
O que hai de débil no mundo, 
iso foi escoller Deus. 

REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS 
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EDITORIAL EN CAMPAÑA 
ELECTORAL o 19 de xuño vota

remos quen gobernará Galicianos vindei

ros catro 'anos. Non era esta a data que 

correspondía, e o feíto de ser adiantada 

parece responder á incerteza do resultado. 

Varios son os motivos que puideron deter

minar esta decisión, entre eles a saúde de 

Fraga ou o continuo ascenso do 

PSG/PSOE apoiado polo goberno cen-

tral. O caso é que aí está diante nosa, e os 

partidos xa entraron en campaña. 
Gástanse de novo cartas públicos en 

propaganda do partido que goberna, como 
así declarou recentemente a Xunta 
Electoral Central. De novo o voto emi
grant será decisivo na obtención dalgún 
e can , e quen sabe se na elección de 
goberno tamén. Son xa 96.000 os electo
r s qu teñ n dereito a voto en Bos Aires, · 

provmc1a gal ga" en censo por 
Lug ur n ; porque non se 

r n n Galicia, serrón 
net . Un xesto que 

boa vontade no noso 
t, tut tá ontribuíndo a desvirtuar as 

i ' n . E i to non só é debido ás conti
nua irr gularidades das que no pasado se 
valeu o seu xercicio, senón tamén ·á lon
xanía do voto e aos motivos que o susten
tan. 

Fraga, que segue sendo a ·principal refe
rencia política neste país, encamíñase con 
peor saúde da que lle gustaría, cara a que 
pode ser a súa derradeira lexislatura, esta 
vez si. Esta ería, sen lugar a dúbidas, a máis 
curta de todas, porque xa ten colocados á · 
porta a aqueles que aspiran a sucedelo, 
como vimos hai uns meses coa crise de 
Ouren e. Quintana e To~riño aspiran á 
sub tuituílo no goberno, pero para iso non 
abonda con ser bo opositor; t~pouco 
re ultará e e andan quitando os votos 

ntre les. De quereren gañar as eleccións, 
terán u d mo trar a unha boa parte dos 
v tante do PP que on capaces de gober
nar t paí doutro xeito e ademais facelo 
b n. A xperiencia no goberno munici
pai rall moi útil. 

Vi tar ' gu no facendo ben, obríganos 
u paí qu remo e en que que

r m g tar o c rt d todo . 

Xosé Lois Vilar 

O AQUEL REALISMO MÁXICO Marcial de 
Bastián é ve ciño de meu e amigo. Non tivo instrucción nin lec
tura, pero leva canda si _un realismo _ máxico natural, que se lle 
bota por fóra da boca dun xeito tan intuitivo coma certeiro. Fai 
da deformación do vocablo arte analítica, "re-visión." da realida
de, e todo sen decatarse, ·coa sinxeleza dun paspán e a mestría 
dun xenio afortunado. 
Alomenos non se· decataba. cando hai uns meses me veu buscar 
para dicirme "xa están aquí os do catástrofo" . Caeume en graza 
pero üon lle corrixín o equívoco. E agora que x·a concluíu o tra-

ballo de rexistro e 
catalogación, teño 
que confesar que 
non soamente non 
violentaba a pala
bra senón que a 
convertía en profe
cía. A coincidencia 
entre planos e lei
ras resulta pura 
casualidade. 
Este acerto simpá
tico non quedou 
orfo. Non hai .. 
moito andaba a 
pelexar coa cam
paña de saneamen
to e as visitas dos · 

técnicos. Resistíaselle a estraña dicción de crotal, esa chapa que o 
gando leva nas orellas para a súa identificación. Falaba de cortal, 
crótalo e outras semellantes derivas, ata que atopou a verba preci-
sa "o vitirinario xa lle me puso o pindiente ás vacas". Desta volta 
empregara outra estratexia botando man da analoxía. 
A miña admiración foi en aumento con achádegos tales coma un 
solicito ( unha instancia), aleo litro (eucalipto), vidrio (vídeo), o enig
mático oséase (ou sexa que) e un sen fin de variantes tiradas do 
seu propio universo lingüístico. 
Mais o toque máxico, o cénit da súa creación, eclosionou coa 
morte do papa Xoán Paulo U.Algo sentiu falar, "Dios" sabe onde 
ou a quen, da infalibilidade do pontífice. O caso é que debaten
do sobre o parto dunha vaca, dixo todo cheo de razón "faime 
caso neste asunto, que eu son tan infollable coma o papa. 
Pareceume a min que aquela retorcedura léxica ía demasiado aló 
e ousei enmendalo. "Infollable non, infalible".Arfou un chisco as 
cellas e espetoume: "infalible non sei o que é, eu digo infollable 
porque o que di o papa non ten volta de folla". 
Fiquei mudo e abraiado. Aínda, á de hoxe, non lle expliquei o 
que significa infalible, porque tería tamén que dicirlle que todo 
en el me parece incrible e inefable~· E sería moito e~plicar. 
Ademais, "Dios" sabe a literatura que armaría con semellante ter
minoloxía. 
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IA CLAVE 
Xabier Blanco 

O Pentecoste e a Misa 

Hoxe vai ser o benquerido Gustavo Gutiérrez quen nos dea algunha Clave para interpretar o presente texto que presid_e a festa do 

Corpus: 

"O longo capítulo sexto de Xoán está centrado no tema ·do pan. A pasaxe de ·hoxe asume un ha perspectiva sacramental que . non 

aparecía tan clara nos versiños anteriores. Algúns supoñen que o realismo para falar da carne e do sangue de Cristo está dirixido 

. a persoas cercanas á comunidade xoánica, escépticas fronte á encarnación do Fil lo de Deus. De tódolos xeitos, a mensaxe non admi

te dúbidas: o don de Deus faise concreto a través do humano. Trátase do don da vida, por isa o que "come deste pan vivirá para 

sempre" (v. 51 ). Ese pan é a carne que asumiu a Palabra·, segundo o dixera Xoán ao iriicio do seu evanxeo. E a Palabra veu a este 

mundo para traer a vida. 

A obxección dos que escoitan (v. 52) amasa o difícil que é aceptar a presenza de Deus na historia. O Señor dá a súa carne a través 

da súa entrega total, por isa transmite a vida, grazas á cal permanecem·os Nel (v. 54-56). Estes versículos dan a interpretación final 

ao texto do compartir o pan que se atopa no inicio do capítulo sexto: Xesús veu a este mundo a darse a si mesmo, a compartir a 

súa vida con nós." O xesto de reunirnos arredor da mesa eucarística e comer dun mesmo pan é fermoso e ousad_o. Pero de nada 

serve se compartimos o "pan eucarístico" e non estamos dispostas e dispostos a compartir o pan da vida. A Eucaristía non pode 

separarse do partir e do compartir o pan, coma non se pode separar o amor do Pai do amor á xente, o Culto da Xustiza. Aquí si que 

estaría ben dicir aquelo de "o que Deus uniu que non o separe ninguén': 

9 ........... . 
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APENEIRA 
Dous mortos debaixo do tractor só nunha semana, un en Tomiño e outro Culleredo, 

obrígannos a denunciar os SINISTROS NO AGRO debido a estes 

accidentes esquecidos por todos. Causaron máis de10 mortos no 2004, oito deles tiñan 

máis de 64 anos (no ano 2003 foron 7 e catro tiñan máis de 72 anos). O tractoré unha 

.ferramenta moi utilizada nos labores do agro e un 380/o deles teñen máis de 20 anos. 

Cinco foron os mortos en accidentes laborais o día 12: catro en Ferrol e un en Lugo. 

Entre o 2000 e o 2004 en Galiza aumentaron un 9,30/o os accidentes de traballo, men-

tres noutras autonomías baixan: Euskadi (-13,90/o), Asturias (-190/o), Murcia. (-260/o). 

Somos os primeiros en accidentes entre os autónomos. 

o RISCO DAS CENTRAIS NUCLEARES, os depósitos. 

de material radiactivo, as minas de uranio provocaron 33 sucesos en EEUU, 19 nas 

exrepúblicas soviéticas, etc. Son 437 centrais e o accidente máis grande foi o de 

Chernobil (1986). O risco está aí. Fraga e o capital teñen ameazado con esta presen

cia nuclear ... O uso civil é un terreo aínda descoñecido, pero hai posibilidades de que 

infecte o contorno ata con mutacións xenéticas. Alemaña, Suecia, Suiza ... están a des

facer estas plantas. Na ilustración, un sinal contra a instalación dunha nuclear · en 

Xove, na Mariña de Lugo. 

A ONU urxe o DESARME 
NUCLEAR de USA e Rusia (os 2 

teñen 28.000 dos 30.000 inxenios 

nucleares), O Reino Unido, China, 

Corea, Irán, India, Paquistán, Israel. .. Nós 

facémoslle unha homenaxe a un dos 

fundadores e primeiro presidente de 

Greenpeace (1973), Bob Hunter, que 

finou o 2 de maio. No 1971 artellou un 

barco contra as probas nucleares de 

EEUU en Alaska e logrou paralizalas. 

Chamoulle á embarcación ecoloxista 

"The Raibow Warrior" ("Os guerreiros do 

arco da vella"), que na mitoloxía india 

fai referencia ó día no que as razas do 

mundo se van xuntar para defender a 

Terra ... 

o 28 de maio de 1961, o FUNDADOR DE AMNISTÍA 
INTERNACIONAL, PETER BENENSON (Londres 1921), 

finado en marzo, publicaba a súa vontade de l_oitar contra a persecución política. 

Provocouno a detención e cadea a 7 anos á que foron condenados uns estudantes por

tugueses por loitar a pral da liberdade do seLi país. Acolleu orfos da guerra incivil de 

España e fuxidos do nazismo ó Reino Unido. Na foto, acendendo unha vela cun arame 

de espiño enrocada, o símbolo. de Amnistía Internacional, en lembranza polos que 

foron tiroteados antes da cadea, os que morreron nela sen seren liberados, polos 

secuestrados, desaparecidos ... 

A GUERRA DE VIETNAM (1965-1975) segue a producir vítimas 

como as· daqueles 2 millóns de litro~ que verteu EEUU para destruir a resistencia do 

Vietcong e as colleitas ... Algunhas vítimas denunciaron as compañías que vencieron 

este herbicida: máis dun millón con discapacidades, defectos conxénitos, cancro ... O 

fracaso dos americanos con máis de 50.000 mortos e 300.000 feridos ... e unha estela 

de marte arrepiante na Indochina, máis de 3 millóns de mortos. Xuntamos unha das 

iconas do primeiro Museo da Fotografía de George Eastman House: "O horror da gue

rra", de Huynh Cong, na que Phan Thi Kim foxe despois de ser queimada con napalm, 

xuño de 1972. 



o TRANSPORTE é a causa . 

do 40-600/o dunha contaminación cre

cente. Pode chegar ó 390/o máis de C02 

en 8 anos, sobre todo o marítimo. Os 

50.000 barcos que navegan ó ano por 

Fisterra saltan 500 t de xofre ó mes, o 

dobre das centrais de Sabón, que se van 

pechar por non axeitarse ás medidas de 

Kioto, e a metade do que orixinou o 

Alfonso Blanco Torrado 

transporte terrestre no 1998, que recor

ta a vida dos europeos en 8 meses. O 

transporte colectivo é nimio: só 120.000 

utilizan autobuses de media ou longa 

distancia ó día. Outro dos productos 

nocivos é a pintura antiincrustante des

tes barcos. Este volume de C02 está a 

afecta r a capa de ozono, destruíndo 

moitas especies mariñas. O século XXI 

pode ser máis mortal cós 300 millóns de 

anos anteriores, segu·ndo previsións 

científicas. 

Celebramos o CABODANO de ENRIQUE ALVARELLOS 
(1931-2004), o 2 de xuño en Lugo, polifacético e xeneroso, descubríndoo como ani

mador cultural e compositor: "Cantata á Lanzada", "A nasa misa", "Cantata a Lugo" ... 

Acompañounos en festas por todas as vitas e cidades, dirixindo as corais de Agolada; 

Monterroso, Sarria, o Orfeón Xoán Montes ... Publicou Bandas de música de Ga/icia e 

editou Ga/icia canta ó nena de Fuxan os Ventas. 

A VIRXE DO CARME celébrase en Burela o 4, afundidos polo acci

dente do "Sempre Casita" nun mar rizado de problemas. O primeiro é a falla de gale

gas que queiran faenar, por isa hoxe hai tantos inmigrantes. O Apostolado do Mar STE

LLA MARIS acolleu dende 2001 a 3 tripulacións abandonadas en Vigo, na foto. Así esti

veron todo un ano 19 mariñeir.os ucranianos, sen cob.raren e sen se poderen comuni

car coas súas familias. A pesca é a actividade que máis sinistros produce en Galicia: 

os martas medraron no 2004 un 57,10/o, un total de 22, ademais dos 113 feridos e ata 

2.072 lesionados, 20 puntos máis canos outros sedares de actividade. Dende hai 14 

anos xa morreron máis de 200 mariñeiros. 

Ós 20 anos da Perestroika, RUSIA 
MEDRA NA 
RESTRICCIÓN DAS 
LIBERDADES cun Putin 

conspirador e autoritario rodeado dunha 

mafia que o manexa. Móvense nun 

clima de decepción pala democracia e 

cada volta son máis racistas, sobre todo 

cos cidadán_s caucásicos, que están a · 

vivir nunha crise económica moi forte. 

En Rusia increméntase a pobreza coa 

economía . neoliberal. Os de-reitos socia is 

como educación e saúde gratuitas van 

mermando e cústanlle cartas ó cidadán. 

Na foto, unha organización caritativa 

servindo o xantar nunha rúa de 

· Moscova. O zar Putin, con cinismo, 

enganchou na retórica belicista de Bush 

e segue cegando todos os espazos de 

liberdade dende Chechenia ó Kremlin. 

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

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

ffr Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 5819 05 
Fax: 981 - 5818 88 

ffr Proven~a, 27 4-276 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 03 68 
Fax: 93 - 215 01 79 

ffr Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Telet./Fax: 91 - 310 48 30 

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

~ Rubalcava, 30-32 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16 

~ 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 Spallanzani, 16 
20129 MILANO 
Teléf /Fax: 02 - 29 51 03 40 

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

~ Pza. de España, 2 
27400 MONFORTE DE LEMOS 
Teléf.: 982 - 40 26 57 
Fax: 982-41 60 33 

~ Conde de Fenosa, 38 
32300 O BARCO DE VALDEORRAS 
Teléf.: 988 - 32 05 86 

~ Rúa Castelao, 52 
36980 O GROVE 
Teléf.: 986 - 73 09 68 
Fax: 986 - 73 23 34 

~ Calvo Sotelo, 8 
36680 A ESTRADA 
Teléf.: 986 - 57 52 46 
Fax: 986 - 57 02 94 
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POLITICA. 1intxu 

OS RODRÍGUEZ 
O recente debate de política xeral no Congreso dos 

Deputados, visto desde perspectiva galega, consagrou 
unha política de pacto. As palabras dos dous Rodríguez, 
Sánchez e Zapatero, polo seu contido e polo ton no que 
foron expresadas, mostran un acercamento de posturas 

un tanto sorprendente. 

En . realidade o propio Rodríguez Zapatero mostrara poucas semanas 

antes unha actitude moi semellante con Anxo Quintana, o candidato do 

BNG. Pero estas mostras do talante do presidente do goberno contra$tan 

bastante coas doutros sigriificados cadros socialistas, desde Xosé Blanco ata 

o propio Pérez Touriño, e non digamos Francisco Vázquez ou Pérez 

Mariño. 

Contrasta así mesmo esa proximidade entre os dous Rodríguez coas 

opinións publicadas nos medios, baix·o a sinatura de voceiros socalistas máis 

ou menos oficiosos, como Blanco Valdés ou Carlos Luis Rodríguez, que 

veñen facendo tanto fincapé no abandono de Xosé Manuel Beiras e na 

presunta radicalización do BNG baixo a batuta da UPG e, singularmente, 

de Francisco Rodríguez, precisamente o mesmo que con tan boas palabras 

se dirixiu a Zap·atero e tan boa acollida tivo pola súa parte: 

Están aínda moi recentes, por outra parte, . as duras palabras dirixidas 

contra os nacionalistas, por coincidiren os nacionalistas co PP en deman

dar un compromiso máis rotundo do goberno cos investimentos en 

leñen unha dura tarefa por diante: 
mobilizar un ele.ctorado 

pouco motivado 

Galicia: Demanda que ata fai un ano facían tamén os nacionalistas e apoia
ban daquela os socialistas, con gran enfado do PP gobernante. 

Encamiñámonos, xa que logo, a unha dura campaña electoral, na tódo
los partidos parten dunha idea moi clara: defender a súa maioría absoluta 
(o PP) ou crear unha nova1 maioría mediante o pacto dos grupos agora na 
oposición. E dentro deste segundo campo vai predominar a política de non 
agresión. Entre outras causas porque os socialistas consideran que seríán 
eles os máis favorecidos e tamén saben, aínda que non o queiran confesar, 
que van precisar do apoio dos nacionalistas. 

Uns e outros teñen unha dura tarefa por diante: conseguir mobilizar un 
electorado pouco motivado. Os cidadáns son perfectamente conscientes de 
moitas causas que non funcionan e están cansos de situacións e persoas que 
teñen moi vistas. Pero non se detecta a necesaria corrente de ilusión que 
poña aos dirixentes políticos diante das súas verdadeiras reponsabilidades. 
E xa e sabe, sen ilusión de futuro, as causas tenden a seguir senda como 
eran. 



O PETO· DO ~ 
SANTOANTON 

Rubén Aramburu · 

Tremenda festa a do San Cidre, e canta 
· xentiña! O malo foi a choiva, que parece que 
estivo agardando o día para caer a: caldeiros. 
Menos mal que as veciñas· e os veciños de 
Campo . e Santomé tiñan todo preparado e 
xantamos todos sentadiños e baixo cuberto. · 
Pala mañá levamos un susto, pois a · nasa Lo urdes caeu co coche no 
río, e aínda non sei como saíu daquel pozo tan fondo, pala tarde xa 
es.taba bailando e animando a xente-na festa. Debeu ser o alento do 
Penteco~te . Xesús era un home de aldea, e vese que non lle gustaban 
moito as cidades, pois por aló habíaas ben grandes e el nunca ía. E así 
nos convidaba o San _Cidre: "Polos· camiños de Xesús, home de 
aldea". E entre toda.s as parroqmas do Movemento Rural Cristián 

.... -··""'""······ -·--·-.......... "\ €)' 

- Hai que falar con Deus polo do convenio ... 

armamos unha figura de Xesús con fotos das actividades que fai cada 
grupo. Quedou bonito, abofé. Tiv~mos unha misa moi alegre e fami
liar, e o altar estaba adornado con redes e apeiros da labranza. Pala 
tarde houbo baile e unha queimada, e rimos moito cuns mozos que 
facían de vellas . O Peleteiro botounos un conxuro de ben, e o 
Manolo Regal dicíalle a outro Manolo que lle~ dera caña. Eu supo
ño que non se refería a D. Manuel, o de Vilalba, que aínda que mate 
animaliños a 300 metros, n.on está para dar moita caña. Non me pro
testes, ho, que non falo de política. Oes, San Antón, a mágoa foron 
eses traballadores que morreron en Ferrol, e os mozos de Malpica. 
Que causa triste! A min estes accidentes parécenme causa grave, e 
non o de que casen os homosexuais. E ninguén se alporiza. Os cami
ños de Xesús teñen que ser de vida, na aldea ou na cidade. Volvendo 
ao San Cidre, sempre me fixo graza a historia esa de que dous anxi
ños se ocuparan dos labores do campo ·para que el e a súa muller pui
desen rezar. Est~ ben. O que me pregunto é se os anxos estarían asa
lariados, con seguro .e todas esas causas~ ou serían como os inmigran
tes que fan as faenas máis duras sen papeis. Non sei, éche un miste
rio. 

e ············· 
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ENTREVISTA CON · 
ISAAC DIAZ PARDO 

, , 
"A POESIA DE LORENZO VARE LA E U.N EXEMPLO 
DE PROFUNDIDAOE E COMPROMOMISO COA 
REALIDADE HISTORICA" 

Quixemos repartir o material sobre Lorenzo Vare/a e non recargar o número anterior. 
Para esta segunda entrega deixamos unha entrevista co seu amigo Díaz Pardo. Díaz 

Pardo sempre se sentiu moi ligado a todos os exíliados da guerra civil. El, que vira como 
seu pai morrera asasinado en agost~ do 36, entrou en contacto coa galeguidade do 

exilio arxentino no ano 55. Alí coñeceu a Rafael Dieste, Blanco Amor, Arturo Cuadrado, 
Antonio Baltar, Lorenzo Vare/a ou Luís Seoane, co que sempre mantivo unha estreita 

am izade e colaboración que os levaron á creación do Laboratorio de Formas de Galicia e 
á fábrica de cerámica de Sargadelos. Díaz Pardo recíbenos amablemente no Instituto 
Galega de Información, en Santiago, unha idea de Lorenzo Vare/a. Xa que foi amigo, 

editor e estudoso do poeta homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas quixemos 
que nos dese a súa visión sobre este home inxustamente descoñecido 

para a meirande parte dos galegas 

Díaz Pardo nas oficinas do Instituto Galega de Información 

Cando coñeceu a Lorenzo por teléfono para lle dicir que eu 

Varela? estaba ali. 

Cando cheguei a Buenos Aires, no 

ano 1955. El estaba moi no círculo da 

xente coa que eu ía: Luís Seoane, 

Núñez Búa, Antonio Baltar e outros. 

Cando cheguei Seoane chamoµno 

El era moi amigo de Seoane e 

de Dieste,_ non si? 

Si, Lorenzo Varela, Luís Seoane e 

R afael Dieste formaban unha verda

deira unidade. T iñan un gran coñece-

mento xeral: eran poetas, profundos 

coñecedores da historia e da arte. 

Había unha comunidade entre eles 

moi grande. Mesmo Blanco Amor se 

'ten queixado de que non había 

forma de entrar nese ·círculo. 

E era certo? 

Realmente non era así. Eu logrei 

sintonizar con eles doadamente. 

Penso que· os comprendín ben, admi

rábaos e vía neles a idea chra que 

tiñan do que habería que facer en 

Galicia se algún día puidésemos vol-

ver. 

Cando · regresoú do seu exilio 

arxentino foi vostede ·quen o 

acolle u. 

Cando volveu viviu na Galería 

Sargadelos de Madrid e tamén no 

Castro. No apartamento que tiñamos 

en Madrid viviron todos os exiliados 

qu_e ían chegando. 

Ao día seguinte de instalárense nun . 

hotel bebeu máis do que lle permitía 

a súa saúde e morreu. 



Lorenzo Varela con 
Díaz Pardo e a súa 

riluller Carme Arias 
(1977) 

Algún dos seus biógrafos di 

que foi unha morte 1?uscada. 

Verdadeiramente deixouse morrer. 

El tiña unha afección de corazón moi 

grave e tiña totalmente prohibido o 

alcohol. E aquel día bebera de máis. 
O seu retorno foi moi amargo. 

Queixábase de que ninguén o 

coñecía nin sabía del. 

Realmente cliso queixabámonos os 

demais, os que nos decatabamos de 

que fora recibido con moita [rialda

de. 

aquilo de que era comunista. Quen si 

se ocupou del foi o seu anngo 

Valentín Paz Andrade. 

O edificio no que nos atopa

mos, o Instituto Galego de 

Información, xurdiu a partir 

dunha idea de Lorenzo Varela? 

Si, foi unha idea súa. Reunímónos 

tres veces na casa de Ramón Piñeiro, 

en Santiago para proxectar o que 

deberiamos facer. El dicía que o país 

estaba moi desinformado e que había 

Aldegunde Quiñones 

El dedicouse a moitas cousas, 

entre elas, a de crítico de arte. 

E escribiu moitos traballos sobre o 

tema. O seu coñecem ento e a súa 

preocupación pola arte era moi gran

de, igual có caso de Dieste ou de 

Seoane. 

O seu compromiso xa o levara 

a defender a causa da República 

durante a guerra civil, coas 

armas e coa pluma. 

Si, os· seus traballos daquel período 

recóllense en Hora de España, El m~no 

azul e outras publicacións importan

tes . 

E como era . Lorenzo Varela no 

trato cotián. 

Non era un home m oi falador. 

Mesmo hai moi poucas cartas del. 

Agora publicamos un libro de 29 car

tas, pero delas 1 7 van dirixidas a Luís 

Seoane. Xustamente Seoane escri-

que facer un centro para recuperar a biume a min cando m orreu Lorenzo 
O único que deu conta nunha memoria histórica. 

brev~ nota no Progreso foi Ánxel · 

Fole, non? Vostede foi o primeiro e case 

Esa nota publicouna ao día seguin- único editor de Lorenzo Varela. 

te dunha xuntanza que tiveramos no 

. hotel Miño de Lugo. Fole na crónica 

do Progreso chamáballe "o arxenti

no" dun modo case despectivo. Aquel 

artigo a Varela xa non lle gustara 

nada, despois de todo o que fixera 

cando pensou que mataran a Fole e a 

Piñeiro na guerra. Por outro lado, en 

Madrid, Xesús Alonso Montero 

tamén publicara un artigo sobre o 

regreso de Lorenzo Varela pero que 

non trascendeu a Galicia. 

E mais nada. 

Non porque nós non quixeramos, 

pero había unha prevención por 

Eu . sentíame moi ligado a el e a 

todo o mundo do exilio e sempre 

tratei de dar a coñecelo. 

Efectivamente o que se publicara ata 

agora foi en Edicións do Castro. 

Aínda que a xente non o coñecese, 

.para nós era moi importante. 

Que opinión lle merece a súa 

poesía? 

Foi un poeta magnífico. Malia que 

obra poética en galega é breve penso 

que é moi valiosa. Os Catro poemas 

para catro gravados son unha xoia lite

raria e un exemplo·. de compronnso 

coa realidade histórica. 

unha carta estremecedora. Fixeran 

m oitas causas xuntos. 

Lorenzo Varela saído da pluma de Seoane 
(1972) 

e ···· ··· ··· 
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HORIZONTE 
UNIVERSAL 

CARTA DOS SÁBADOS BÍBLICOS 
Os acontecementos destes meses, a marte de Xoán Paulo 11 e o nomeamento de 

Benedict9 XVI, foron a razón das nasas reflexións en Bastavales sobre a lgrexa que 
ternos e a q.ue nos gustaría ter . 

Ás veces semell~ que os xerarcas 

se consideran seres superiores, infa

libles e o peor é que hai xente que 

así o ere. Non podemos divinizar a 

ninguén e ás veces esquecemos isto. 

Queremos unha xerarquía dialo

gant coas persoas e os grupos e 

non unha xerarquía predicante a 

través dos medios de comunicación 

qu funcionan case sempre nunha 

a dir cción. 

O lugar da xerarquía 

había Igr xa xa había Pobo 

d u antes de que houbese bis

pos papas. A xerarquía ten senso 

dentro da Igrexa, dentro do Pobo 

de Deus, animando, confortando, 

coordenando, correflexionando co 

pobo. É triste que teñamos chegado 

a unha situación na que todos: 

xerarquía, crentes e non crentes 

identifiquen a Igrexa coa xerarquía 

mesma. Agardamas que non se 

repitan as cerimonias e os enterros 

faraónicos <lestes días, onde estaban 

os representantes políticos de todo 

o mundo pero non os pobres de 

lavé que deben ser os primeiros na 

Igrexa. 

A paz, ou a facemos todos os 

cidadáns, incluídos todos os cris

ti" n , ou non haberá paz. Os xerar-

a t ñ n d mo trado ao longo de 

toda a hi toria que son incapaces de 

a adala e qu non teñen ningún 

r par n 1 v r ao eu pobos ao 

nfr nt m nt ntr i mentre eles 

están seguros e ben acollidos. Sería 

necesario que ª· x~rarquía eclesiásti

ca tivese valor para non deixar 

entrar en San Pedro, nin . en nin

gunha outra igrexa, a un xenocida 

cos seus gardacostas armados. 

Segurido os medios 'de comunica

ción, Bush negouse a entrar en San 

Pedro se non deixaban que fora 

acompai;iado dos · seus gardas arma- . 

dos. 

Xa había 
lgrexa antes 

ca bispos 
e papas 

ben da humanicl.ade, a unha opi

nión pública con igualdade de trato 

ás distintas correntes teolóxicas, ... 

Agardamas con - esperanza que o 

papa viva nun barrio de Roma 

coma un traballador calquera e que 

sexa un símbolo de unidade para 

todos os cristiáns e non un _poder 

relixioso de carácter absoluto. 

O que non debemos ser 

Pensamos que a Igrexa non debe 

ser unh<!. monarquía, nin tampouco 

unha democracia, senón unha fra

ternidade onde ninguén sexa pai 

. nin nen o, antes ao contrario, todos 

sexamos adultos e irmáns. 

A Igrexa non debería estar finan

ciada por ningún goberno, nin por 

ningún grupo con gran poder eco

nómico, o que facilitaría que fose · 

A posición da Igrexa máis libre. Escoitamos estes días que 

Coidamos que o Estado Vaticano "fóra da Igrexa non hai salvación" , 

debe desaparecer pero, mentres teña e nós querernos afianzar a nosa fe 

presenza nos organismos interna- en que "fóra do mundo non hai sal

cionais, deberá asinar a Declaración . vación". Soamente así podereinos 
Universal de D ereitos Humanos. entrar en diálogo. coas outras igre-
D e 103 convenios internacionais, o 

Vaticano ten asinados soamente 1 O. 
Por exemplo, non ten asinados os 

relativos aos dereitos dos pobos 

indíxenas, aos dereitos da muller e 

aos dereitos dos tr:aballadores. Isto 

leyaríanos a un profundo debate 

sobre o papel da muller, non reco

ñecida dentro da Igrexa , a acepta

ción dos. avances da ciencia para o 

xas, coas outras relixións, coa cien

cia, coa natureza. 

En Xesús e no Deus que el 

nos amosou está a nosa espe

ranza. 

Sábados bíblicos. Bastavales, 9 de 

abril 

·., 



A Ruy Xordo 

Aramos sobre os mortos nesta terra 

i.:.o noso .pan ten sabor . de hosos 

familiares, hirmáns. O monte berra 

baixo do arado, e chámannos os nosos 

desde a morte con voces conocidas: 

"Nin marqueses, nin cregos, nin doutores: 

fixeron as ribeiras verdecidas 

nin o gu.erreiro coiro dos tambores, 

Os condados do polvo son dos mortos 

e quen queira ser dono desta terra 

que veña navegando aos nosos portos. 

Os que pidan o fruto sin labores, 

si non morren de seu, morran de guerra, 

e desta terra, así, serán señores". 

Lorenzo Varela 
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DIDÁCTICA DA RELIXIÓN NA ESCOLA 
Sitúome nun contexto escolar no que a única materia que houbese que impartir (ose 

unha Historia das Relixións, que non é o caso na actual regulación educativa da relixión 
en España.Con todo, as reflexións e opinións que seguen poden axudar aos mestres e 

mestras que imparten a materia de re/ixión católica e mesmo a ca/quera 
docente doutra confesión relixiosa. 

As aulas non deben ser lugar de adoutrinamento senón de debate. 

O feito relixioso na actualida

de 
Os rilestres e mestras deben estar 

convencidos da importancia do 

FEITO RELIXI OSO na historia da 

humanidade: de que hai unha 

VIVENCIA RELIXIOSA, que se 

manifesta de moi diferentes maneiras 

e que sempre estivo presente no pro

ceso histórico da humanización. 

E deben ter moi claros os argu

mentos para defender a IMPOR

TANCIA do feito relixioso e a per-

i tencia da VIVENCIA relixiosá. E 

fa lo en complexo , desde a autoes

tima propia e da úa profesión 

cloc nt / du dora. E timar o feito e 

a vi n ia r lixio a non é algo banal 

u ten val r por i m ma, inde

p n nt m nt d qu un exa per

' r lixi a u r nte ou non o exa. 

Penso que os mes tres/ as da 
Historia das Relixións poden trans
mitir valores éticos e explicar crenzas 
doutrinais que contribuíron e están a 
contribuír á afirmación da dignidade 
dos seres humanos, á realización dun 
modelo antropolóxico acorde coa 
Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos. 
Poden transmitir valores éticos 

alternativos e explicar crenzas dou

trinais nun tempo no que o naso 
alumnado se move e respira nun 
clima de crise de valores, de crenzas 
banais, de desconcerto, de cambio 

acelerado, case sen tempo para asimi
lar, para repousar. 

Vivir nunha sociedade com
plexa 

Os chamados medios de "comuni
cación" no naso mundo máis desen
volvido economicamente, son, en 

gran proporción horaria e espacial, 
medio"s de "incitación" ao que en 
Educación para a Paz chamamos 
"antivalores", -como o consumismo 
exacerbado, os recetarios de publici
dade que idolatran o individualismo 
insolidario, o éxito -e a felicidade ins-- -

tantánea sen máis esforzo có custo do 
fetiche. Medios tamén de "incitación 
á violencia", pensados especialmente 
para adolescentes, a través dos debu
xos animados e dos videoxogos. 

Os rapaces/ as están a recibir este 
alude de modelos e ídolos banais, 

Na historia das 
relixións 

non hai que 
esquece.r as súas 

aberracións 

consumistas, violentos, que ocupan 
case todo o seu espazo mental. e afec
tivo. Unha sobredose abrumadora de 
"antivalores" . 

Pero tamén é certo que crecen no 
mundo da . mocidade uns movemen
tos alternativos, que transmiten valo
res éticos de solidariedade e Xtistiza, 
de uso e consumo responsable dos 
bens, de amor á natureza, de valores 
espirituais e mesmo transcendentes. 
Así que non estamos a ofrecer un 
cadro catastro-fista, senón dialéctico. 
Os mestres e mestras da Historia das 
Relixións poden impulsar esa dialéc
tica . 



Cal é o papel do educador? 
Opino que· para· exercer como 

educadores/ as neste contexto escolar 
da Historia das relixións non é nece
sario facer ningunha prof~sión de fe 
confesional diante do naso alumna
do, · nin adoutrinar · a pral dunha 
determinada fe relixiosa. Basta con 
crer e vivir os valores éticos univer
sais, presentes sen dúbida na historia 
das diversas tradicións relixiosas. 

Coa anterior afirmación non pre
tendo dicir que o acto de fe relixiosa 
sexa algo que sobre, algo que vaia en 
contra da ciencia, do progreso, da 
razón, da maioría de idade da huma
nidade. . . ( coni:o afirmaba Compte). 

. Todos os seres humanos están a reali
zar continuamente actos de fe, sexan 
ou non relixiosos.As persoas que non 
eren ou prescinden de toda referen
cia ao suprarracional/ transracional, 
ao sobrenatural, a un ser transcen
dente están a facer de continuo actos 
de fe e de adoración. Actos de fe na 
bondade humana ou nunha ~lase 
social, actos de fe nunha raza, acto_s de 
fe no poder do diñeiro, actos de fe na 
razón. A razón foi divinizada, como 
sabemos: a Deusa Razón ... 

Os actos de fe son moi· humanos e 
unha vida sen crenzas de ningún tipo 

· semella ser unha loucura. O específi
co do acto de fe relixioso é a súa 
referencia a un estado transracional, 
ou a un ser transcendente. Como 
afirma o teólogo cristián Juan Martín 
Velasco ( Cf. El fenómeno. místico, da 
editorial Trotta ) a actitude da persoa 
relixiosa descubre unha razón que 
tentando coñecer todo o que existe é 
incapaz de abarcarse a si mesma e, 
polo mesmo, é invitada a descubrir 
unha luz que a transcende e ilumina. 
Unha luz .transracional. Como afir
maba San Agostiño, "nin eu mesmo 
alcanzo a comprender o que son. A alma 
é demasiado estreita para se conter a si 
mesma". 

Na miña opinión, deberiamos 
enfocar a nasa docencia da Historia 

Calo Iglesias* 

Unha materia como Historia das relixións pode axudar a espertar valores de solidaridade 

das · Relixións desde a perspectiva 
fenomenolóxica e axiolóxica. Unha 
análise fenomenolóxica e axiolóxica, 
e, polo mesmo, feita con espírito crí
tico. Porque na historia das diversas 
relixións non hai que pasar por_ alto 
as súas aberracións, os seús· erras, as 
súas perversións. Erras e perversións 
sempre denunciados palas persoas 
que viviron de maneira máis auténti
ca os valores universais de xustiza, 
amor, paz, compaixón, humildade ... 
Así o fixeron os místicos e profetas , 
os homes e mulleres santos de todas 
as relixións. 

Conclusión 
Por último, quera resumir os P!in

cipais trazos desta didáctica da 
Historia das Relixións, que estou a 
_propor, unha didáctica que lle descu
bra ao nos o alumnado: 

- A inmensa riqueza ética e huma
nizadora da mensaxe relixiosa e das 
relixións en xeral. 

- A inmensa riqueza simbólica. 
- A inmensa riqueza e variedade 

artística, literaria; musical, cultual e 
cultural ... 

· as relixións. Facilitar esta visión, sen 
adoutrinar, é absolutamente necesa
rio se non queremos falsear ou redu
cir as dirnensións do feito relixioso. E 
isto non significa que adoutrinemos 
e lle pidamos. ao naso alumnado que 
faga un acto de fe na transcendencia, 
na providencia de Deus, no misticis
mo espiritual, etc. Pero sen ocultar 
esta dimensión presente nas relixións. 

-Unha didáctica que facilite o 
coñecemento das diversas tradicións 
relixiosas, como un valor para facer 
dun feito social - o multiculturalis
mo- unha realidade de comunica
ción e comprensión entre as xentes 
de diversas culturas, é dicir, pasar do 
multiculturalismo ao interculturalis
mo 

- Unha didáctica que abrigue a 
pensar aos nasos alumnos e alumnas, 
que facilite e ptomova o debate, 
cunha liberdade de expresión respec
tuosa. 

- U nha didáctica que aproveite o 
que a vila, a cidade, a rexión, a nación 
poidan ofrecer en relación coa cultu
ra relixiosa, coas tradicións relixio-
sas ... 

- Unha didáctica que non prescin- Ternos a grande oportunidade 
da de dar a coñecer a dimensión de como mestres/ as da Historias das 
transcendencia, de providencia, Relixións de realizar unlía EDUCA
.mesmo de unión mística que ofrecen CIÓN INTERCULTURAL. 

*Membro do Seminario Galego de Educación para a Paz e··········· 
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SOMOS IGREXA 

AXENDA DE "S.OMOS IGREXA" 

p d 
'n M .. n 

d bril r uníronse 
rdinadores da 

orno Igrexa. De 
lici a i timos dous membros 

d grupo de Santiago e despois 
d pr sentacións e benvidas pasa
mos a abordar varios asuntos que 
agora vos presentamos de xeito 
resumido para mantervos ao .tanto 
das cousas que se van facendo. 
Irnos por orde cronolóxica. 

O próximo 4 de xuño terá- lugar 
en Madrid a Asemblea de Enlaces 
de Somos Igrexa. Estades convi
dado a ela algún representante de 

todos aqueles grupos que partici
pedes da corrente. 

Didrvos tamén que o 25 de 
xuño vaise celebrar o décimo ani
versario de Somos Igrexa. Farase 
en Insbruck (Austria) e como 
representante de España irá 
Raquel (os que estivestes ·no 
encontro de Santiago ·seguro que 
vos lembrades dela). 

E xa por último, para o outono 
que ven, ide reservando na vosa 
axenda a fin de semana do 19 e 20 
de novembro pois ternos que ir a 
Madrid aó encontro que, como 

en Santiago, convoca Somos 
Igrexa xunto con outros grupos 
de base. Será en Madrid baixo o 
lema "Fe cristiana y conciencia 
ciudadana" e estano preparando a 
fondo. É unha oportunidade que 
non podemos perder. -

Manterémosvos informados de 
tódalas novas que vaian saíndo 
pero se precisades máis informa
ción podedes contactar con nós 
no teléfono 981576386 (María) 
ou no correo electrónico jbar
ca@ec;lu.xunta.es. 

SOMOS IGREXA - SANTIAGO 
·· ·· ······ ·························································· ···· ·· ·· ········································································································································································································· 
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FALANDO DA LINGUA Lidia e Valentina 

Orellas para oír! 

Hoxe traémosvos unha xoia, un tesauro radiofónico 

que está circulando pola rede (grazas a Bernardo, o de 

Vilalba, e a Fran, o da Casa do Romualdo polo envío). 

Trátase da chamada dun oínte a Radio Voz, nós simple

mente a transcribimos. Xurámosvos pola vaca rabela que 

non o inventamos nós~ nin lle puxemos nin lle quitamos 

unha coma ... 

Locutora: Ola boas tardes . 

Oínte: ¿Soy yo? 
L.- Sí, é vostede. 

0.- Hola, mira una cosa . 
L.- Adiante. 

. - Yo, ahora cuando me preguntan cual es mi país, yo digo 
qu soy apátrida. Que soy apátrida porque yo nací en La 

aruña, estudié en La Coruña, me eduqué en La Coruña y 
shnpre todo fue en idíorr1:a español. ¿Entiendes? Y·yo ahora 
CO/'no m quitaron ha fa la letra L, pues no tengo patria. 

tra e a. Por ejemplo, vienen las donaciones de sangre, esos 
ca11lio11es por las calh y por las ciudades, y ¡viene escrito todo en 
gal! ~ o! ntonces están pidiendo sangre para salvar vidas, pues, 
tne parece que no, que es mentira. 

Otra vez , no hace mucho, yo iba por la carretera y vi la pala
bra x-e-l-o. Eso yo lo leo como xelo, que es hielo, creo, ¿verdad? 
Entonces, si viene un gallego en el automóvil, pues que reduzca 
la marcha y ¡que no le pase nada! Entonces, si viene uno de 
Madrid, ¡que se mate! Esa es la verdad. 

. .. e iso que avisei en inglés! 

Nos estamos convirtiendo en fieras, no me refiero ya a Galicia, 
me refiero al mundo entero. Tenemos que facilitar las cosas, unir
nos, querernos y no es la forma de unirnos y de querernos. A mí 
me encanta oír el gallego en la aldea, a los campesinos, con ese 
tono tan bonitó que tienen, que es como un terciopelo para el 
oído. Pero cuando los oigo en la radio con acento de Vallecas o de 
Lavapiés, es que me horroriza. Por eso yo me pa.rto, .me parto 
para EEUU la mayor parte del tiempo por otras razones. Y lo 
que me gusta de ese país, como de otros, es que sólo tienen un 
idioma, allí todo el mundo habla ·el inglés, pues aquí todo ·el 
mundo deberíamos hablar un i4ioma. ¿Que tiene que ser el espe
ranto? Bueno, pues ¡ala!, ¡que sea el esperanto! Pero que seamos 
todos uno y que no digamos que Galicia es un país, porque, 
entonces, si Galicia es un país, ¿qué es España?, ¿un continente 
o un planeta? 

Agora xulgade vós! Como convencese a moitos quí
tannos a sección ... ! Só esperamos que o que vos levamos 
contado nestes anos vos dea para ter argumentos para 
contestar a isto. Ata a próxima. 

Galego nos móbiles 
Alá quedou o Día das Letras que cada ano sentimos menos reivindicati
vo. Quizais o bilingüismo substitutorio -o castelán que lle vai comendo 
terreo na sociedade ao galega- faga que cada vez nos movamos menos 
pola lingua. Hai pouco a portada da nosa revista preguntábase que queda 
do primeiro de maio; pouco antes se a semana santa era só unha gran 
ponte. Un non pode deixar de sentir un pouco de tristura desacougante 

cando w: nos es aparates da axencias as ofertas para a ponte de "Letras gallegas". Por iso agradecemos a ini-. 
ci.ltiva que os Equipo de Normalización Lingüística dos centros de toda Galicia que sacan aos rapaces e rapa
za· ~1 rúa en arias ciclad para tomar conciencia de que está en xogo o futuro do galego e, polo tanto, o 
noso. E te ano, ademais, fanno refl xionar sobre a ausencia do galega nos teléfonos móbiles. Por iso inclúen 
unha unid.acle didácti a e un enderezas para enviar ás principais marcas de telefonía e preguntarmos por tal 
d.Lcrimi1ución. E. ta unidade p dédela atapar en www.correlingua.org/ferramentas. · 




