
O que hai de débil no mundo, 
iso foi escoller Deus. 
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EDITORIAL ÁS PORTAS DA 
ESPERANZA Estamos na porta dunha 

grande esperanza, pero tamén pende sobre nós 

unha ameaza de frutración que pode adormecer 

para catro anos máis, polo menos, as ansias de tan

tos galegos que no fogar de Breogán están a 

espertar dun sono de séculos. Som os conscientes 

de que moitos dos nosos paisanos cheg~ron a 

crear unha mente moderna que non deixan de 

mostrar nos seus comportamentos; pero tam én 

sabemos que os que nos gobernan despois de tan

tos anos non foron quen de crear unhas estructu

ras económicas, sociais e políticas que se corres

pondan coa imaxe do país moderno que xa pode

mos ser. Fixeron autopistas, institutos e algunhas 

infraestructuras sanitarias. Xaora, iso faltaba, que 

non a fix ran cando Galicia recibiu da U nión 

urop a, en dez anos, 378 mil pesetas por habi

tante (multiplique o lector). Pero aí quedou todo: 

a p setas que sobraron, moitas, cando non desa-

r n por vieiras pouco coñecidos, empregá-

rons s fluviais faraónicos, obras sen sen-

li p rtivos onde xa non queda 

brc todo, subvencións a dédo 

s" lor político do beneficiado. Inzaron 

d muíño tódolos nosos montes e soportamos a 

ontaminación máis criminal, por silenzosa, das 

Pont s e de Meirama, pero aínda hai casas sen luz 

e outras teñen que a racionar para que funcionen 

as muxidoras . Fixeron un simulacro de comarcali

zación, pero seguen a mandar as D eputacións 

onde se agocha a fon te mesma do arniguismq e da 

clientela. Deixaron despoboarse case as tres cuar

tas partes de Galicia, xuntando o pouco que que

daba no tercio occidental. E aínda así, os que saen 

formados das universidades ou dos Institutos 

teñen que marchar a milleiros ( dicimos ben: a 

milleiros) buscar fóra o emprego que aquí non 

atopan. N unha palabra, a poboación xa é moder

na, pero non atopa acom odo na casa que lle flxe

ron. E, por desgracia, isto non é o peor: aínda nos 

quedan moitos compatriotas que ·se conforman 

coa situación e tentan .solucionar os seus proble

mas buscando amigos na maioría natural que lles da 

empanada no monte do Faro. Se ternos a valentía 

de non votalos para botalos, aos novos gobernan

tes moito lles queda por facer: antes de todo, facer 

un pobo moderno, que non ternos, cos individuos 

modernizado que xa irnos tendo. Amén . 

Beatriz Cedrón 

o AQUEL' LOCAIS DE MODA. José e 
Antonio faleceron hai xa algúns ap_os, non moitos. Eran 
"mecánicos dentistas" nunha pequena vila rural galega non 
moi afastada da capital. Mimetizándose co contorno, os 
dous irmáns tiñan a súa "consulta" nunha dependencia da 
casa familiar na que os animais non precisaban permiso 
algún para entrar cando mellor lles parecera, polo que non 
era inhabitual que, estando o cliente coa boca aberta de par 
en par, unha pomba se lle pousara no ombro ou dende a 
viga do teito deixara escapar sobre a súa cara algún resto 
orgánico. 

Vivían sós coidándo un do outro, observando un estilo de 
vida de corte máis ben ascético, en plena sintonía coa 
Natureza e sen dobregarse ás servidumes da vida moder
na. Mais o estado de comuñón perfecta co contexto pro
pio non privaba a José e a Antonio de facer as súas visitas 
á capital cando a ocasión o merecera, mesmo para ir visi
tar algunha que outra discoteca chea de mareantes luces de 
mil cores eco volume. non apto .para mantera máis peque
na conversa. 
E ali foron os dous unha estupenda noite de primavera na 
que lles deu por visitar o máis "in" do locais do momen
to. Claro que, sen querer saber nin entender de modas·, que 
tanto lles tiñan, puxeron, iso sí, camisa e pantalóns ben lim
pos e lustrosos, pero baixaron á city co calzado do que só 
apeaban ao se deitar pola .noite: as zapatillas. 
Gardaron relixiosamente a pertinente cola para entrar na 
discoteca, e cando lles chegou a vez, o garda de se.gurida
de, tras o vistazo de rigor, reparo u nos pés dos dous irmáns, 
e díxolles: 
- Lo siento, pero aquí no se puede entrar con z apatillas. 
José e Antonio miraron o un para o outro e falaron en 
silencio durante dous segundos. Un .deles ladeou a cabeza, 
mirou de esguello ao garda e agrad~cendo a súa preocupa
ción preguntoulle: 
- E logo? Hai lama aí dentro, ou? 



BOA NOVA 

A CLAVE 
Victorino Pérez Prieto 

Un Xesús compasivo e curador 

Este texto é un dos típicos textos de vocación, pero, alén da chamada aos doce, este evanxeo resulta sumamente suxírente por 

outros aspectos non menos importantes. 

"Vendo a multitude, sentiu unha fonda compaixón por ela". Esta expresión que se repite en numerosas ocasións nos Evanxeos 

Sinópticos (ademais deste, particularmente en Me 6,34 e 8,32) manifesta unha das facetas máis importantes de Xesús: a compai

xón (en grego splanjnidsomai, que ven significar "abrazar visceralmente, coas propias entrañas, os sentimentos ou as situacións 

do outro"). Xesús fai súa a dar da xente, introducíndose na súa realidade ata se converter el mesmo nun marxinado. A xente 

seguía a Xesús porque se sentía incondicionalmente acollida por el; quedaban engaiolados coa súa mirada fonda, amorosa e 

compasiva, e coa súa palabra limpa, que lles chegaba ao fondo do corazón como un bálsamo curador. Lonxe de ser unha caracte

rística menor, a compaixón de Xesús, como a dos grandes profetas, constitúe un ha forma radical de crítica social, un ha ·crítica á 

insensibilidade dos poderosos: a opresión e o abandono que produce a dar na xente ¡non se pode tolerar, non se pode aceptar 

como normal! O evanxelista día claramente: "Estaban todos derreados e esmorecidos coma ovellas sen pastor". 

As palabras coas que Xesús envía aos discípulos levan unha forza curadora: "Deulles poder para botaren os espíritos mal~s e 

curaren toda enfermidadé e doenza ... resucitade martas, limpade gafos, botade os demos fóra". Por isa, sempre me gustou máis a 

palabra cura que a de sacerdote. Aos pastores dáselles a "cura de almas" para poder curar .as mil e unhas doenzas dos irmáns das 

súas comunidades; para botar fara tódolos "espíritos malos" e ir construíndo a carón deles e con eles comunidades fraternais de 

ovellas no medio dun mundo de lobos. 

"E xa que de balde recibistes, dade de balde tamén", para non converterse en mercenario, pois "o que paga manda': 

e········ ·· ······ 
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A PENEIRA 
11 HAI QUE 

BOTALOS" é a voz e imaxe da 

Galiza real que quere un país máis digno 

despois do 19. Son 25 curtametraxes 

nas que traballan Manolo Rivas, 

Margarita Ledo, Luís Tasar, Carlos 

Blanco, Mabel Ribera (na foto recibindo 

o "Gaya" por Mar adentro), Miguel de 

Lira, etc. Tratan da precariedade laboral, 

a falla de normalización do galega, o 

carrexo dos votos, o caciquismo, o 

Prestige, etc. 

Somos os primeiros en 

TRANSPLANTES. un 270/o 

máis entre 1996-2000. Foron uns 1406, 

a maioría hepáticos e renais. O 900/o 

dos pacientes sobreviviron a esta cirur

xía. Foi no Canaleja da Coruña onde se· 

fixeron un 520/o. Pero somos os últimos 

en doadores, un 7,20/o menos ca no 2002 

(un 28,4 de doazóns fronte aos 89, 1 de 

· transplantes nun millón de habitantes). 

Dende 1996; 3 de cada '10 familias 

negáronse á extracción de órganos de 

potenciais doadores e non poden efec

tuarse uns 150 pala súa falla. Hai 

50.000 con tarxeta de tales, e todos 

estamos neste proceso coma doantes ou 

receptores. Para información, 

981542863. Somos despois de Navarra e 

Euscadi os terceiros en doazóns de san

gue, liderados pala lila de Arousa. 

O 10 irnos a PORTUGAL na súa festa. Son ducias as f~rgonetas ateigadas 

de obreiros que viaxar:i para traballar no sur de Galiza con xornais un 300/o máis · 

baratos en subcontratas portuguesas que negocian deste xeito indigno cos nasos 

veciños. En Gal iza hai un paro de 12, 1 O/o, ali un 4,90/o. Outros fluxos atravesan o 

Miño, as exportacións: 1804 millóns €: coches, pesca, conxe lados, téxtil, etc.; e 

1336 en importacións no 2004. A falla de solo aquí levou a empresas a instalarse 

onde ofrecen terreo gratis e 2 anos de exencións fiscajs. Así, Televés pode ampliar en 

Portugal e non en Santiago. Hai 70 empresas galegas alí. .Na foto a Casa da Música 

do arquitecto holandés Rem Koolhas en PORTO, Patrimonio da Humanidade, prodixio 

da natureza e da historia dende o burgo medieval, cercado pala muralla, ata os viñas 

e a gastronomía 

O 23 celebramos o centenario do ·nace

mento do compositor e investigador 

XESÚS BAL Y GAY, da 

Xeración da República. Exiliouse a 

México, onde compuxo a Serenata para 
orquestra de corda (1942.); publicou 

Cancionero Gallego (1973); compuxo 

sobre poemas de 'Amado Carbal lo, Juan 

Ramón Jiménez. Foi amigo de Falla e 

Stravinsky, e contactou coa Xeración do 

27. Ten escrito que o "alalá" e a "muiñei

_ra" son a cara e a cruz da espiritualidade 

do naso pobo. 

IRÁN, 25 anos despois da revolu

ción islámica, retrocedeu na liberdade 

aínda que nivelase as rendas comparado 

cos tempos do Sha. A pobreza segue a 

asolagar a poboación cos seus estragos. 

O poder clerical crebou as reformas de 

Khatamí, que buscaba un pluralismo 

·social dentro da órbita do Islam e afun

diu á sociedade nun escepticismo extre

mo, impoñendo un integrismo político 

que non impide .unha apertura ao mer

cado económico. Agora, o 17, elíxese 

sucesor. A foto é de Shirin Neshat a pral 

da liberdade: 



Alfonso Blanco Torrado 

A DESTRUCIÓN· DO MEDIO é arr~piante: cambio _ climático, 

deforestación~ especies foráneas, contaminación, sobreexplotación no 750/o das pes

querías. Bacallao, mero, pes~ada, etc., poden desaparecer. E 16.000 especies animais 

(pita do monte, aguia real. .. ) e 60.000 vexetais máis. lsto pode cambiar o mundo, por

que hoxe o 700/o dos fármacos, por exemplo, son debedores da natureza (de 20.000 

especies). Nestes 3.500 millóns de anos aínda hai 30 millóns· de especies, das que só 

se coñecen un 100/o, máis ben mamíferos e plant~s. pero poucos insectos ou inverte-

brados. Camiñamos cara a desaparición de entre 1000/10.000 especies das que había 

cando apareceron os humanos, a mesma canfidade que estamos a descubrir cada ano. 

Na foto, un peixe descuberto por biólogos da Estación da Graña-..Ferrol no Atlántico de 

África, a máis de 5000 m. nunha fondura na que só un 50/o foi explorado. 

A xuntanza da OCDE en Santiago, o 8, a 

primeira fóra de París, tratará dos 

INMIGRANTES QUE 
ESTÁN .A FACER 

MEDRAR GALIZA Somos 

9194 máis, e dende 1998 perderíamos 

13.700 habitantes se non fose pala 

achega deles, non. só económica, mesmo 

contribuínd? na Seguridade Social a 

nivelar as pensións. O 1 ºde ano éramos 

os que menos acollemos (69.000) e hai 

6019 para regularizarse, un 2, 1 O/o fronte 

ao 70/o de media en España, onde 8 de 

cada 10 altas rexistradas n_o padrón son 

estranxeiros. A metade dos empadroados 

son de Portugal, Colombia, Arxentina, 

Venezuela, Uruguai, ... Os ga legas 

seguen emigrando, pero só un 100/o ao 

estranxeiro (Francia, Reino Unido, EE.UU. 

etc.); a maioría (20.297) van a Canarias, 

Cata luña, Madrid. No 2003 movéronse 

80.899, o 720/o só cambiaron de conce

llo. No estranxeiro hai 305.218 galegas 

con dereito a voto (o 120/o dos electo

res). 

Celebramos o DÍA DO MEDIO AMBIENTE nas 

CATEDRAIS de Ribadeo, na foto, un espazo. de praias e cantís que gozan 

dunha especial evolución xeomorfolóxica. Fumas e· arcos compoñen un fermoso con

xunto froito de moitos anos de erosión. Pero a destrución aflixe aos pobres: o 520/o 

dos solos degradáronse totalmente, ? 800/o das cortas do Amazonas e o 700/o da 

Indonesia son ilegais. O 400/o da poboación vive a carón dos ríos, o 200/o da auga dos 

ríos se~e para o consumo dos habitantes, pero o 600/o dos leitos dos ríos están tra

bados palas presas, impedindo o páso natural das especies. 

Atopámonos co proceso da 
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o DESCENSO DE ALUMNADO preocupa: en Infantil son 

56.227 fronte ós 59.579 do 2002. En 10 anos perdéronse 115.000 nos niveis anterio

res ao universitario. Algunhas concentracións de hai 30 anos uniformadas para 250 

alumn@s, agora cantan con 50. Están a pecharse escalas: só se abriron en 

Culleredo, Ames ou Tea. O alumnado doutras nacionalidades multiplicouse por 4 en 

·6 anos: 6900. Na foto Ysnell, venezolano, Daniel, estadounidense, Lu lly, venezolana e 

Polly, británica ... , 4 dos alumnos/as de 18 países do Colexio López Ferreiro de 

Santiago. Arxentina, Colombi.a, Venezuela e Portugal están á cabeza. 

_ ....... ........ . 
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POLmCA Tintxu 

SEMANAS DECISIVAS 

preparados para gobernar ... lll 
1 

"Para que Galicia siga indo a máis", "Un país novo", 

" M ' vom , por Galicia, por ti". Manuel Fraga, Anxo 

uint na , mili P 'r z Touriño. Tres lemas, tres candi

d t s, tr amp ña n marcha para decidir o futuro 

inm diat d no o país. O adianto electoral tivo polo 

m n unha vantaxe, que a longuísima pre"campaña, non 

ofi ial, d riva rapidamente na campaña formal. 

O cidadáns ternos nas nosas mans unha decisión 

importante. Tócanos escoller aos nosos representantes 

no Parlamento Galego, que á súa vez van elixir logo ao 

presidente da Xunta. Todos sabemos o que pode dar de 

si un Manuel Fraga que nos goberna desde 1990. 

Descoñecemos, en cambio, que papel poden xogar os 

actuais grupos da oposición, que en todo caso deberían 

compartir as responsabilidades de goberno. 

Na decisión dalgúns electores o decisivo vai ser o 

medo ao descoñecido. Pero tamén outros cidadáns 

poden pensar que o candidato máis coñecido está moi 

visto e que é preferible buscar caras novas. De tódolos 

xeitos, estes non. deberían ser factores decisivos para 

pre:6 rir unha opción electoral sobre outra. 

Lamentablemente, Manuel Fraga non quixo confron

tar a súa alternativa coas propostas dos outros candidatos 

nun debate cara a cara. E respondeu sempre con despre

zo á demanda de Quintana e Touriño. O ata agora pre-

id nt da Xunta non emella estar no seu mellor 

mom nto. Emp zou ituando estas eleccións na órbita 

d Covadonga, orno m1c10 dunha hipotética 

. ~ ~nH~ ~IA~rna'1~~. •<r~rM1atl"'I~. nr-f rnltt11s, 
""~"· ''l~i. c~'nl~'' ' ~•. ""'' ifj:~ lwi .. . 

tutienda rg; PSOE 

o n 

Reconquista, e resaltando ?- súa aptitude para as guerras 

medievais, pola súa capacidade de. matar un corzo a tres

centos metros de distanc;:ia. E logo o seu primeiro pron

to foi o. de presentar unha querela contra a película que 

salienta aspectos escuras da súa biografía políti.ca. 

As posibilidades de colaboración entre nacionalistas e 

socialistas contan coa reticencia do poder fáctico que é 

Francisco Vázquez, o mesmo que aceptou con gran pra

cer o apoio do BNG para que o seu colaborador 

Fernández Moreda sexa presidente da Deputación da 

Na decisión .dalgúns 
electores o decisivo v 

ai ser o medo 
ao descoñecido 

Coruña. Zapatero pnme1ro e logo o propio Touriño . 

puxeron as cousas no seu pun_to, subliñando o interese 

desta colaboración, por máis que Blanco pretenda tute

lar esa eventual alianza. 

Estas liñas están escritas antes do inicio da campaña 

oficial. Por iso non podemos máis ca rematar pedíndo

lles aos lectores que presten suma atención aos aconte

cementos, para así poder decidir 6 noso futuro. 



.O PETO DO ~ 
SANTOANTON 

Rubén Aramburu · 

Que che parece o do crego ese que saía na 
prensa? Queixábase de que hai dous domin
gos non lle foi ninguén á misa. Aos vellos 
metéronos todos nun autobús e leváronos a 
unha papadela con Fraga; e como os mozos 
non van a igrexa,' pois quedou o pobre do 
crego sen público. Andan os da política apurados co asunto das elec
cións. Amino que non me gusta é que gasten tanto carta.Van aí miles 
de millóns en propaganda e logo non hai diñeiro para pór máis médi
cos ou mestres. Aquí aÍnda fai falta moito mestre, pero dos bos. Logo, 
cando mandan, vailles todo en facer paseosmarítímos, e beirarrúas e 
quitar farolas para por outras. Pero mira, no do paro, no das drogas, no 
da vivencia, ninguén mete man. Esas si que son coroas de espiños e 

non a do Carod Rovira, que non entendo porque montaron tanto 
barullo. Topei cun rapaz arxentino, que leva un par de meses pola 
parroquia, na casa duns tíos. Contoume que non vota por es.tar aquí, 
pero que xa o fan seus pais desde Bos Aires. O caso é que non lle pre
guntaron por quen quería votar, e que así pasa con moitos. Velaí a 
paternidade resp~nsable. Si, estou moi político hoxe. E que creo que 
os cristiáns ternos. que entrar na política, para que sexa unha política 
de dereitos e non de padriños e amiguiños, que xa está ben! 
Cambiando de conto, contareiche que houbo en Santiago un impor
tan.te congreso pola paz no .mundo, e tamén se xuntaron representan
tes de moitas crenzas para rezar ~untos . Esas cousas están ben. Van 
facer unha manifestación contra as vodas dos gais . Os bispos dixeron 
qu~ non a convocaban pero animan a que vaia a xente. Non hai moita 
diferenza. A Zaragoza foi xente das nosas di oc eses, a re.zarlle á Pilarica 
nunha peregrinación de todo o Estado. Aquí tamén tivemos unha 
manifestación ben grande contra a Celulosa, que é un pecado moi 
gordo no medio da Ría de Pontevedra. Agora acordo dun alcalde da 
montaña da Coru{ía que foi á Xunta por ver se lle concedían un pase
omarítimo. DéronlJ.o! Calquera día mándanlle o mar. 

e····· ··· ········· 
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PERO ... ¿E QUE EXISTE UNHA MORAL CRISTIA? 
Máis indoutrinamento ca fe · 

Rematado o concilio Vaticano //, e mesmo antes, houbó propósitos de redactar un 
catecismo universal,. empeño que se foi levando a cabo. Grande influencia tiveron os 

pequenos catecismos, mostra da asimilación polo pobo destas industrias doutrinarias. 
Luís Resines ("Catecismos de Astete y Ripalda",1987) .analiza 

. sobre todo ao padre Astete: 

¿Qué influencia real ejerció el 

catecismo de Astete en el catoli

cismo español? Hai que conve

nir, sin géneto de duda, que su 

influencia ha sido capital. 

Trescientos cincuenta años soti 

todo un récord de ventas dificil

mente superado por escasas 

obras, y desde luego desbordan

do las más optimistas previsio

nes del autor. Pero hay otro dato 

que tener inevitablemente en 

cuenta: que el .catecismo de 

Astete ha sido popular. 

Aprendizaxe pueril, "instrución 

cri tiá" empachosa ·por ser repetitiva, 

.ademais creadora dunha pequena 

x rarquía: doutor, catequista, catequi

zado. O éxito popular non libera; o 

lai o qu da na ignorancia pero o seu 

cat qui ta gozaba <leste subterfuxio: 

Cómpre non confundir 
fe con sistema 
de crenzas 

Eso no me lo preguntés a mi, 
que soy ignorante; d o c t o r e s 
·tiene la . Santa Madre Iglesia que 
os lo sabrá responder. 

Católico "honoris causa" 
O Catecismo da Igrexa Católica 

(1992) padeceu refugo ·non por un 
prexuízo antirromano senón pala 
convicción, tamén conciliar, de que 
non era posible a elaboración dun 
catecismo con valor universal, dada a 
diversidade de p·aíses e de culturas. 

A Roma inquietáballe ·a prolifera
ción dos catecismos, coa conseguinte 
perda do control romano sobre a 
catequese. Alarmou o Catecismo 
holandés, inicialmente conservador: 
en 1964, en pleno Concilio, apareceu 
coma Novo catecismo para adultos. A · 
estratexia romana consistiu en publi
car, despois do Catecismo da Igrexa 
Católica, unha encíclica titulada 

· Veritatis splendor. Numerosos teólogos 
moralistas se reúnen e publican, 
baixo a dirección de Diete·mar 
Mieth, unha réplica á deficiente encí
clica, titulando: A teoloxía moral ¿en 
fóra de xogo?. Responde Bernard 
Haring (Sacramentum Mundi, t. 4): 

Contra todos aqueles que 
miran os manuais casuísticos e 
xurídícos de teoloxía moral 
con:ia expresión perman~tite do 
catolidsmo clásico, hai que afir
mar ante todo que_ a Igrexa viviu 
máis de mil cincocentos anos 
sen ese tipo de teoloxía e, en 
xeral, unha teoloxía, sen unha 
teoloxía moral coma disciplina 
especial. ¿Era a Igrexa menos 
perfecta sen parella disciplina 
pechada en si mesma ou preocu
pouse menos · da autenticidade 
da vida cristiá? 

non hai 
moral cristiá, 

senón 
católico-romana 

A discusión va1se centrar nalga 
vital: a Leí natural. Velaquí <lúas posi_: 
cíóns dispares: Cicerón no ano 43' 
a.C. afirma que tal lei, chamada natu
ral, non se refir~ á natureza dos seres 
irracionais. Moito teinpo despois 
(século III d. C.)" o xurisconsulto 



romano Ulpiano afirma que "natural 

é o que a natureza ensina a todos os 

animais", que só se axuntan en orde 

á procreación. Os etólogos, estudio

sos do comportamento animal, ama

san que isto non .é exacto: coñécense 

cantidade de individuos iiracionais 

de todas dimensións e especies que se 

aparellan en relación homo~exual, 

cando menos de xeito esporádico. 

Irrisión produce a alus.ión que o 

Catecismo Romano tributa a 

Cicerón: única vez na historia que se 

inclúen autores profanos, non ecle

siásticos en documentos pontificios 

diversos. Merecente dalgún título de 

honra éo don Marco Tulio, o do chí
charo no nariz. 

Transición 
As referencias catequéticas consti

túen unha· denuncia por converter a 

fe en doutrina, que isto fan os ecle

siásticos. E non; a fe non é "creer lo que 
no vimos". Cómpre non confundir fe 

con sistema de crenzas, que podería 

Xesús non proclamou 
ningunha ensinanza 
moral 

ser un credo. Cando os bispos solici

taban do Concilio unha xerarquía de 
verdades, trataban, entre outras cau

sas, de manter a distancia entre a fe e 

a doutrina. 

Con todo, Arntz afirma_ que o uni

verso está penetrado por un Logos 

divino e que o ser humano participa 

nel de xeito especial (Concilíum, nº 5) . . 
Razoa: 

"Ao ·poñer un Logos inmanen
te· na natureza e no ser humano, 
a Stoa eliminaba toda .diferencia 
entre a natureza e a razón. Para 
o pensador estoico, é o mesmo 
obrar de acordo coa razón que 
obrar de acordo coa natureza. E 
dado que a lei é produto da 
razón, a lei e a natureza están 
unidas· e así podemos falar 
dunha "lei natural". Pero por lei 
natural podemos entender dúas 
cousas: a orde cósmica ou do 
universo e o principio que exis
te en todo individuo, en virtude 

Xosé Chao Rego 

do cal encaixa neste grande uni
verso: a súa "natureza". A orde 
cósmica e a natureza das cousas 
son consideradas coma inmuta
bles, e coma tales dan expresión 
a unha lei. eterna. 

Moral autónoma 
Cando os cristiáns prinutlvos se 

espallaron polo Imperio, eles, de cul
tura orixinaria hebrea, asimilaron 

dúas culturas: o neoplatonismo e o 

estoicismo. O · neoplatonismo de 

Plotino posuía un corpo doutrinal 

non moi diferente ao dos cristiáns. A 

moral sexual era ~da porque o pla
tonismo situaba o ben no mundo das 

ideas, non na "carne", sexo e mate

rialismos. De feito, Xesús só falou do 

sexo dúas veces, e ambas, pára perdo

ar. 

A tradición, especialmente os teó

logos, entende por natureza algo rela

cionado co "creado", e di que a lei 

eterna resulta universal e inmutable. 
Afirmación que ha de ser contrastada 

coa actitude non moralista de Xesús, 

que non proclall1;ou ningunha ensi
nanza moral. Estaba arreciado de 

doutrinas sobre normas e virtudes: 

non era un doutrinario senón unha 

persoa de fe: profeta, non rabino. 

En resumo, os que defenden a exis

tencia dunha lei natural afirman que 

está gravada na nosa natureza, que 

reflicte a lei eterna de Deus, e que 

descobre a nosa conciencia, pot 

suposto ''ben. formada". O arcebispo 

misioneiro . Robers pregunta en que 
consiste unha lei universal e inmuta-

. ble que só é coñecida polos católicos. 

En definitiva, non hai moral cristiá, 

pero haina católico-romana: dende o 

concilio de Trento nace a casuística 

con opinións diversas.A Igrexa debe

ría aprender a situarse na laicidade, 

non no clericalismo, para resolver 

problemas conxuntamente coas 

outras institucións. 

e··············· 
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TODO O QUE NON SE DA PERDESE 
Hai uns días recibiamos un correo de Tori (Victorino Pérez Prieto) para anunciarnos que 

acababa de sacará rúa un novo libro: Contra a síndrome NNA (Ed. Xerais, 2005). O texto 
remataba cunha frase ben bonita, dicía " ... cada un ofrece o que fai e o que ten. Uns 

producen patacas, grelos e leite, outros fan máquinas ... e outros escribimos; eu fágoo co 
mesmo sentimento obreiro de quen pensa que co seu trabal/o vai construíndo cidade". 

Levo media hora <liante do ordena
dor e non teño nada claro por onde 
comezar a reseña, e o malo é que o 
artigo ten que estar para mañá. 
Intentei comezar por falar do autor. 
Probei con información de tipo bio
gráfico como que Tori é un galega 
nacido en Hospital de Órbigo, un 
leonés formado en Salamanca, ·Un 
cura que anda palas terra de Ferrol. .. 
pero lago pensei que esas causas non 
deben ser de moito interese nunha 
reseña. Barallei, despois, a posibilida
d de falar do seu currículo como 
teólogo/ escritor: preto de dez libros 
publicados, colabor~dor dos princi
pai medio de Galicia (La Voz de 
Galicia, El Progreso, Diario de Ferro[, 
Grial, Tempos No1Jos, Encrucillada,.:.). · 
E taba de nvol endo esa idea cando 
m d i canta d qu endo Tori un 
d pai da revista Irimia e director 
d 1 durante moito anos era un 

pouco absurdo, ou debería selo, 

facerlle unha presentación. 

Díxenme entón, o que tes que 

facer é falar do libro! Explica o títu

lo. Pero resulta que na contraportada 

xa ven moi ben explicadiño e· sentín 

que eu non o poderla escribir mellar. 

Ali di: "A síndrome NNA vén a ser a de 

Non hai Ningunha Alternativa, a que 

nace da imposición nos últimos anos do 

que se deu en chamar pensamento único, 

global". Por se fose pouco, no mesmo 

sitio retrata tamén a intención da 

obra: propoñer como antídoto ao 

fatalismo "a esperanza que nace dunha 

con.fianz a radical en que a auténtica glo

baliz ación é a da fraternidade e o amor 
solidario". 

Só a esperanza 
transformadora 

pode neutralizar 
a síndrome 

NNA 

Volvín cambiar de idea. Se non 
podía mellorar o do título ou da fina
lidade da obra, podía probar coa 
estructura. Mirei o índice. O libro 
está organizado en seis grandes capí
tulos nos que se distribúen de xeito 
temático algo máis de cen artigas 
publicados en distintos medios ... 
Estábaos contando ·cando reparei na 

frase que da título ao limiar da obra: 

Todo o que non se dá pérdese. 

Gustoume. Lago lin "este libro que tes 

nas mans non foi escrito nunha arrouta

da, senón que recolle o traballo de· varios 

anos de ver, contemplar (ás veces xulgar) e 

actuar". Foi xusto nese momento 

cando entendín o verdadeiro sentido 

de Contra a síndrome NNA. Ata o 

momento pensaba que era unha 

recompilación de artigas, nese 

momento decateime de que era unha 

inmensa mostra de xenerosidade. 

Xenerosidade de quen, como nos 

dicía no correo, con sentimento de 

obreiro pensa que co seu traballo vai 

construíndo cidade. E pensei... e o 

que se dá e non se recolle tamén se 

perde? 

Victorino Pérez Prieto éontra a 
síndrome N.N.A. 
(Non hai Ningunha Alternativa) 

Unha aposta 
pola. esperanza 

o 
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UZBEKISTAN 
Os recentes sucesos de Andiján serven para comprobar non só a existencia de ditaduras, coas 

súas consecuencias negativas para os dereitos dos cidadáns, senón tamén para observar a 
existencia do criterio arbitrario de gobernos comA o de Bush, que provocou a catástrofe en Iraq 
e silencia estoutras masacres porque agora interesa manteras bases militares nese país, clave 
para a estratexia de control sobre países limítrofes como Afganistán. Existen, porén, algunhas 

iniciativas encabezadas pala ONU que intentan premer ao líder uzbeco l. Karimov para esclarecer 
os f~itos acontecidos 

_üs FEITOS QUE DESENCADEA

RON O CONFUTO 

o goberno uzbeco recoñeceu que 
o número de mortos en Andiján 
supera a cifra presentada nun primei
ro momento. A cantidade pode osci
lar entre a oficial (169) e a non oficial 
que fala de máis de 500. lsto sen con
tar que se seguen sacrificando os 
dereitos das persoas a diario. 

Islam Karímov goberna 
Uzbekistán desde finais da época 
soviética. Dende entón impuxo nese 
estratéxico país centroasiático unha 
brutal ditadura. Primeiro rematou co 
que se denomina oposición laica, e 
agora persegue enerxicamente os 

islamistas·. Organizacións internacio
nais de dereitos humanos denuncian 
encarceramentos sen xuízo, torturas e 
violacióri sistemática dos dereitos das 
persoas. 

Grazas ª· comicios e plebiscitos 
amañados, e ao apoio de Rusia e de 
países occidentais , Karímov perpe
tuouse no poder. M ención especial 
merece a alianza cos EUA na loita 
contra o " terrorismo internacional" . 

En 1991 Uzbekistán emerxeu 
como país soberano, despois de m áis 
dun século de dominación rusa .. Na 
actualidade vese coma· un dos países 
máis autoritarios da rexión, cunha 
oposición virtualmente nula, e un 

Poboación 27 millóns de habitantes, con moita pobreza. 
-

Lingua propia Uzbek, talada por unha maioría 

Relixións Musulmana (88%), Ortodoxos do leste (9%), 
e outras (3%). 

Recursos Tecidos, industria de alin:aentos, maquinaria, 
metalurxia, gas natural, produtos químicos, 
petróleo, carbón, ouro, uranio, prata, cobre, 
plomo, zinc ... ; na pouca extensión agrícola: 
algodón, verduras, froitas, gran; gando. 

Expectativa de vida 60 anos 

forte control estatal dos medios de 
comunicación e da econonúa. É o 
país máis poboado dos estados de 
Asia Central, coas forzas armadas 
máis numerosas da rexión. 

EUA ten máis de 1000 soldados 
neste país . É a primeira vez que for
zas norteamericanas son despregadas 
para tarefas operativas nunha exrepú
blica soviéti~a . O presidente de 
U zbekistán, Islam Karimov, permite 
tamén que forzas· militares norteame
ricanas usen unha base aérea no seu 
territorio no marco da campaña 
militar en Afganistán. U zbekistán, 
com o sinalamos con anterioridade, é 
un asentamento estratéxico, ao estar 
situado na fron teira n orte de 
Afganistán, así como as súas antigas 
bases soviéticas, converten a este país 
nun lugar clave para EUA. 

Por último, cómpre salientar que 
este país ten un 80% de poboación 
musulmana, e que m oitos ven no 
Talibán unha alternativa ao que sen
ten coma un, clima de represión e 
inxustiza. En todo este contexto a 
calidade de dereitos humanos é moi 
baixa. 

e ····· ······· ··· 
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XX ASEMBLEA DE CRENTES GALEGOS 

Coma tódolos anos celebrouse en 
antiago de Compostela (Casa de 
piritualidade Xoan XXIII do 

Mont do Gozo) a XX Asemblea de 
r nt s Gal gos. Este ano levaba o 

1 n a: "' hora d respostas; unindo 
fj rz s". 

Xur t'm 1 s pr t d medio cento 
d asisl nt vi s d distinto luga
r s da eografia galega. Despois 
dunha breve oración, Xosé Antón 
M rtínez establ ceu o tema principal 
da xuntanza, que era o da busca de 
r po tas alternativas a problemas de 
hoxe no noso contorno. 

A continuación pasamos ó estudo 
de experiencias· concretas. Bieito 
Santos por parte da HOAC presen
tou unha iniciativa experimentada na 
HOAC sobre "apoio · grupal para ter 

vivenda". Apol.o que vai máis alá do 
simple altruísmo, pois era unha esi
xencia da vida comunitaria cristiá 
que leva ó compartir. 

Raúl Asegurado, de Sat?-tiago, esta
bleceu a segunda experiencia: "o 
nacemento dunha asociación de 
interese solidario". AISOPETO é 
unha nova asociación que parte
tamén da mística cristiá de compartir 
cun sector necesitado: os mozos e 
maiores en busca de traballo. AISO
PE TO está formada por un grupo de 
persoas que fan _unha contr_ibución 
para a creación dun fondo económi
co que serve para financiar proxectos 
de autoemprego. 

Despois dun descanso pasamos a 
comentar por grupos o _eco das 

experiencias baixo a pregunta: que 
me suscita a min todo isto? 

Antes do xantar comunitario, 
Rubén Arámburu falou da experien
cia que se está a levar a ·cabo por 
parte dun grupiño de leigos/ as e 
curas de Galicia: buscar respostas a 
unha pastoral moi pobre en Galicia 
tanto a nivel urbano, coma rural, e 
obreiro. Unha pastoral pouco com
prometida coa lingua e cultura gale
gas ecos problemas do noso contor
no. 

Pola tarde celebramos a eucaristía e 
puxemos en común algunhas activi
dades a realizarse en Galicia e no 
:f:stado nas .que podiamos participar 
coma colectivo. de base da Igrexa. E 
fixamos data para a xuntanza da 
Coordinadora de Crentes Galegas co 
fin de poñer en marcha as propostas 
dos grµpos, sobre todo a proposta de 
subscribir un documento asinado 
por t.ódolos grupos de base de 

. Galicia tratando de expres·ar cal é 
neste momento histórico de invernía 
eclesial o tipo de igrexa polo que 
apostamos. Algúns grupos, como 
Irimia é Sábados Bíblicos, xa tiñan 
asinado algún documento ·que se 
presentou na Asemblea, pero todos 
valoramos a necesidade de subscribir 
algún documento conxunto. 
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IRIMIANZA DA CORUNA 2005. 

Desta Irimianza saco a ,60 dusión 
de que o camiño que ten que perce
rrer Irimia, non fixo serrón empezar 
e ha ter un moi longo percorrido na 
historia da identidade e da fe. É 
moito o que queda por facer polos 
signos de identidade como pobo 
propio; pala -inculturación da fe" no 

Aínda hai moito 
que facer pola 

. inculturación 
da .fe no país 

Aí queda o no so obxectivo: ''A 
recuperación · da memoria histórica como 
12obo, que vén tomando candencia de sí e · 
loítando pola súa áignidade''. 

"Aquí ou na Patagonia toda dimen
sión verdadeiramente relixiosa, que queira 
cultivar a realidade do Misterio, ten que 
facelo desde a propia cultura para chegar a 
un culto propio". 

-·············· 
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FALANDO DA LINGUA Lidia e Valentina 

O cándido candidato 

Veñen aí as eleccións autonómicas, e a nós tócanos a 
parte lingüística da política: o seu léxico. Irnos repasar 
algunhas das palabras que se oen habitualmente cando se 
fala des te tema ... porque é ben entender o que se está 
dicindo. 

Se ternos eleccións é porque estamos en DEMO
CRACIA, palabra que vén do grego demos- (pobo) e cra
téo- (goberno). Polo tanto é o "goberno do pobo", enten
dendo como pobo o conxunto de cidadáns libres. Na 
democracia calquera pode ser elixido mediante votación 
e tamén calquera pode votar. 

Ó estar n democracia, podemos usar termos como: 
comicios, plebiscito ou referendo: 

MI CI OS-. no latín chamábanlle comitia ó lugar 
ond se reunía o pobo para discutir asuntos electorais ou 
p líticos. Por extensión hoxe significa eleccións. 

l LEBI IT - Nós tomámolo do latín plebíscitum, 
á ú v z o coll u do grego. É unha consulta política 
t habitant s dun estado sobre unha cuestión 
r t nt , p r qu est pronuncien sobre un acto de 

.rn imp rtante on carácter decisorio. 
E N O - v ' n do latín referendum, o que debe 

r n ultad . É o procedemento polo que se somete á 
con ulta popular determinados textos legais ou constitu
cionai . (O referendo sobre a Constitución europea) 

En realidade o termo máis sorprendente é o dos ver
dadeiros actores-protagonistas das eleccións: os CANDI
DATOS. Esta palabra vén do latín candidus, que significa 

. Sr. candidato 

branca, porque en Roma os candidatus, ou aspirantes ó 
poder, vestían unh_a toga branca. Quen o sabía? 

E non podemos rematar sen explica'r o adxeetivo que 
se lle pode poñer ·a tódolos candidatos: DEMAGOGO. 
Palabra formada por demos (pobo) e mais ago ( conduzo), 
o que capta o favor do pobo, o que o conduce. Por iso 
que cando nos din que fulanito .só fai demagoxia nos seus 
discursos, é que promete, promete ... para convencernos de 
que lle _votemos, é dicir, para ~aptar o noso favor; pero é 
.imposible que cumpra parte (ou todo) do prometido. 

Rematamos co que ternos que facer todos, exercer o · 
noso dereito ó VOTO. Xa é unha palabra tan habitual que 
quizais non a relacionemos coa súa orixe latina, pois sig-· 
nificaba "formular un rogo". Era unha promesa que se lle 
facía ós deuses, un rogo ardente, un desexo. N ós tamén 
formulamos rogos e desexos cos nosos votos ... ou non? 

Agora chámase pluralidade 

========~tn.llil.\.• •O.U> .~-.. · ..: xx111 1 r1 c-:10 1.- n1,...11;.11oi.<•L¡., ..... 1, ...... J • .tJ . .... . ======== 

Non ho, a un aínda non lle deu pola 
vigorexia. O que pasa é que o coche 
<leste fachineiro xa. ten uns anos e deci
dimos -el e mais eu- ir ata San 

O máis cachas. Caetano a buscar un impreso para que 
no de n os cartas para fortalecer a pluralidade de concesionarios de coches. Pero nada. Non houbo forma. 
Jaro que un non é, de momento, presidente da Xunta. Pero pensei que se o presidente podía fortalecer a 

pluralidad de medio de comunicación e, aínda que non tivese nada que ver co asunto, que de paso infor
ma en do 1 gro cons guidos nestes anos, eu tamén poderla axudar a outro sector importante da nosa eco
nomía. Pero nadiüa, oes. Nin equera un citroen, que é do país, como todo o mundo sabe. En fin, haberá que 
onfc rmar e. Por certo, que o máis fortalecido foi La Voz de Galicia con case 80 mill_óns dos de antes. Iso si, 

a pluralid.1de tém la garantida porque na nómina entran todos: xornais, revistas, televisións e radios. Ata El 
PcriMico de . ~alias! Ai ho, ·ó falta Irimia. · 




