberá que ver cal é .agora a respos-

ta da cidadanía, que non entende estas liortas. 

O BNG enfróntase a un dobre reto : por un lado supera~ o custe electoral 

que lle pode supoñer este conflito, e por outro constatará marxe de manobra 

da nova dirección fronte ao núcleo duro da organización, a quen se lle atri.:.. 

búen tódolos defectos e se_mpre se considera freo da renovación. 
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O PETO DO #' 

SANTOANTON 
Rubén Aramburu , 

Hoxe, Santo Antón non subín aló. Anda o 

tempo tolo e hai uns días ía calor, agora vai 
frío e cae sarabia. Collin algo de catarreira, 
pero supoño que podemos f~ar na distancia, 
que de momento non ternos internet. Verás, ~ 
Maduro, un veciño que m.orreu hai un ª!1º' . 
nos últimos anos perdeu un pouco a razon, pero tiña ocorrencias moi 
curiosas. Estaba convencido de que podía v~axar polos cabl~s do 
·"interné".Ao mellar tropezabas con el e saudaba con présa:"Déixote, 
teño que ir pola tarde a Barcelona ~ volvo para a cea. Logo nos 
vemos ... ". E eu quedaba pensando que asunto tan importante tiña 
Manolo o Maduro en Barcelona. Tamén recibía a visita de xente 

importante. Un día díxome que viñera saudalo o Papa, e que falaran 
moito tempo. Entre outras cousas, comentoulle que ía casar, agora que 
andaba na xubilación. Sabes o que dixo que lle contestara o Papa?: 
"Que sorte tes Manoliño. Pois mira, eu, aos meus anos e aínda estou 

solteiro". Agora penso que levaba razón e que hai xente que viaxa 
polos cables, pois estes días miraba os cardeais en Roma, logo estaban 
en Madrid ou calquera cidade, e xa volvían estar en Roma. Os mozos -
da Parroquia foron no tren a Arousa, á Pascua Xove. Din que este ano 

eran pouquiños, pero bos. Tamén pasaron frío. E frío facía en Sobrado, . 
que os da Escala de Espiritualidade fixeron retiro de tres días, pero 
meteron quentura de espírito e viñeron moi contentos. E o frío pou
sou en Benposta, na Cida?e que quedou sen Muchachos, e dixo o Pai 
Silva que a causa morrera. Debe ser duro, ver caer aquilo que tanto 
empeño levou. No Mosteiro de Poio xuntáronse os da Pastoral da 
Saúde, uns 300!, entre _voluntarios e .profesionais de toda Galiza. Esas 

cousas están ben, e hai que darlles azos aos que traballan cos enfer
mos, porque son como a man de Xesús aloumiñando na dor. Tamén 
os da Pastoral Familiar fixeron reunión en Santiago e o día . 30 xúnta
se a Coordinadora de Crentes para falar de causas importantes. É 
certo, hai que coller o interné para ir a tanta causa. 

e ····· ·· ······ 
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ENTREVISTA 

CONVERSA CON ROSA CONDE, 
MISIONEIRA COMBONIANA 

Rosa Conde naceu én Santiago de Compostela hai 30 anos. Estivo durante a súa mocidade 
vinculada, primeiro, aos franciscanos e, logo, á parroquia do Carme de Abaixo. Dende maio de 

2002 vive na República Centroafricana. Segundo nos conta, "non son membro de ningunha 
ONG, nin tampouco son ·o que se di cooperante, son misioneira, e envían me os laicos 

misioneiros combonianos. Na miña misión somos tres españolas, aínda que agardamas a 
chegada dunha laica italiana". No mes de marzo volveu por aquí e aproveitamos para lle facer 

algunhas preguntas ·sobre "que fai unha moza coma e/a nun sitio coma ese". Ve/aquí o que 
fa/amos, unha vez feítos os saúdos e xa metidos en materia. 

Rosa Conde cuns nenos 

A ver, Rosa, explícanos que te 
levou a tomar a decisión de ir a 
África. 

Por que Africa? Sempre tiven unha 
curiosidade por coñecer ese conti
nente, sobre todo atraíanme os países 
subsaharianos, encantábame escoitar 
as historias dos que por ali vivían ou 
dos africanos que tiven a oportunida- · 
de de coñecer. Todos, uns e outros, 
falaban dun lugar onde a alegría con
vivía cunhas condicións de vida moi 
dura , onde o ufrimento non xeraba 
pa ividade ou de e peración, senón 
unha apacidade de loita e de c'ele
brar pre nt . Eu quería coñecer e 
apr nd r ... 

Xa, pero o que m.e sorprende é 
o de ir como misioneira. Por 

que non como membro de algo 
sen fronteiras, por exemplo? 

Como misioneira porque para 

coñecer, aprender, descubrir. . . a esta 

xente tiña que estar con eles, convivir 

con eles. O obxectivo dun cooperan

te é un traballo determinado, o 

obxectivo dun misioneiro é a xente 

en si, estar ao seu carón; o traballo 

está aí, pero en función da xente; para 

isto, algo vital é aprender o idioma 

local, o sango. Os cooperantes non 

teñen tempo e non está dentro dos 

seus obxectivos; nós, os misioneiros, é 

o primeirC?. que facemos ao chegar a . 
un país. 

E, xa que logo, por que como 
segrar? 

Home, segrar por vocación. Eu son 
solteira, pero na asociación ternos 
familias, eremos que a vocación 
misioneira ad gentes non é só para os 
relixiosos/ as senón para todo cristián 
que se .sinta chamado a romper coa 
súa realidade para descubrir outras, 
que o enriquezan, que o axuden a 
transformar a súa propia ... 

Non somos nós 
os que podemos 

Hmellorai:" 
unha cultura 
qu~ non é 

a nosa 

Fálanos un pouco dese recun

cho d? planeta no que agora 
vives. 

Mongumba, onde se atopa a miña 

misión, é unha poboación duns 

3.500 habitantes. O sur do país é 

fronteira co .. RDC e a República do 

Congo. Sufrimos un golpe d~ Estado 

en marzo de 2003; dende entón, un 

militar, o xeneral .Bozize, · .. ocupa o 

poder. Neste mes de marzo de 20Ó5 
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están convocadas eleccións "demo
cráticas". En Mongumba conviven 
dúas etnias, os bantús e os pigmeos; 
estes últimos viven na selva e están 
discriminados polo resto. O pobo 
pigmeo é moi pacífico, a selva é o seu 
.fogar, nela atopan todo o que necesi
tan para vivir. Son recolectores e 
cazadores, é un sistema de vida orga
nizado en torno á familia e o grupo. 

E cal é o teu traballo nesa 
comunidade? 

O noso t.raballo na misión está moi 
determinado por esta realidade~ a 
presenza de campamentos pigmeos 
ao redor do pobo e a situación de 
discriminación que sofren. Dende 
Caritas coordínanse 4 escalas de 
integración onde conviven tanto 
nenas pigmeos com~ bantús. Tamén 
se fai un seguimento da atención 
sanitaria que recibe a poboación pig
mea, -no Centro de Saúde público-, 
do que resaltan as carencias e a falta 
de formación dos enfermeiros soco
rristas; así como o trato discriminato
rio. Eu traballo sobre todo coa muller 
arredor das asociacións agrícolas . 

Que ·che achega (que nos pode 
aportar a nós) a cultura pigmea? 
Que ·11es achegas ti a eles (que 
pode achegarlles a nosa cultura)? 

O que nos aporta a cultura pigmea 
é esa visión comunitaria da vida. 
Non se pode pensar nunha cultura 
atrasada ou que non ten nada que 
ofrecer ao ser humano do século 
XXI . Eles tamén son homes e mulle
res deste século e viven nun medio 
incriblemente adverso, pero que con
trolan e aip.an. Eles forman parte desa 
Nai que é a N atureza e cóidana por
que saben que .dela dependen, non se 
senten superiores a ela nin a tentan 
controlar ou destruír, senón . que 
aprenderon a convivir nun sistema de 
interdependencia. A nosa aportación 
é máis ben de carácter técnico: as 
novas menciñas, unha educación en 

torno á saúde, a hixiene, os seus 
dereitos como homes e mulleres. . . é 
o máis importante que lles podemos 
ofrecer directan1ente, ademais, e, 
sobre todo, de moito respecto pola 
súa forma de vida sen menosprezala 

Traballo 
sobre todo coa 

muller arredor 
das asociacións 

agrícolas 

ou mirala con obxectivos de cambio; 

non somos nós os que podemos 
"mellorar" unha cultura que non é a 

nosa. Tamén ternos outro traballo 

importante nos nosos países, que é 

dar a coñecer esta xente coa súa cul-
. tura e as agresións que están sufrindo, 

non só polos bantús, senón tamén 

palas empresas madeireiras que os 

están a botar do seu contorno. Para 

min é fundamental respectar unha 

cultura moito máis antiga cá nosa. 

Manolo G. Turnes 

E xa para rematar, que diferen

zas atopas entre a Igrexa de aquí 

e de aló? 
Ademais deste traballo, digamos 

social, non esquecemos que estamos 

aquí enviados pola nosa Igrexa, así 

que tamén estamos integrados dentro 

da parroquia nos diferentes grupos. 

Eu, en concreto, coordino os grupos 

de -nenos e mozos, que son moitísi

mos, e sempre co desexo de facer mil 

actividades. Pero o certo é que na súa 

estructura a Igrexa non se diferenza 

demasiado da nosa, máis ben é coma 

unha copia. Teño que aclarar que falo 

da .diocese na que me atopo, que ten 

apenas oito anos e o bispo é italiano. 

N estes dous anos e medio vivindo 

nela o que vexo é unha estructura ao 

estilo romano, pero unhas formas 

máis africanas, as celebracións, o sen

tir da xente. . . Oxalá os misioneiros 

aprendamos a escoitar ao noso Deus

Pai que nos fala en sango; así descu

briremos que El tamén é . africano. 

Graciñas, Rosa, Laica 

Misioneira Comboniana 

e·········-·· 
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PARA CONECER: 
ANDAROULER Clodio González Pérez 
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BASTAVALES 

Esta freguesía do concello de Brión 
queda no val da Amaía, como qµen 
di á portas de Compostela. Rosalía 
de Castro inmortalizouna en Cantares 
Gallegos, lembrando o tanxer das 
campás da súa igrexa qt e escoitara · 
moita v ces de nena, cando vivía na 
casa grande de Ortoño, a onde chega 
o n -triste ou ledo, e é sinal de 
mort ou repenique de festa- que o 
vent par x por toda as terras 

há · l go nta da Condomiña: 

Campanas de Bastavales: 
cando vos oio tocar, 
mórrome de soidades ... 

A terra da Amaía xa figura con esta 
denominación nas actas do concilio 
de Lugo do ano 569; como perten-: 
cente ó bispado de Iria. Pouco des
pois da invención (achado., descuber
ta .. . ) dos restos de Santiago, nun 
documento do 858 consta que 
Compostela ficaba in Gallecia in fini
bus Amaea, pero, por exemplo, noutro 
posteri.or, do ano 988, clise que esta- · 
ba na Amaia: villa Compostela, territorio 
Amae... Eri tempos pasados deben 
abranguer toda a canea do .río Sar, 
dende onde nace, en Bando, pola 
parte de abaixo do Monte do Gozo, 
ata a chaira de Iria en que xa se enca
miña cara ao Ulla. Agora no tocante 
á poboación o núcleo principal é 
Bertamiráns, que eclesiasticamente 
non é máis ca unha das aldeas de 
Orfoño. Pero volvamos a Bastavales. 

Hai <lúas freguesías con este nome, -
unha lindeira coa outra, a primeira 
baixo a advocación de San Salvador 
( ou o Divino Salvador) e a segunda 
de San Xiao (así é como consta na 
documentación e non Xián). Ambas 
igrexas foron románicas, pero delas 
non quedan máis que insignificantes 
restos esparexidos palas obras poste- · 
nares. A monumental é a de San 

Xiao, a das campás que escoitou 
Rosalía de Castro, que se ergue nun 
outeiro dende onde se domina unha 
impresionante panorámica· de t.odo o 
val. As obras do actual templo come
zaron en 1768, quizais proxectadas 
por Lucas Ferro Caaveiro, pero a 
torre aínda .se remataría no século 
XIX, senda párroco Francisco 
Vázquez Aguiar, que tivo que fuxir 
logo do Trienio Constitucional, 
abríndolle expediente o claustro da 
universidade compostelá porque as 
súas "ideas eran liberales y que con 
estos .se acompafraba". Pertenceu á 
Real Sociedade Económica de 
Amigos_ do País de Santiago e foi 
membro da Deputación Provincial 
de Galicia (1820). O amigo Francisco 
descansa nun sepulcro situado na 
parte baixa da torre· da igrexa, sobre o 
que campa unha lápida lembrando. a 

Rosalía de Castro (Franciscus amicus 
noster dormit in sepulcro suo novo .. .) 

O conxunto do igrexario e adro de 
Bastavales é un dos máis senlleiros de 

· Galicia, non só polo monumental. 

témplo neoclásico, senón tamén pola 
fermosa capela do Carme situada· 
mesmo por detrás, a casa re;ctoral .que 
amasa o poder económico da Igrexa 
en tempos pasados, e a fonte que en 
1869 mandaron facer o crego e 83 
"habaneros devotos de la Virgeil' y 
amantes de la ·niñez". 



INTERNACIONAL Moisés Lozano Paz 
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BOLIVIA ENTRE REIVINDICACIONS E MISERIA 
É bastante difícil comprender a situación de Bolivia: un presidente que ten dificultade para levar 
adiante as decisións gobernamentais, que é apoiado actualmente pala dereita política, que ten 

continuos actos de protesta por unha poboación civil cada .vez máis pobre e con escasos 
recursos. Esta sociedade civil está formada principalmente pola poboación sinxela das cidades e 

de algunhas zoas rurais e liderada por movementos sindicais 

O dificil g~berno de Mesa 
Carlos Mesa, o actual presidente 

que chego_u a este cargo en outubro 
de 2003 despois doutro levantamen-
1to que fixo fuxir o ultraneoliberal 
Gonzalo Sánchez de Lazada, ten 
moitas dificultades para poder gober
nar. As súas decisións son contestadas 
por unha poboación moi empobreci
da que pouco a pouco vai buscando 
mecanismos e formas para asegurar a 
súa posibilidade de intervir na deci
sión sobre os asuntos públicos. 

Este movemento ten tres deman
das: A primeira é a expulsión da 
empresa trasnacional Suez~Lyonesse 
des Eaux ..:a máis grande corporación 
mundial de distribución de auga 
potable- de El Alto e a súa substitu
ción por unha empresa pública 
cunha xestión controlada pala socie
dade civil 

A segunda demanda é a esixencia 
de que se estableza un imposto do 50 
por cento á explotación dos hidro-

carburos igualmente · controlados 
actualmente por consorcios transna
cionais e que este arancel se inclúa na 
Lei de Hidrocarburos, que se ~pro
bou no Parlamento nacional e que 
recolle "enganosamente" esta preten
sión. 

Finalmente, ·a terceira demanda, 

que ao mellar pode constituír unha 
saída a esta confrontación . cada vez 
máis intensa, é a · vontade das múlti
ples e variadas organizacións sociais 
de levar adiante unha Asemblea 
Constituínte para refundar uh país 
que, se move entre a inestabilidade e 
a carencia. 

O futuro de Bolivia 
A república de Bolivia independi

zouse de España o 6 agosto de 1825. 
Ten unha poboación de preto de 
nove millóns de ·habitantes (un 63% 
urbano e un 3 7% agrícola). A maioría 
son de relixión católica (un 88%). Os 
seus recursos naturais son, principal-

mente, estaño, gas natural, petróleo, 
cinc, tungsteno, antimonio, prata, 
ferro,, chumbo; ouro, e madeira. 
. No contexto dos movementos 

cidadáns destaca o M.A.S. de ·Evo 
Morales, agora con intereses non moi 
claros e unha certa conivencia coas 
transnacionais-, que ten ante si o reto 
de unir a out.ros movementos, "des
corporativizarse" e artellar unha 
"vontade colectiva", transformadora, 
deixando atrás a pesada herdanza coa 
que cargan os movementos sociais 
bolivianos: a de ser máis eficaces para 
vetar políticas apostas aos seus intere
ses que para levar á práctica proposta 
alternativas desde a esfera estatal. 
Estados Unidos teme as posibilidades 
de facerse co poder por parte <leste 
movementos · o que, como o caso de 
Venezuela, rompería o seu control 
sobre os recursos enerxéticos. 

Mo.itas son as interrogantes: É posi
ble a "vía Lula" -aplicada en Brasil, 
un país institucionalmente estable
en Bolivia, ond·e as clases- dirixentes 
carecen de mediacións institucionais 
para encarrilar as crises? Ou o caso 
boliviano parécese máis ao venezola
no, onde Hugo Chávez non canta co 
apoio dos sectores medios ~máis 

preto dunha oposición radical ao seu 
goberno- e que tivo que propiciar a 
mobilización popular contra a oli"gar.,... 
quía local, _nun contexto de forte 
polarización? A terra en mans dos 
campesiños é a única alternativa rea
lista para alimentar e desenvolver o 
país?. Beneficiarase o pobo boliviano 
das riquezas que explotan ·as transna
cionais?. Os recursos non renovables, 
só son negocios dos poderosos e das 
clases podentes!. 

e·······--··· 
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OPINION Marisol Bravos -· Colectivo AdianteXá 

XOÁN PAULO 11, TAMÉN FOI DISCAPACITADO 

un il ncio n cesario 
pr . ar tanta información, 
a r ar un t ma que desde 

sempr r pr upou . Sabemos do 
int re e d Xoán Paulo II polas per-
oa discapacitadas, durante o seu 

pontificado. Recupero textualmente 
algunhas das súas frases m áis signifi
cativas: "a atención aos discapacitados é 
un bo termómetro da caHdade de vida'', 
"os derechos e abriga son iguais para 
todos os seres humanos") "o grao de saúde 
flsica ou mental no engade ni quita nada 
á dignidade da persoa". A última refe
rencia témola no ano 2004 en que se 
celebrou no Vaticano, un Simposio 
Internacional sobre a "Dignidade das 
persoas con discapacidades mentais". 

N a súa visita a Galicia, no verán do . 
ano 89, con motivo da Xornada 
Mundial da X uventude, . tivo tamén 
un encontro cos m ozos discapacita
do . Encontro que eu vivín moi de 
e rea porque fun a encargada de ler o 
manife to. En resposta ao mesmo 
dixo, ntr outra causas: " conozo 
tamén -porq11e o probei na miña persoa
o ufrirniento qite produce a incapacidade 
fl ica '. A xuntanza tivo lugar en 

Santiago nun lugar inzado de barrei
ras arquitectónicas que intentaron 
paliar cunhas ramplas provisionais. 
Un contrasentido que manifestei no 
seu momento, pero había outras 
"prioridades" na organización e non 
se me escoitou. Pasou· a data e pron
to se esqueceu a carreira de obstácu
los que algúns temos que· sortear no 
noso día a día. 

· Vai pasando o tempo e coincide 
que Xoán Paulo II coas s4as dificul
tades de mobilidade faise un dos 
nosos. De seguro que na súa cadeira 
de rodas ·comprobaría, máis dunha 
vez, a impotencia ante as barreiras 
_físicas. Por experiencia sei que o 
Vaticano tampouco é accesible. 
Quero imaxinar que el non tería tan
tas dificultades porque contaba coa 
asistencia que se lle debe recoñecer a 
calquera persoa para levar unha vida 
digna e · independente. Dicía que o 
Papa tamén foi discapacitado e propi
ciou que se considere a discapacidade 
como un constituínte máis da persoa. 
A súa limitación física non lle impe
diu seguir ao fronte da Igrexa. Unha 
cadeira de rodas non limitou o seu 

desenvolvemento como persoa . e 
tampouco foi motivo para renunciar 
a súa misión. Certamente foi un dos 
nosos. 

Estaranse preguntando a onde 
quero chegar. Pois a que a maioría 
das nosas igrexas seguen sendo inac
césibles. Resulta contradictorio que 
se presenten como casa de todos (de 
todos?) e non contemplen a elimina
ción das súas. barreiras. Tamén te~os 
dereito a poder acceder aos nosos 
templos, por motivos relixiosos ou 
simplemente para contemplar a súa 
beleza. Xa non v;;i.iamos pensar que 
unha persoa· nunha c.adeira de rodas 
tanién podct proclamar unha lectura. 
A figura de Xoán Paulo II, persoa 
cunha· discapacidade, serviu de pouco· 
para concienciar sobre o que impli- · 
can as barreiras no medio físico. Xa 
non digamos as barreiras sociais. Nün 
se pode permanecer indiferentes ante 
as dificultades físicas con que chegan 
ás igrexas algunhas das nosas persoas 
maiore~. A abundante lexislación que 
temos en Galicia en materia de acce
sibilidade non pode ser algo descoñe
cido. 

Xoán Paulo II xa superou todas as 
dificultades. Rero a vida continúa. O 
termómetro da calidade segue aínda 
baixo e os dereitos tampouco son 
iguais para todos os seres humanos. 

. Tamén desde a Igrexa temos que 
escoitar frases feítas que non se 
corresponden coa realidade. É evi
dente que o Papa vai pasar á historia. 
Pois precisamente por ter de cerca a 
experienéia da súa discapacidade, a 
Igrexa dirixente debería concienciar
se e adoptar, n.o seu recordo, o com
promiso de eliminar as b_arreiras físi
cas dos seus edificios. Confiamos que 
no futuro se retome ese toque de 
sensibilidade que aínda non se ve nos 
nosos templos . 

Colectivo AdianteXá 
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NOS CAMIÑOS DE XESÚS, HOME DE ALDEA 
Festa do San-Cid re en Santome (Marín), o 14 de maio 

Un ano máis 

Un ano máis -e van aló xa 21-os 

grupos do Movemento Rural 

Cristián de Galiza organizamos a 

nasa festa anual, a festa do naso 

Patrón, San Cidre. Farémolo, coma 

outros anos, ·cun encontro-celebra

ción esta vez no lugar de Santomé, en 

Marín, coa compaña gratificante dos 

veciños e veciñas da parroquia e do 

seu crego Rubén. Amais cliso, xaora, 

estades invitados todos cantos queira

des acompañarnos nesta data tan sig

nificativa para todos nosoutros. 

Nos camiños de Xesús 

Sempre facemos este encontro

celebración baixo un lema; que reco

lle o traballo especial que durante o 

curso estivemos a facer nos grupos~ 

Aínda que sempre, ·nos nasos grupos, 

a lectura do Evanxeo forma parte .das 

nasas reunións, aínda que é perma

nente o empeño por nos ir achegan-= 

do ao estilo e ao espírito de Xesús, 

durante este curso, que xa . se achega 

ao seu remate, puxemos unha teima 

especial en toñecer algo máis . a 

Xesús, por fóra e por dentro, pára: 

apegarnos máis ás . súas maneiras. 

Estamos convencidos de que é un bo 

guieiro. Sempre que nos . fiamos del, 

foinos ben, e por iso seguimos aí. 

Como dixo moi ben un día un 

membro do Movemento Rural, "s·e 

fosemos coma Xesús, viviriamos 

coma Deus". Así o eremos. 

A palabra 
de Xesú.s 

desenvolveuse 
sempre 

nun falar aldeán 
I 

Home de aldea 

Achegarnos a Xesús non supón 

para nós despegárnionos da aldea, da 

que formamos parte, e á que amamos 

e coidamos no que podemos. 

Primeiro porque Xesús mesmo foi 

un home de aldea. A súa aldea foi, 

seguro, moi diferente do que son as 

nasas. Pero a palabra de Xesús desen-. 

volveuse sempre nun falar · aldeán, 

que nolo fai especialmente próximo. 

A súa sensibilidade foi unha sensibili

dade rural, educada por centos e 

milleiros de momentos, de encon

tros, de re~dades rurais. Tamén por 

iso nos sentiÍnos especialmente ven

cellados a Xesús. Xesús foi un namo

rado de Deus, e para expresar todo 

canto de Deus vivía cada día, botou 

man dun feixe enorme de metáforas 

rurais, que nos fixeron a Deus ache

gado e vivo. 

A súa aldea, a nosa aldea 

A aldea en Galiza anda mal, xa o 

sabemos. Por iso lembrar a Xesús, 

anda-los seus camiños, os camiños 

dun home de aldea, fainos tamén 

máis decididos para agradecer canto 

da aldea haxa que agradecer, que é 

moito, e para loitar, entre ilusións e 

esperanzas, por aquilo da aldea que se 

pode ·converter ert semente dun 

mundo rural impredicible. Tamén 

aquí podemos recordar aquela metá

fora rural ou exemplo de Xesús que 

fuco historia na espiritualidade cristiá 

de tódolos tempos: Se o gran de trigo 

non cae na terra e marre, non pode 

dar froito. A aldea está vivindo algo 

deste momento de caer en terra e 

morrer. Todos nós, os do Movemento 

Rural, eremos que tamén aquí, como 

dixera Castelao do seu amigo 

Alexandre Bóveda, se cumpre aquilo 

de "non son mortos, son semente". 

Algo de todo isto, desde o concre

to de vidas humildes e de experien

cias na rural tamén humildes, pero 

ben creativas, poderemos ver e cele

brar e festexar o 14 de agosto, sábado 

en Santome (María), a partir das 11 

da mañá. Contamos contigo. 

-··········· ··· 
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O NOSO TABOLEIRO· 
, 

PAGO SUBSCRICIO.NS 2005 

A todas e todos os que pasastes por Caixa Galicia a facer o ingreso da subscrición 

do 2005, grazas. 

Á xente que aínda non foi pagar, rogámoslle que vaia ingresar ·ª cantidade que se 

indicaba na carta. Aqueles e aquelas que non fagan agora o ingreso recibirán a 

comezos de xuño un contrarreembolso (iso incrementa a subscrición en máis de 

tres euros). 

CARTA 
En relación co número 694 de Irimia pare.ceume que .ben se lle escapou uriha letra a alguén ou ben 

11 fixo unha trasna~a o inconsciente.Véxase a páxina 8 na que se di que o papa morreu "coas BOS

TA p tas" S non recordo mal o xeneral americano morrera coas BOTAS postas. Aínda que nunca 

b ta staban emporcalladas ou i:ion. 

Apr v itand sta carta, e con respecto ao asunto da ecoloxía sobre o río Miño na-páxina 12 reco

m nd artigo de Antón da Sobreira que leva por titulo "o meu río .Eume" que sairá en breve publi-:

cado na r vista Pichel. Pódese ver na páxina da asociacion de Veciños Raigame www.raigame.com, 

sección colaboradores, Antón da Sobreira. Ou directamente premendo no enlace: 

http://www.mailtp.com/sobreira/sobreira08.htm. o . caso é que non existe ningunha experiencia con 

un lago coma a que se pretende facer para tapar o furo das Pontes. Te~d9 ali restos de carbón e unha 

profundidade de auga que impide o paso de luz ata o fondo podemos ter procesos anaeróbicos que 

converterán o lago nunha poza putrefacta burbullando metano, e iso sen falar ,dos danos que represen...: 

ta eliminar caudal de auga da fraga do Eume. 

Unha aperta. Antonio Toirriil . 

......... ... ... ...... ............................................................................. , .. .. ....... ..................................................................................................... ................................ ..... ... .... .................. ... . 
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FALANDO DA LINGUA Lidia e Valentina 

Gar(:on, tráeme a lrimia! 

Algúns quedaron abraiados ao ler o número pasado 
vendo como enchemos a lingua de préstamos innecesa:_ 
rios do inglés. Só era unha pequena mostra, porque pode
riamos continuar! Con respecto a iso hoxe irnos remarcar 
dúas causas: a) que non é un fenómeno que lle afecte só 
ao galega, pois en castelán teñen os mesmos ou máis; b) 
que vai ser moi difícil desterrar algúns. deles; con todo, 
está na nosa man. A que todos sabedes dicir con palabras 
galegas frases tan· comúns coma as seguintes?: 

Cambiou de look, agora viste unha roupa moi chic, e 
cortou o pelo ao estilo garfÓn e aínda por riba pasa o día 
mandando e-mails .. . Todo influencia dos mass media! 

As nosas avoas non entenden nada ... 
tá claro que o avance da tecnoloxía trae vocabulario 

novo, pero · non -sempre ternos que collerlle prestada a 
palabra. Case nos entendemos todos mellar dicindo que 
ortamos o pelo moi curtiño, cambiamos o noso estilo de 

v stir, p itarnos ... , compramos roupa moi moderna e 
nv1a s correo el ctrónicos, ou non? Non nos pode

m s d ix r influír pol s m dios de masa ... 
, hai pr ' tamo que son necesarios, chegounos 

. r du t n v n m a ociado: como lle iamos cha-
m ar v kas non toma mo o préstamo do ruso?, ou 

karaok non nos déixaran os xaponeses o termo?, 
ou , t rtilla e non lla collesemos ao castelán? 

O grave , que u~amos moitos préstamos innecesarios: 
por que irnos dicir *escoba se ternos vasoira, *rodilla se 
ternos xeonllo, *jueves se ternos xoves, etc.? 

Mira que look máis chic! 

E xa para rematar, un apunte gramatical: as palabras 
es.tranxeiras de uso moi frecuente, aínda· que non teñan a 
grafía adaptada ao galega, á hora de acentualas van seguir 
as nosas normas de acentuación. Así teremos popurrí, iglú, 
balet, autostop.. . para as agudas, álbum, réquiem, mitin, 
pizza ... para as graves, bádminton, párkinson . . . para as 
esdrúxulas. Para a formación do plural tamén· seguirán as 
normas do galega: -popurrís, iglús, clubs, anoraks, pizzas, 
mitins, álbums, hándicaps . . . 

Au revoir, qµe dicimos, abur!! Botádelle unha mari ao 
idioma, ho! 

A iniciativa lexislativa popular 
Son arredor de trinta colectivos e partidos que promoven unha Iniciativa Lexislativa 
Popular en defensa dos nosos ríos.· Especies que se ven reducidas e ameazadas pola · 
contaminación, perda de chan fértil no contorno, e unha explotación por parte das 
empresas eléctricas por riba, din os promotores desta inicativa, do que é ecoloxica
mente sostible. Necesitan da nosa sinatura para levar a <liante unha reforma da actual 
Lei e para facermos outra que sexa capaz de conservar e restaurar o equilibrio dos 
nosos ríos. Xa pasaron os tempos de Pedro 1 o Inundador, por iso non se entende que 
na actualidade haxa máis de 50 minicentrais proxectadas que só aumentarían a pro
dución un 1 %. As consecuencias ecolóxicas serían, porén, irreversibles. Para infor
marse e contactar, wv:rw.ilprios.org. Porque queremos os cen mil ríos cunqueirianos 
VlVOS. 




