
O que hai de .débil no mundo, 
iso foi escoller Deus. 
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EDITORIAL NACIÓN Hai pala-

bras que son xeradoras de emocións. As 

emocións son parte da vida, e son fonte de 

creación ... e de perigo. A nación deu moito 

que facer nun período da historia, porque 

había que construírse en entidades indepen

dentes e poderosas fronte ós perigos circun

dantes, que eran outras nacións expansivas, 

independentes e nunca menos poderosas. 

Esa foi unha época . gu~rreira, de metrópolis 

e colonias, de predominios bélicos, de soños 

imperiais. Foron nacionalismos que deron 

lugar aos grandes. estados-nacións europeos, 

en:gulidores de identidades "menores", 

nacionalismos estataµstas e hexemonistas, 

dos de días da raza e Hispanidades, que 

aínda se poden rastrexar en moitos discursos 

deste días sobre a ousadía catalana. 
Cando se trata de falar de nación, ou de 

ap dr ars . coa palabra nación, debíamos 
mir r á historia como o que. é, pasado que 
xpli o pr nte, deberiamos mirar ao 

futur mo promesa de algo diferente. 
Hai dous fi itos para relativizar o tre

m ndismo de Aznar, Chaves, Arenas, !barra, 
Rajoy e tantos outros que, curiosamente, só 
teñen en común o de seren políticos ni.ese
tarios e exercer en comunidades monolin:_ 
giies. 

Por unha parte está o feito evidente de 
que tanto na Unión Europea -con ca,sos tan 
distintos como o do radicalismo territorial 
de Bélxica ou un Reino Unido máis unita
rista pero con identidades tan diferenciadas 
simbolicamente que se enfrontan entre si 
nos mundiais de fútbol- coma no resto de 
Europa,-o caso de Suíza é ben coñecido- o 
feito de ser Estado plurinacional non é algo 
estraño, serrón perfectamente natural e 
resultado da historia de Europa no seu con
xunto. 

Pero,' ademais, a Unión Europea, a pesar 
das súas crises, está anticipando unha Europa 
mosaico de culturas, onde as pequenas 

. nacións silenciadas, coas súas linguas e ba.n
deira , poden ser recoñecidas e valoradas, 
porque a diversidade ten valC?r de seu. Os 
E tado eguen aí, non sabemos se por 
moito tempo, pero no contexto europeo 
nunca erán o que foron na primeira meta
¿ do pa ado s, culo. Por fortuna. 

A AQUELA MERCADO "Na década dos oitenta des
botamos as ideoloxía~. Coidamos . que as leis do propio merca_.:. 
do responderían en por si das necesidades sociais. E non resul
tou así. Unha parte do mundo tentar~ anteriormente crear 
unha civilización de igualdade, mais esqueceuse da liberdade, e 
fracasou. Outra pon o acento na liberdade e esquece a igualda
de e tan1.én está a fracasar". 

· Era un discurso temperán, acollido con profunda admiración 
polos xornalistas que o arrodeaban naquel· programa da TV1. 
Estou seguro que se o chego a dicir eu, ou a meirande parte dos 
que lerán esta columna, algún dos informadores ali presentes 
sinalaría a simplicidade ou a redución da n.osa declaración. 
Afortunadamente non era eu, nin un recalcitrante marxista, nin 

. sequ~ra (que eu saiba), un activista antiglo~alización. Era 
Federico Mayor Zaragoza, en tempos da UCD, logo presiden
te da UNESCO e por fin premio Príncipe de Asturias. Non sei 
que ·~rgumentos de autoridade necesitan algúns para certificar 
o evidente. O mercado, en por si, sen media.ción ética, é unha 
loita descarnada. U nha besta famenta e voraz. E os que se ven 
ameazados non van ter máis saída que choutar por .riba da 
cerca, a prirneira, a segunda, . a terc.eira. E nós cada . vez máis 
atrincheirados no noso recuncho, e eles cada volta máis violen
tos na súa dilatada e vasta miseria. E nós a montar patrulla poli
cial, e log~. vlxil.ancia militar e máis logo patrulla civil volunta
ria e paramilitar (véxase a fronteira Mé:xico-EE.UU.) e a devol
ver aos que chegan e eles a retornar sobre o que xa anclaron. 
Enchéronse de globalizadores os cumios, os paneis, os foros 
políticos e económicos. Pero non son consecuentes na súa 
aposta. Porque hai que ·globalizar en todas as direccións, de 
norte a sur e de sur a norte. Hai que vender e deixar que outro 
me venda. Hai que globalizar a ciencia, a sanidade, a econo
mía .... e a miseria. Si, así como soa, a miseria, para que empece 
sendo problema de todos e remate por non ser de ninguén. 
Resulta a todas luces imposible un illote de benestar nun océ
ano de necesidades. A marea viva acabará por alagar as praias do 
paraíso. Diante do medo, danse pasos: condonouse a débeda 
dalgúns miserables. Mais o tempo apura, que a paciencia xa é 
pouca e a fame NEGRA. · 



Xabier Blanco 

Rolda de consultas (Mt 22,34-40) ~A_C_L_AV_E _j 

OECO 

Mt. 22, 34 - 40 

BOA NOVA 
Bernardo García Cendán 

Dous mandamentos nun 

Eu non estou moi seguro de atapar na Biblia un regu

lamento onde se especifique para cada situación o que 

cada un debe de facer. A non ser o Levítico, claro, pero 

a verdade é que non me serve: non vou mercar unha_ 

escrava aínda que sexa estranxeira (25,44). E o Novo 

Testamento non especifica gran cousa. A lgrexa si, ela 

énchenos a ·vida de regras e leis, p~ro enguedéllase en 

exceso con iso da lei natural que non se acaba de com

prender ben, e a infalibilidade de que se dota para 

impoñelo, eu non creo que abarque tanto. En fin, no·n o 

sei, pero quizais conveña aceptar que os regulamentos 

éticos concretos responden ás esixencias da razón máis 

que ás derivacións dunha fe. Como non o sei, poida que 

estea a dicir unha parvada, e nese caso pido escusas. 

Pero o que si teño claro é que os preceptos morais 

aceptables, razoables, para o cristián teñen que ter a 

súa fonte no amor. Amor a Deus, claro, pero non a un 

Deus sen rostro, dificilmente _amable, senón ao que se 

puxo como rostro as facianas de cantos connosco con

viven. Así que non hai posibilidade de falar dun só 

manda mento principal senón de dous en un. E non sería 

boa cousa para a humanidade que por facer cumprir 

regras discutibles nos esquecésemos do duplo manda

mento principal. Creo que o facían os fariseos. 

Paréceme. 

Os fariseos únense a representantes doutros grupos relixiosos _e políticos, e nunha especie de complot organizado formúlanlle a 

Xesús unha serie de tres "consultas" coa intención de "pillalo in fra.ganti" e ter de que acusalo ant e o pobo humilde e fiel. 

A "terceira consulta", que é a do presente texto, responde a unha preocupación especialmente sentida nos grupos dos fariseos e 

mestres da lei. O estudo da lei de Moisés leváraos a deducir dela unha marea _interm[nable de seiscentos trece preceutos e normas 

de tomportamento. Dada a imposibilidade de lembrar e practicar todos eses preceutos, xurdía a pregunta: cal é o rriandamento 

máis importante? 

A resposta de Xesús; unha vez máis, déixase de casuísticas e vai á raíz. Non se trata de ver cal dos mandamentos é o máis impor.., 

tante, senón de buscar onde está a or.ixe de todos eles. Xesús propón dúas claves: amar a Deus e amar ao próximo. Toda a leí e os 

profetas fundaméntanse aí. 

No corazón da mensaxe de Xesús hai unha chamada a abrirnos radicalmente ao amor. Unha chamada que nos reco da<tque calquera 

"liberación" na ·que se prescinde do amor é sempre anticipo dunha nova escravitude. Unha persoa incapacitada J2ara amar non é 
¿ 

libre, por moito que proclame a súa liberdade. -

Na "mentalidade de Xesús" semella que-o amor, a entrega xenerosa e a solidariedade son o cam iño acertado para sab6rear con gozo 

a existencia e para medrar coma persoas sana·s, libres e felices. f. e····· ······· ···· 
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APENEIRA 
Os nasos veciños de crenza musulmana viven o RAM·ADÁN con emóción, 

coma est.es inmigrantes que preparan. a mesquita na Mariña de Lugo no seu tempo 

libre. O local foi cedido pala Feve en Fazouro-Foz, e os fondos económicos búscanse 

en.tre esta comunidade. En toda a provincia de Lugo hai máis de 1200. Ao redor de 

247 conviven nos cárceres .de Monterroso e Bonxe, onde tamén observan este tempo 

de penitencia. 

CAMPOLEITE, a nova fábri

ca, envasa un millón de litros de leite 

diarios. Os produtores, abandonados na 

indefesión, queren decidir unha política 

de prezos, porque non hai un mínimo no 

que as industrias estean abrigadas a 

deter as baixadas de prezos. Son 20.810 

exp lotacións que non cantan para pór 

os prezos e que se atopan nunha encru

cillada que semella querer destruir o 

tecido económico do país, pois o. 400/o 

(13.647) das explotacións desapareceron 

en 4 anos (só no 2003, 3000 menos). Só 

quedan 64.000 cotizantes da Seguridade 

Social, despois de p~rderse 30.000 

dende 1996. A cota media das gránxas 

m.edrou 14.000 kg. no 2003, pero aínda 

hai un 270/o que non acadan os 

25.000 kg. 

A un ano das ELECIÓNS NO 
BRASIL cómpre ler A Cidade de 

Deus, de Paulo Lins, levada ao cine· por 

Fernando Meirelles e protagonizada por 

nenas da rúa das favelas de Río de 

Xaneiro, pistoleiros de 8 anos e xefes de . 

clans de narcotraficantes de 16. Trama 

tan arrepiante como emocionante que 

non deixa frío a ninguén. Preguntan a 

un persoaxe: "-Que queres ser de 

maior? -Non quera ser nin criminal nin 

policía (. .. ), para non levar un tiro". Pero 

o traballo sería un contrato de lixo nun 

supermercado do que o despedirían sen 

indemnizar. Son dramas que escoitamos 

a os 3069 brasileiros e brasileiras que 

viven entre nós. En 20 anos a violencia 

rematou con 600.000 vidas. De 100.000 

veciños de Río, 200 foron vít'Ímas (91 

mortais) das armas, 13 veces máis que 

en EE.UU. Da miseria falan os 25 € ao 

mes cosque moi.tas familias deben 

sobrevivir. 

••A VERDADE É A PRIMEIRA VÍTIMA DAS 
GUERRAS". A xornalista Amy Goodman, na foto, do programa americano 

"Democracy Now!", denuncia a cotío que os cidadáns non poidan ver as consecuen

cias .dos bombardeos en Iraq, algo que suporía unha revolta contra a invasión e uriha 

normalización política que non existe para o referendo do día 15. É unha excepción, 

dada a concentración dos medios en 6 compafüas vendidas ao poder. Agredida e 

calumniada, para ela o xornalista debe "dar voz a quen foi esquecido, abandoado e 

golpeado polo poderoso". Trabal la un xornalismo sincero con voluntarios e ten un.ha 

audiencia de 22 millóns. Denuncia o "efecto boomerang": EEUU armou a Hussein e 

Bin Laden, e segue a matar inocentes para xustificar as súas tropelías, destruíndo 

Iraq: máis de 25.000 persoas morreron dende a invasión de EEUU, unha media de 35 

martas ao día, dos que un 90/o eran mulleres adultas e 1 de cada 10 non cumpriran 

os 18 anos . 



·POLONIA, aós 15 anos de libre 

mercado, copa a metade das exporta

cións de Galiza no leste, o que o fai ser 

o naso 9° cliente. Somos os primeiros 

exportadores de España de peixe e pasta 

de madeira a estes países. Vigo é o 

núcleo da automoción, que converte a 

Pontevedra na 4ª provincia máis expor

tadora despois de Barcelona, Madrid e 

Valencia. Importamos dos novas socios 

da UE maquinaria, material eléctrico e 

aluminio. A UE concentra o .800/o da 

exportación e o 600/o da importación, 

pero a metade deste movemento é con 

Francia e Portugal. Automoción (na 

exportación, un 300/o de coches e na 

importación, un 400/o de montaxes de 

automoción). téxtil, pesca, ~onservas ... , 

son os sectores máis solicitados. 

Alfonso Blanco Torrado 

José M. Díaz Alegría, que arrequentou os nasos ánimos no remate do franquismo, 

vén de cumyrir 94 anos e volvemos a ollar REBAIXAS 
TEOLOXICAS DO OUTONO para evocar aquel soño co 

que quería explicar o seu marxismo, no que Xesús de Nazaré lle contaba: 

"Escoita ... , e este Carlos Marx, do que tanto falan escandalizados os meus discí

pulos actuais, que me dis del?". Entón, confesa o xesuíta, eu lembrei al.gúns tex

tos de Marx, e despois Xesús dicíame: "Mira, se ves a Carlos Marx, dálle lembran

zas miñas e. dille que non está lonxe do Reino de Deus". Un diálogo lúcido para 

desenmascarar todo o lixo do pensamento único dom inante e prepotente. 

Hai un ano, o 18, presentouse na UNESCO a candidatura a obra me.stra do 

PATRIMONIO INMATERIAL a tradición oral galega-portuguesa: lendas, regueifas, 

entroido, romaxes, oficios, etc. Os centros educativos están a solidarizarse con esta 

iniciativa da radio escolar "Ponte nas Ondas", e mesmo traballando para que este . 

universo cultural ~on -se perda nas súas comarcas. A decisión vai ser coñecida o 25 

de novembro.· 

MARROCOS, aí ao sur, u-rxe a tomar medidas e n.on a erguer máis muros 

de aramios. Cada cidadán nace cunha carga de 1000 € froito dunha débeda externa 

que chega ao 450/o do PIB. O analfabetismo é do 700/o. Nas aldeas case non hai 

homes porque, como Nayim, cruzaron o estreito cando só tiña 12 anos .. Na foto, a 

carón da cava na que vivía. Son a maioría entre os inmigrantes. Un estado policial 

cunha mocidade sen esperanza. Algúns, froito da miseria e da fame, caen no fanatis

mo, coma os 500 que se integraron na resistencia de Iraq 

e ············ ·· 
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POLITICA 

A VACA POLO QUE VALE 

Todos os medios de comunicación se fartaron de falar 

nestas semanas da reforma do Estatuto de Autonorrúa de 

Cataluña. Algúns escandalizábanse polo emprego da pala

bra nación para definir á comunidade autónoma. E inter

pretaban que iso era abrir o camiño para a independencia 

e maila desvertebración de España como estado. 

Houbo moitas opinións ao respecto. Mesmo 

Rodríguez Zapatero intepretaba nun primeiro momento 

esa expresión como algo simbólico, unha expresión fume 

da vontade de recoñecemento da propia historia, da pro

pia lingua, da propia cultura. E. seguramente is to é o esen

cial, que no século XXI o concepto de nación non ten o 

mesmo valor ca no século XIX, como tampouco .ª inde
pedencia quere dicir o mesmo hoxe ca dous séculas atrás_. 

Porque a dificultade de encal?car o Estatuto de Cataluña 
dentro da Constitución Española (por outra parte necesi

tada urxentemente de revisión) está sobre todo en definir 

competencias· e atribuír recursos .. E nis to déronse moitos. 

cambios nos últimos vinte anos, en función de circuns

tancias int mas e da integración europea. Unha realidade 

que xa non se pode considerar externa, de política exte

rior, e con incidencia no entramado de éompetencias 
e tatai e autonómicas. 

En realidade, nb eido das competencias estatais, a con

olidación da Unión Europea modifica µioitas cousas e 

tamén incide laramente na autonomías. Por iso 
Cataluña -ou Galicia- ten que revisar o seu encaixe no · 

1intxu 

entramado.· de competencias definido na Constitución e 
nos estatutos de autonorrúa. 

Pero é que xa no futuro inmediato, o exercicio <lesas 

· competencias e as decisións sobre os ~nvestimentos que 

delas se derivan son problema político de cada ciía. E así 

hai que entender tamén a polémica sobre os investimen

tos do Estado para o ano que vén, fondos procedentes ~e 

Europa en boa parte. Para os socialistas, o que destaca é o 
aumento dos fondos, en absoluto, con relación ao PIB ou 
por habitante. 

a dificultade do·Estatut 
está en definir 

competencias 
e atribuír recursos. 

Pero outros partidos políticos e imporantes sectores 

económicos entenden que ese esforzo investidor non 

garante que se rompa a tendencia negativa de moitos 

parámetros económicos. É dicir, que é esencial concentrar 

nun prazo inmediato os investimentos, se non queremos 

seguir descolgados nun momento· en que os fondos euro

peos están a punto de sufrir unha severa redución . 



OPETODO ~ 
SANTOANTON 
·············································11ube11··Arambiirii·, · 

O tempo fuxe, xa hai un ano do pasa-· 
r_nento de Manuel María, o poeta do 
pobo. Xuntámonos en Compostela, con 
Saleta, para facerlle unha homenaxe 
nacional. E foi ben bonita. A xente emo
cionouse cando se apagaron as luces do auditorio e escoitouse 

· a voz rexa e doce do ·Manuel, 16go acendeuse o seu rostro sobre 
o escenario e foise fundindo coa paisaxe da Terra Cha. O Tori, · 
achegouse a 'üut_eiro de Rei, onde descansan os seus restos e 
rezoulle unha oración, que foi de todos nós. Eu creo que nestas 
tardes de outono, ao solpor, Manuel María achégase ao río, aló 
en Santa Isabel, e mándalle un bico. Tamén a Francisco Carballo 
vanlle facer unha homenaxe, ben merecida, polos seus 80 anos 

· de compromiso con Galiza. O Paco é formidábel, sempre anda 
animado e disposto para o que faga falla. Contoume que unha 

Francisco Carballo 

vez, carido era neno e ía 
coas vacas ao monte aló rias 
terras . de Maceda, esco
rrentou un lobo. Na casa 
non llo crían, pero . chegou 
un veciño que o mirara e 

· dixo que era verdade. Logó 
pasou a vida escorrentado 
feras das .malas, e os que ,, 

mandan tampouco lle 
fixeron moito caso. Pero 
hai moita xente agradecida 
polo _seti traballo, o seu 
labor de mestre, de investí
gador, de frade ... 
Precisamos de xente coma 
Carballo, lol)os non que-

dan moitos, pero raposos hai . 
ben deles, nos despachos, nos 

bancos e na política. Mira o da NAFO, vai debcar sen traballo a 
tanto mariñeiro das nosas parroquias, pois hai que saír á rúa a_ 
d.efendelos. O tremendo foi o dos pobres inmigrantes que dei
~aron sen auga e sen pan no deserto. Hai que ser ben miserá
beis. Non queren que veñan onda nós, seica somos moitos e van 

-gastar unha millonada facendo un valo para que non pasen. As 
persoas non poden pasar, pe_ro non hai problema en que pasen 
as mercadurías, e ata as drogas. Meu amigo, que mundo o noso. 
Aló en Ceuta e Melilla tiñan que pór un disco polos altofalan
tes co poema de Manuel María que cantaron Mini e Me!o: 
"Escoita irmán, as iniñas verbas ... ~ ' 

e ·····• •oo•• ···· 
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SOBRE ,O SI NODO DOS .. BISPOS, O PAPA BIEITO XVI 
E O TEOLOGO HANS KUNG 

Que esperar do Sínodo'OS? 
Entr o 2 e 9 23 de Outubro cele

bras n Roma a XI Asemblea Xeral 

Ordinaria do Sínodo dos Bispos, co 
tema "A Eucaristía:fonte e cume da vida 

da misi6n da Igrexa", presidido polo 
novo Papa Bieito XVI, que xa ten · 
unha longa experiencia de participia
ción nel como arcebispo, como car
deal e logo como Prefecto da 
Congregación para a Doutrina de Fe. 
Este novo sínodo, que ten lugar no 
"Ano da Eucaristía", cadra co 40º 
aniversario da súa institución, que 
fuco o Papa Paulo VI no ano 1965, co 
motu proprio "Apostolica solhcitudo". 
Recordábao na conferencia de pren
sa da presentación o Secretario Xeral 
Mons. Nikola Eterovic, quen dicía 
que o sínodo era "un dos froitos máis 
prometedores do Concilio Vaticano 
11", e que "demostrou ser durante as 
4 décadas pasadas un instrumento 
moi válido para o exercicio da cole
xialidade epi copal e a co~uñón 
ecle ial". Cousa moi discutible, pois 
con Xo~n Paulo 11 acabou sendo 
realmente ó un e pazo consultivo 
mái , o papa utilizouno como lle 
pareceu. 

A 'novidades" do novo sínodo 
par c qu non pasan do "calendario 
d traballo" do bi po , a votación 

electrónica "para decisións de menor 
importancia" · e o u tras modernidades 
da aula sinodal, como melloras na 
luz, o aire acondicionado e un servi
zo de vídeo. Os participantes _son só 
os bispos e algúns relixiosos; entre os 
invitados só hai representantes dos 
movementos máis conservadores, 
como é o caso dos kikos . 

Desta maneira parécenos que se 
poden esperar poucas reformas. Dá a 
sensación que, coma sempre, todo 
estea "atado e ben atado", e non se 
agarden cambios importantes de cara 
ao futuro da Igrexa. De feito, o pri
meiro que soubemos del foron as 
manifestacións que fuceron os medios 
acerca da exposición do Relator 
xeral, cardeal Angelo Scola (Patriarca 
de Venecia), que Juan G. Bedoya titu
laba en El País "Para empezar, cuatro 
noes". O primeiro que es coitaron os 
prelados por boca do patriarca de 
Venecia foron signos de cerrazón: A 
eucaristía "non é un dereito do bau
tizado"; "Non é posible a ordenación 
sacerdotal de homes casados"; "Non 
se pode dar a comuñón a divorciados 
voltos ?- casar"; "Non á intercomuni6n 

entre cristiáns de diferentes confe
sións". Non dixo nada, en troques, do 
acceso da muller ao sacerdocio. Aínda 
que si recordou a "dimensión social 
da eucaristía": "Reunirse os domin
gos para recibir o corpo e o sangue 
de Cristo impón o/ deber de loitar, 
tenazmente, C\mtra toda forma de 
inxustiza que sufran os nosos irmáns, 
sobre todo os nenos e as mulleres". 

Con ocasión dun sínodo anterior 
(2001), a revista progresista Adista 
entrevistou a Moüs. O'Brien, bispo 
de -Edimburgo, quen falou destas 
eternas cuestións dicindo algo moi · 
grave .respecto do celibato obrigato
rio: "Disto discutiuse, como se discu
tiu no Sínodo para Oceanía. ·Pero 
non tivo moito éxito, como sabedes. 
Diría que a nivel de grupo se discu
tiron cuestións prácticas coma esta 
entre os bispos e os nosos asesores . 
Hai un lobby, quizais é unha palabra 
demasiado forte, pero si que se pode 
falar dunha oposición, que obstaculi
za todas as discusións sobre este tema. 
Un lobby que vén da Curia. Sobre 
esta cuestión, foron de gran axuda os 
bispos do leste. Son capaces de falar 

, ( 



con gran sabe.doria e experiencia dos 
sacerdotes católicos casados. U~ dos 
bispos húngaros dixo que os sacerdo
tes casados non son só un modelo de 
servizo sacerdotal, serrón de vida 
católica conxugal. Había desacordo 
entre nós; algúns farían do celibato 
uhha lei . divina, mentres que outros 
eran moi contrarios a isto. Polo tanto, 
había tensión, sobre todo entre a 
Curia romana e os bispos que traba
llan· nas parroquias. En Inglaterra 
ternos unha morea de sacerdotes 
anglicanos que se converteron ao 
catolicismo e agora son sacerdotes 
católicos, e no Sínodo nC?n falou nin-

. guén en absoluto de ningún tipo de 
tensión polo feito de traballar ao lado 
de sacerdotes non célibes". 

O que semella preocupar aos 
nosos bispos 

Con razón a revista electrónica 
Eclesalia xa dicía (22 de setembro, 
2005) que a Curia Romana e os bis
pos prepararan pola súa conta -
"como é costume inmemorial" - o 
documento de traballo para ese 

. Sínodo (Instrumentum laboris), no que 
as súas preocupacións eran: 1 º).Que a 
confesión caeu en picado. Hai unha 
desproporción entre os moitos ·que 
comungan e os poucos que se confe-

. san ... ¡ Chegando ao extremo de que 
moitos católicos divorciados reciben 
a comuñón, ou outros n~gando as 
ensinanzas da Igrexa en materia de 
moral sexual ou apoiando a partidos 
favorables ªº . aborto! 2º). Está en 
crise non só o sentido de pecado 
serrón o sentido de pertenza á Igrexa. 
3º). Ante este panorama, o que com
pre é enfatizar aínda máis a tinidade 
entre a ensina_nza da Igrex:a e a vida 
moral. Os católicos que ocupan car
gos relevantes na política deben 
tomar conciencia da. súa especial res
ponsabilidade e "obxectar en con
ciencia" das leis inxustas dos seus 
gobernos (a que me sorra ·a min 
1sto . . . ?) 

Non se decatarán de que pode que 
o problema estea en que a xerarquía 
eclesiástica sexa considerada polos 
cristiáns adultos, e moito máis polos 
mozos, como t:nha institución 
anquilosada e obsoleta?. 

Encontro Bieito XVI-Hans 
Küng, un sigo de esperanza? 
~te este panorama, chama a aten

ción a _valoración positiva . que o 
coñecido teólogo Hans Küng, censu
rado durante todo o pontificado de. 
Xoan Paulo II, fixo da súa entrevista 
en Roma co papa actual, antigo cole-

.gana facultade de teoloxía da univer
sidad alemana de Tubinga. Küng 
manifiestou aos xornalistas: "Foi 
unha alegría mutua volver vernos 
despois de tantos anos". "Biei~o XVI 
está aberto a novas ideas ... Non é un· 

Victorino Pérez Prieto 

Papa que mira ao pasado, pechado en 

si mesmo. Observa a situación da 

Igrexa tal como é. É quen de escoitar 

e de manter a actitude do estudoso e 

o investigador". Certamente, o sim

ple feito deste encontro amigable 

nunca foi posibl~ co papa anterior, a 

pesar das reiteradas solicitudes de diá

logo por parte de Küng. Porén, é 

certo tamén que, segundo a informa

ción que nos chegou, "de mutuo 

acordo, non abordaron os conflitos 

con Roma serrón só os proxectos de 

futuro'.'. Con todo, pode ser un signo 

de esperanza para moita xente na 

Igrexa, xunto coa vontade de Bieito 

XVI de xuntarse a curto prazo coas 

asociación de leigos, sen exchiír a 

ningunha que queira facelo, segundo 
comentaron en "Proconcil". 

e···· ·········· 
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ASOCIACIÓN O PETO: UNHA INICIATIVA DE 
CREDITO SOLIDARl_O 

Os créditos deben faci litarnos a vida 

O uso habitual e sensato, ou dito a pregunta: VOlJ segmr facendo o 
doutra maneira "economicamente 

correcto", do nos o diñeiro é aquel 
· que nos proporcione o m aior, rende- . 
meµ to posible. Os m áis cómodos 
méteno nun banco e así vailles dando 
algo. O s m áis arriscados xogan. na 
Bolsa. 

mesmo cos· meus aforras? E no caso 

de que queira cambiar, que se pode 

facer? 

A m<?eda, .coma sempre, ten dúas 

caras.A outra é a das persoas que non 

atopan emprego e que teñen capaci-

dade e iniciativa para crear eles mes
Pero o diaño -ou o Evanxeo?- anda . n:-os o seu propio posto de traballo, 

remexendo sempre e a información 
sobre o uso dos cartas por pa.rte dos 

bancos, m al que ben vai chegando 
aos usuarios que, tendo algúns afo
rras, van buscando un acubillo segu-

ro para ele . Des ta . . maneira vaise 
sabendo que moitos deses aforras van 
parar a fabricas de armas de todo tipo 
ou a grandes empresas que rouban as 
materias primas dos países pobres 
ubornando aos dirixentes que os 

gobernan, ou desvirtúase o comercio 
internacional pagando prezos de 
aut ~ ntica explotación polos produtos 
agrícolas de es mesmos países. Con 
e te feito á vi ta xorde rapidamente 

pero non teñen nin un céntimo, nin 

posibilidade de acadalo no sistema 

bancario vixente, pois para conseguir 

A pregunta é: 
como atopar 

alguén 
que confíe no 

meu proxecto? 

un préstamo duns euros teñen que 
presentar xusti:ficantes de ter bens 
propios ou avais por moito máis do 
que · lle van emprestar e documenta
ción da que moitas veces non dispo-

. ñen. A súa pregu_nta é: Como atapar . 
alguén que conñe en rnin e me ache- · 

gue ese pequeno capital que preciso 
para poñerme en marcha? . 
. Parece que pode haber unha coin

cidencia de intereses. . . . O tema é 
como coordinar as dúas situacións. · 

Noutros lugares _ xa hai organiza
cións que levan ·a cabo préstamos de 

interese solidario como en Sevilla. En 
Santiago creamos a asociación de 
interese solidario "AIS O PETO" 

nesta primavera. Xa ternos constituí
da a directiva, os estatutos aprobados .. · 

Presentámonos ~os medios de comu

nicación. E ternos aberta unha conta. 
Contamos coa axuda técnica da 
Plataforma polo Emprego_ · para o 
estudo dos proxectos de traballo que 
soliciten finanéiamento. N este 
número encartamos o boletín de ins-
crición, que agardamas sirva para que 
vos fagades propagandistas da causa. 
Ademais falamos co seu presidente, 
Raúl Asegurado Pérez, a quen lle 
fixemos estas preguntas; 

Ola Raúl, que é Ais "O Peto"? 
É unha asociación sen ánim~ de 

lucro, que tenta incidir no sistema 
tradicional de aforro das economías 

privadas e onde o valor supremo 

sexan . ~s persoas, especialmente as 
que· :fican illadas (ou na periferia) do 
sistema. 

Concretamente, como funcio
na? 

Tendo como base un capital for
mado polo total das participacións · 

dos seus socios e colaboradores. As 
participacións son de 60 euros cada 
unha. 
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O 90% do capital destinarase a 

préstamos, :financiando proxectos de 

autoemprego, que non te.ñen acceso 

á :financiación .tradicional, e c5 ~estan:

te 10% da participación non é recu

perábel, e destinarase a accións divul

gativas e administraóón interna. 

A viabilidade dos proxectos e o seu 

seguemento será realizado pola 

Plataforma polo Emprego 
E os préstamos como se recu

peran? 
Faise un estudo para c~da caso, pero 

a idea inicial é que se devolva d~ 
forma . paulatina, sen intereses. 

A idea é 
·que os préstamos 
se devolvan 
sen . intereses 

Ademais, tentaremos levar a cabo 

todas aquelas accións orientadas a 

propor unha outra economía solida

ria, crítica ao sistema actual neolibe

ral 

Diferenzas entre e a Banca tradicional 

A Banca 

ten como valor supremo os cartas 

dá cré~itos a quen presente avala
dores ou garantías patrimoniais 

os directivos toman as decisións 

non informa do que fai cos nosos 
cartas 

Ais O Peto 

poñemos as persoas na cúspide 

dá créditos a quen ten proxectos 
viábeis de ;mtoemprego, pero carece 
de ayais e de · garantías económicas 

os socios os que decidimos 

Os socios son informados sobre 
todas as actividades que :financian 

Realmente hai un longo etcétera de cuestións que diferencian a unha da outra . 

Onde van parar os nosos aforras? 
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O NOSO TABOLEIRO Servicio Litúrxico· REMOL 
, 

SERVICIO LITURXICO REMOL 
Remol 

O OUTRO COMO PRl(!SENCIA DE DEUS 
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Pende hai case dous anos lrimia ten en marcha un 

servizo litúrxico .bautizado co nome de Remol. Nel 

ofrécense as lecturas do domingo, comentarios 

sobre elas, peticións, orientacións para a 

celebración... O que queira recibir o Remol 

totalmente gratis no seu correo electrónico só ten 

que escribir· a irimia@wanadoo.es. 

- ······: .. ..... . 
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AC 1 UALIDADE 

A INFANCIA ROUBADA 
Poucos nenas, poucas nenas temas en Galicia. Nalgunhas zonas do interior xa deberán 

estar declarados como especie protexida en vías de extinción. Teremos sorte se os 
inmigrantes, con máis fe no futuro e menos medos no presente; apandan cos trabal/os 
necesarios, cotizan para que a facenda pública pague as pensións e volven a encher de 

nenas, coa saúde ecolóxica dos seus xogos e das súas risas, as rúas. 

Qu dan poucos nenos, e iso é moi 
rio, p ro o v rdadeiramente rele

va1 t , qu xa non queda infancia. 
Psi ólogos e pedagogos parcelaron 
para studar a vida por etapas e foron 
descubrindo características comúns 

en etapas e falamos da etapa xestante, tos. Porque a inmensa maioría dos 

da prl.meira, segunda e terceira infan- nenos e das nenas seguen sen derei

cia. De invisibles, os nenas pasaron a tos . Segue a haber millóns de nenas e 

ser omnipresentes. de nerios traballadores, e aínda máis 

Uns dereitos que non se cum
pren 

Acertadamente se proclamaron con 

solemnidade os seus dereitos. E o 
mundo civilizado respirou aliviado e 

satisfeito da súa finura moral. Claro 

terrible, nenas escravos no traballo e 

no sexo. Enfermidades idiotas, facil-

mente curables na casa dos ricos, asa

sinan cada ano na casa dos pobres 

tantos nenos como para asolagar as 

Torres Xemelgas de Nova Iorq. Pero 

eses nenos . non teñen rostro, esas que non nos percatamos de que esta 
, d 1 r · nenas non teñen nome. situacion e privi exio só a1ecta a 

unha inmensa minoría nos países · No lado máis soleado do mapa 

opulentos, que no mundo son outra enfermidades incribles, hai ben pou-

na infancia, na adolescencia, na inmensa minoría: un club de exquisi- cos ·anos, transforman unha porcenta

xuventude, na madurez ou na vellez. xe notable dos nosos nenas en 

Un pouco de historia 
A infancia foi etapa de descubri

mento tardío. No século XIX non 
había nenas, e, menos aínda, nenas. 
Eran proxectos de home-, cascas de 
muller que o tempo había de ir 
enchendo. Eran pe.quenas homúncu
los que só a idade enchería de signi
ficado. 

Os nenos, coa salvidade plástica do 
neno Xesús, eran personaxes invisi
bles. Podían os país mazar neles con 
impunidade. Os · máis desgrazados 
traballaban longas horas nas minas da 
civilizada e cristiá Inglaterra sen máis 
dereitos có alimento escaso e o máis 
escaso salario, imprescindible para a 
upervivencia da familia. 

O século XX, sobre todo a segun
da metade, d cobre a infancia. A 
obrevaloración chega na últimas 

d , cada . O primeiro ano on agora 
tan r levant que o ubdividimos 

a inmensa 
maioría dos 

nenos e das 
nenas seguen 

sen dereitos 

pequenos gargantúas. Nunha especie 

de vasos comunicantes terribles, hai 

millóns de nenos e nenas que morren 

de fame porque os nosos rebentan de · 

obesidade e colesterol. 

Si, debe ser moi dificil ser nena 

nun país desenvolvido. Ternos agora 

os nehos · máis estimulados do 

mundo e, ó mesmo tempo, os máis 

desmotivados da historia. 



Ne nos adultos 
Corren tempos de .infancia rouba

da. · O malo non é que non haxa 

nenos, o peor é que lles esteamos a 
borrar a infancia. Ternos nenos e 
nenas que medran e crecen tan com
pulsivamente que están a saltar esta 
etapa necesaria. Vemos nenos con 

roupa de adultos, con palabras de 
adultos; con cartos, moitos cartos, de 
adultos, con n{óbiles de adultos, con 
palabras e músicas de adultos . 

Como unha parábola do que 
nunca debeu acorrer, vemos concur

sos de eurovisión (Eurovisión Junior 
na TVE) para nenos . Nenos?. Nenas? 
Pobres alecríns pintarreados, con 

minisaias e pantalóns axustados a car

pos que non teñen nada que axustar. 
Vemos voces impostadas de dez anos 
cantando amores adultos, vemos 

cadeiras sen curvas insinuar move

mentos adolescentes, vemos expre- · 
sións aniñadas nas caras cantando as 

delicias e as amarguras de amores e 
de odios desaforados. Vemos tetas 

onde non hai tetas e manchamos con 

pintabeizos a pel máis fermosa, a que 
ten as cores dun neno. Vemos sexo 

onde só debería haber nenos. Vemos 
nenos e nenas explotados ·comercial-

Vemos nenos 
con roupa, 

palabras, móbiles 
e músicas 

de adultos. 

Juan Antonio Pinto Antón 

mente por unha maquinaria implaca
ble: iso tamén é telelixo. 

Porque roubar a infancia dos infan
tes empeza a ter as cores noxentas d4 
canallada e o dramatismo dos que 
esquecen que, na vida humana, unha 
etapa só .se constrúe con éxito sobre 
os cimentos da anterior. 

Traballar no territorio da infancia 
implica decencia. Se quedan poucos 
nenos, se non hai infancia, sempre 
haberá barra libre para os indecentes. 
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En Historia da Arte estudiaba

mos que cando un dos persona

xes dun cadro era representado 

coa mirada cara ao espectador, o 

autor estaba intentando que este 

se sentise incluído na escea pinta

da. Os sete homes desta fotogra

fía estannos mirando a todos nós. 

Capturados nun instante de 

inmortalidade antes de desapare""" 

cer no escuro, parece que sorrín, 

pero unha ollada atenta só nos 

desvela os acenos de sorpresa, 

case de incomodidade, ante a 

nosa impúdica intrusión: "Teño 

que correr, correr e saltar unha 

parede de aceiro, ~ vostede aí, 

mirando ... " Si, mirando, mirando 

como miran moitos personaxes 

nos nosos pesadelos. Berramos, 

pero non nos escoitan. Petamos 

nas . s~as_ portas, mais non ábren. 

Queremos correr, pero as pernas 

non nos respond~n, e os que nos 

perseguen ac~éganse máis, e 

ternos un valado enorme de 

súpeto no medio do camiño ... 

Só que, ao final, aínda que suoro

sos e anguriados, espettamos. Ou 

pasamos a folla. Que será de vós, 

queridos ·personaxes <leste · cadro, 

perdidos aínda nas redes do oní

nco ... 
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FAI ANDO DA LINGUA Lidia e Valentina · 

É hora de ABRIR O .OLLO ... 

que tal: E . hora de ouvir ou oír? 
"Nun principio foí o Verbo . .. "'. Así, máis ou menos, 

empeza o evanxeo de San Xoán. Pero mentres el fala c;lun 
Verbo con maiúsculas ... (e líbrenos a nós de meternos 
ne$as!), nós irnos falar de verbos con minúsculas: un repa
siño pola conxugación verbal do galego. , 
. O prirneiro que ternos que recordar é algo importantí
simo: en galego non existen formas compostas!, nada 
de *había feito, *has collido ... non vos deixedes enganar! 

Para comezar relaxados, e sabendo que existen verbos 
regulares e irregulares, ímonos centrar hoxe nos 
REGULARES, que os recoñecemos porque manteñen a 
mesma raíz tanto para o presente ( eu ando), o pasado ( eu 
andei) e o futuro (eu andarei).Vai quedando clariño? Olio, 
que non escollemos o exemplo de ANDAR ó chou, 
senón porque máis de un o conxuga mal, fairio irregulq.r, 

mo ESTAR: como se di eu estiven, cálcase eu andíven. 
P i n n! O andaré igual de regular có cantar, vale? Se isto 

oado do que vos parece, ho! 
mo tamén darvos unha regra: os verbos rematados 

n - ER (excepto facer e derivados) e en -CIR (excep
to dicir e derivados) son regulares. Con todo, olliño coa 
ortografia: unhas formas escríbense con Z (as que rema
tan en -o ou -a: conduzo, apareza ... ) e o resto vai ser con 
C: (se logo vai un -e ou un í: conduces, aparecía. 

E un apunte: existen outros tres regulares: CRER, LER 
e RIR (e compostos) que teñen unha soa ·sílaba no infi-

A cidade das mulleres 

nitivo. Á hora de conxugalos van ter unha vogal soa: tí eres, 
les, ris; el ere, le, rí. 

Para rematar deixamos os acabados en -AER (caer), -
OER (moer), -AIR (saír), -OÍR (oír) e o verbo parir._ 
Estes introducen un - i- na 1 ª persoa de singular do pre
sente de indicativo e en todo o presente de subxuntivo: 
eu caio, moio, saio, oio, pairo,· cando eu caía, moia, paira, ti saias, 
el oía, nós pairamos .. . Despois están querer e poder, que 
introducen ese -i- só no presente de subxuntivo: eu quei
ra, poida . . . 

Ata aquí chegamos, pero aínda nos queda leria para uns 
días ... 

Despois de lirnpar as mans de crema solar na praia ou a carón do río, á sombra 
dos ameneiros, prestaría moito ler A cidade das mulleres de Cristina de Pizán, unha 
feminista que se adiantou seis séculas a esta palabra. Esta veneciana naceu en 
1364, filia dun médico e astrólogo que serviu ao rei de Francia. Cristina seguiu o 
camiño habitual nunha muller do seu tempo e caso u aos 15 anos, pero aos 25, 
viúva e con tres fillos, traballa de amanuense e dedícase a escribir poemas e tra
tados entre os que figura esta obra que agora coeditan Sotelo Blanco e a Xunta 
na colección As letras das mulleres. Cristina cóntanos que a idea do seu libro xur
diu ao ler un libro que criticaba as mulleres e empezou a pescudar as causas 
daquelas aldraxes por parte de homes considerados doctos. Se preferimos un 
ensaio, podemos ler Outra idea de España, de Suso de Toro, que edita Xerais. Para 
os iremegos/ as máis novos Un home na praia, de Pedro Ferriol, con tos fantásticos 

na olección "Fóra de xogo". E para os que gocen coa poesía, a Antoloxía de poetas do século XX que esco-
lleu Luciano Rodríguez. . 




