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

. . . .l.. .......................... -~.-~ . '!. .1. -~. ~ .~ ••• e:. . ~.· . 1 •• ~- -~- -~ . ~ . ~ . ~- ••• 9. -~ ... ~ . ~- -~ . ~ . ~ . ~- -~ ... ~ . ~. ~-. ~. -~ .. 9. -~ .................... . 

AFRICA, UN 
e o ·N T IN ENTE 

. . 

NECESITA·D·O 
DE ESPERANZ~ 



................. .. _ 

................................ , .... ....... ................................................................................................................................................................................................................... . 

EDITORIAL ÁFRICA NECESI
TADA. DE ESPERANZA 
Segue sendo unha ima:x:e escalofriante: centos 

de persoas diríxense correndo cara a un vala

do espiñoso, mentres son . apuntados por 

homes armados dende os dous lado. U ns con

seguen saltalo, outros quedan enganchados 

mentres ven como o veciño co que corrlan é 

executado polas armas duns funcionarios obe

dientes convertidos sen case se decataren en 

asasinos. Unha ima:x:e que se repite e que fica 

gravada na retina de forma permanente polo 

desoladora e terrible que é. 
A triste forma na que estamos globalizados 

converte o mundo nunha enorme platea de 

cine na que asistimos, un.has veces eufóricos, 
outras emocionados, outras aterrorizados, aos 

continuos avatares que lles acontecen aos 

nosos veciños de via:x:e, a todas aquelas perso
as que lles tocou vivir cop nós esta entrada de 
s; culo. Perdemos de vista o horizonte no que 

stamos, esquecendo o precario equilibrio 

colóxico que nos substenta e a in~erta paz _ 

qu construÍmos con acordes máis baseados 

en beneficios empresariais ca en sentido 

humano. Esquecemos que 1.000 millóns de 

persoas non· poden resignarse a pasar fame se 

saben que outros 500 millóns viven ben e, 
neste .caso, mo·i ben. Polo camiñ0 deixamos 

esquecido nalgún sitio a evidencia de que una 
boa parte do que gañamos nos sobra, aínda 

que os escap~rates de miles de comercios nos 

digan o contrario. 
África non quere morrer, aínda que a . 

SIDA, a fame e as guerras se empeñen niso. E 

por ese motivo, para advertirnos da cegueira 
coa que vivimos · e nos gobernamos, seguirán 

petando na porta, guindando v~ados, saltando 

zanxas, esquivando balas e descansando de 
noite para ao día seguinte lembrarnos que nos 

estamos pasando con eles, para lembrarnos 

que puidemos ter sido nós os que nacemos 

alá, que poderían ser os nosos fillos os que 

marren a diario de fame. Mil muros non para
rán ese fluír de xente. Só agardamas que os 

no os gobernantes saiban estar á ·altura das cir

c-unstancias e que lembren, como fixeron en 

Europa despois da II Guerra Mundial, a máxi

m a keynesiana: é mellar vivir cun veciño ben 

man ti do . 

Beatriz Cedrón Vilar 

A AQUELA PARCHES Pingábanlle os mocos e ten
taba aspiralos nun repetido esforzo inútil e improdl;ltivo. 
Abaneaba descompensado colgando da man dunha nai que 

. viña tan apurada e colorada coma el, destilando a mesma 
angustia polo'S olios. No camiño, tropezaron cun vello que 
deixaba caer en curva q peso da súa paciencia sobre un 
caxato' canso de percorrer sempre os mesrµos camiños. 
Rebotaron os tres .en carambola, pero todos mantiveron o 
equilibrio e seguiron direccións opostas. 
- E que sempre chego tarde a todo - escusouse. Menos mal 
que me saíu isto e podo deix:ar aquí áo pequeno un par de 
horas, filia, que se non ... tamén ... co horario que teño no 
traballo non sei que ía facer ... 
Acompañou ao neno á aula. Deulle un bico e alouminou
no na .cabeza. El sorriu ao ver outros rostros que xa coñe
cía de ocasións similares. Máis tarde, reapareceu a nai e 
outras nais coma ela entre algún que óutro avó retirado. 
Elas preguntaban se o pasaran ben, se se divertiran, e qué 

cousas 
aprenderan; e 
namentres 
atendían 
solícitas · aos 
fillos matina
ban sobre as 
tarefas que 
aínda resta
ban· ata que 
rematara o 
día. Ao 
tempo que 
lles ían 
dando a 
merenda, ter
maban das 
mochilas e 
das bolsas da 
compra. 
Cando mar
chaban, as 
presas non 
descabalga
ran dos seus 
o l· 1 o s . 
Tampouco · a 
soidade 

resignada daquel home maior que esperaba ao fondo do 
ascensor para baixar canda eles. Nin elas lembraban xa os 4 
meses de permiso por maternidade, nin el recordaba a últi
ma vez que, de verdade, xogara unha partida polo simple 
gusto de facelo. Coma un mal parche, que tapa pero non 

. aquela. 



A CLAVE 
Carme Soto 

A chegada do noivo 

BOA NOVA 
1 O ECO 

Antón Laxe 

Saír a recibir ao noivo co candil e as aceiteiras 

cheas? Se cadra o noivo aínda me fai graza, 

aínda sinto un aquel de atracción, ou quédame 

un rescaldo de utopía ... mais se teño que pór 

algo da miña parte, non sei, non sei ... e que saír 

cústame, e que coller o candil e as aceiteiras co 

que pe.san ... Por veces prefiro agardar aquí, eu 

só •. coas miñas causas, .como quere esta socie

dade, enleado co meu, botando unha durmide

la e sen moitas gañas de moverme e de ampliar 

a miña aliada. Consumindo a miña vida doce

mente. 

Entrementres... "os malvados cambian os mar

cos dos lindeiros, rouban as greas para os seus 

pastos; levan o asno dos orfos, col/en en prenda 

o boí da viúva; desbotan ós pobres do camiño e 

teñen que acocharse os mendigos do país': 

Xosé, carafio, espertaaaaaaaaa ... 

A parábola das dez mozas que saen de noite a esperar o noivo forma parte dun longo discurso de Xesús no que instrúe os dis

cípulos/as sobre o momento no que chegará de forma definitiva o Reino de Deus (Mt 23-25) e cales deben de ser as actitudes 

que un auténtico discípulo.ou discípula ten que ter para non. quedar fóra da plenitude da salvación. 

A historia sitúase nun contexto nocturno, un contexto que, con frecuencia, na Biblia está a significar un tempo de proba no 

que u.rxe seguir confiando. Esta determinación temporal contrasta fortemente co ambiente festivo que rodea sempre unha voda 

e que vén agudizado, no centro do relato,· co peculiar conflito que viven dez mulleres entorno ó redo.r dunhas candelas. 

Todo este dese.ño narrativo pono Mateo ao servizo de provocar na súa audiencia unha pregunta trascendental para eles: cómo 

estades vivindo a espera do Reino? 
Unha cuestión nada retórica para a comunidade, poi-s neses momentos está a vivir unha forte tensión entre a espera do cam

bio total da realidade prometida por Xesús e os conflitos ·que estaba a experimentar na vida. Eran tempos de persecucións, e 

iso estaban provocando que algúns membros da comunidade claudicaran da súa fe e que os que permanecían viviran unha 

intensa experiencia de incerteza e impotencia. 

Mais aló das imaxes concretas con que está construida a parábola, o seu significado profundo atópase na chamada urxente a 

·vivir a fe como confianza sempre activa. e······· ···· ···· ·· 
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APENEIRA 

Noia xa sente a calor e a tenrura do 

castañeiro Serafín González, na foto, 

que marca o outono na rúa coa súa 

maquina artesanal venciendo castañas 

aos viandantes. Pero cada vez hai menos 

castañas, os soutos están a desaparecer 

vítimas do fungo da tinta ou do cancro. 

Por esta razón, as .empresas Hifas da 

Terra e Rudecas auxiliadas polo Centro 

de ·Investigación de Lourizán están a 

recuperalos cun CASTIÑEIRO 
HÍBRIDO con froito de máis cali

dade e resistente ás pragas. Usando a 

técnica da microrrización de hifas nas 

raíces e o inxerto, dan castañas no 1 º 

ano e varias especies de cogomelos. 

Do 4 ao 6 son as Xornadas de Actualización e Debate multidisciplinar sobre autismo 

no Pazo de .Congresos de Santiago e celébrasse tamén os 25 anos de Aspanaes, aso

ciación de pais e nais con filias con este trastorno (981130044). Só percibimos os 

estragos das persoas AUTISTAS no cine e na literatura, pero hai entre nós 

máis de 3000 casos. O seu diagnóstico é fundamental e a convivencia na familia 

necesita· de axuda, porque hai poucos centros para o seu tratamen~o (Castro Navás 

e o Manela en Vigo ... ) .. Na foto, un nena autista xogando coa monitora nun campa

mento en Lugo da Federación de Autismo. 

A Concellería de Xuventude de 

Vilagarcía organiza a 

111 MOST.RA do 
VOLUNTARIADO, dende o 

15, con obradoiros nos colexios, pisando 

chan, buscando a diversidade da solida

riedade no contorno próximo. Un curso 
.... Jr-. ............. _,...,....... 
~· ......... .-- .. ~ 
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sobre creación e xestión de programas .... ¡ • A~ '7"-' 1 -·· • · ~-~k-- Nlü ... --

no Auditorio e unha mostra sobre traba-

llo de ONG da zona do 15 deste mes ao 

16 de Nadal. Na ilustración, a ''.Web 

Xove" da parroquia de Santa Olalla de 

Area longa-Vi lag a reía. 

En Todos os Santos achegámonos con emoción ao SANNTUARIO 
DOS MÁRTIRES en Sao Félix, no Mato Grosso brasileño. Ali, o bispo 

Pedro Casaldáliga, na foto, que vai falarnos nun video no Foro de Encrucillada, o 12, 

e os seus veciños, ergueron un espazo adicado a todos os asasinados na rexión, ·que 

reflicte o seu sacrificio diario de 40 anos entre os máis febles - indíxenas, campesi

ños .. . - de quen se considera "cristiano rebelde na súa fe''. Ameazado de marte polos 

poderosos sufriu aldraxes e a incomprensión do Vaticano que puxo trabas á súa 

entrega total ao Evanxeo, pero sempre afortalado coa misericordia de Deus, que nos 

convida hoxe a celebrar a memoria de tantos santos anónimos. O sacrificio levouno 

a non saír de ali, nin agora sen prelatura. 



Alfonso Blanco Torrado 
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Visitamos o CEM.ITERIO DE MONTPARNASSE que reco~ 
. Jle os restos de Baudelaire, de Sartre -do que celebramos os cen anos do_ seu nace

mento- e outros creadores. e creadoras. A, última, a americana SUSANA SONTAG que 

·adicou a súa obra a fustrigar a violencia e intolerancia, e rexeitou quedarse para. 

sempre nun país que producía tanta destrución coma Bush. Loitou coa palabra con

tra os .sinais da marte: cancro, sida, guerras-, en libros coma A enfermidade e as súas 

metáforas (1978) ou A sida e as súas metáforas (1998. A súa despedida (28-Xll-04) 

foi outro sinal da súa irmandade universal. Na foto, o escritor iraní Salm.an Rushdie 

agasállaa cunha desas flores que abrollan sempre. 

Nestes días en que lembramos aos que 

nos deixaron, queremos convidar a ler 

O LIBRO TIBETANO 
DA VIDA E DA 

MORTE de Sogyal Rimpoché, na 

foto, un lama do Tibet exiliado que 

mesmo foi actor en O pequeno buda de 

Bertolucci. Nel convida a trabal lar coa 

mente para _ a topar ese equilibrio afecti

vo necesario que dá a verdadeira sabe

doría para vivir e mor~er. A obra axudou 

a moitos sanitarios, parentes e mesmo a 

persoas que afrontan a marte cunha 

esperanza forte. 

Na Feira de Santos, antes de morrer o ANO DE LORENZO 
VARELA adica~os este poema ao verdadeiro valedor do poeta en Monterroso, 

o que o trouxo dende Madrid á sepultura de Fufín, o 27-1-81: na foto, oficiando no 

acto, XOSÉ MOREIRAS SANTISO. Concelleiro nacionalista .nas primeiras elecións 

democráticas, convocou unha celebración literaria para recup~rar o poeta, boicotea

da por un apagón de luz. Autor de Os 700.1 refráns do home e da muller, outros que

ren arramplar agora coas "flores" que corresponden a este crego comprometido. 

¡Tan doce era a xuntanza miña e vasa, 

de todos nós co mundo! 

Facíamos un feixe de campos e de estre!as, 

e ó pisar ise chao que latexaba 

sentíamos subir pala sangue· o misteri~. 

O naso éorpo era o camiño da maxia, 

a escada pala que viña a lúa, 

o zume de todol-os segredos, 

a canzón da herba que resucitóu. · 

E o mismo verme era unha folla leda, 

Un mensaxeiro do sagrado alén. 

Morréchedes, matáronvos, deixáronme. 

· Quedéi eiquí, lonxe das vasas sombras. 

E gardo, coma un marta, 

no centro do silenzo, da sede, da agonía, 

o día que vos poda levará sepultura, 

un.ha cesta de pombas e mazás. 

¡Tan doce era a xuntanza miña e vasa, 

de todos nós co mundo! 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 

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

~ Proven{:a, 274-276 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 03 68 
Fax: 93 - 215 01 79 

~ Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30 

fA' 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 

fAi 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· Tintxu 

Os 1.500 ou 10.000 millóns 

Estes días fálase moito nos medios informativos <lesas dúas cantidades: o 

importe dos investimentos do Estado e o total dos gastos da Comunidade 

Autónoma de Galicia para o 2006,. respectivamente. Para facerse unha idea 

cabal sobre estes datos, convén ter unhas cantas ideas básicas do que son uns 

presupostos, previsións de ingresos e . gastos para· un ano determinado, o 

.mesmo que pode facer .unha persoa ou unha familia, só que no caso das ins

titucións públicas han de fixarse porJei (tamén nas deputacións e concellos se 

precisa un acordo plenario). 

Nos .ingresos, unha fa~a conta cos saldos, coas pensións , con aquela her

danza, coa venda dunha parcela, dun piso, dun coche ... . ou co préstamo ban

cario. Pois ben, o ·Estado (e mailos outros organismos públicos) conseguen os 

seus ingresos dos impostas (fundament~ente ~o IVE, do IRPF, do de socie

dades, etc.) , de fondos procedentes doutras institucións (Unión Europea sobre 

todo) ou de fondos bancarios (particularmente da débeda pública). 

Os gastos das persoas ou familias teñen dú3:s grandes vertentes: o que se pre

cisa para subsistir (comer, vestirse, aloxarse, dispar de auga, de luz, de teléfono, 

divertirse, viaxar) e o que se destina a comprar a vivencia, un coche, un apara-

Convén ter unhas cantas 
ideas básicas 

do que son-u.ns presupostos 

to electrodoméstico, un instrumento necesario para o traballo dun autónomo 
(un camión, unha formigoneira, un tractor, etc} 

· Tamén as institucións púbfü:as teñen es tes dous tipos de gastos. O chama
do· gasto corrente dedícase a bens para o consumo dos cidadáns: o pago do 
persoal dos servizos públicos (educación, sanidade, xustiza, perisións, burocra
cia) e outros gastos deses servizos (luz, teléfono, limpeza, ·mantemento das ins
talacións). E logo están os gastos de capital, precisos para fac.er novas estolas, 
hospitais, estradas, partos, ~te. 

Pero unha vez aprobados os presupostos vén o que se chama a súa exe
cución: obter os ingresos e facer os gastos program:ados. E aí está. a esencia da 
xestión dun goberno. Por iso no debate sobre os 1.500 millóns previstos para 
os investimentos do Estado en Galicia algúns poñen o acento en se van ser. 
suficientes, m entres outros din que é o máximo .que o Estado ten capacidade 
de investir (e outros lembran que precisamente parte deses millóns son canti-:
dades xa previstas para outros anos e que non se deron gastado, de xeito que 
as obras previstas acumulan retra~os . . · 

Lamentablem ente, a opinión pública recibe pouca información sobre o 
grao de execución e acerto no gasto realizado. Iso si, os cidadáns teñen claros 
exemplos cliso, aínda que non sexa máis ca mirando os numerosos carteis que 
presiden as obras públicas anunciando os prazos. de inicio e remate . . 



OPETODO ~ 
·SANTO.ANTON 
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O outro día chamou Benito Raposo, que 
anda no do ecumenismo é convidounos a ir a 
Pontevedra, a u~a celebración de acción de 
grazas polo irmán Roger de Taizé. Souben 
que todo os meses se reúne un grupiño de O 
outro día chainou Benito Raposo, que anda 
no do ecumenismo· e convidounos ·a ir a Pontevedra, a unha celebra
ción de acción de grazas polo' irmán Roger de Taizé. católicos, angli
canos e evanxélicos para rezar e tratar algún tema. Fornas á capela da 
Igrexa anglicana. Eramos vinte persoas, pero foi un encontro fermo
so. O Pastor anglicano e a súa muller son mói acolledor~s e simpáti
cos . Cantamos os cantos de Taizé e meditamos un salmo. Logo viñe-

ron as testemu
ñas persoais. Eu 
marchei conten
to ao ver que o 
da unidade dos 
cristiáns non é 
tan dificil. Algúns 
levan máis de 
cen anos discu
tindo documen-
tos, · o 
Roger 

irmán 
demos-

trou que non 
había máis ca 
pórse a andar 
collidos da man. 

En Santiago 
houbo un 
encontro da 

Pastoral Penitenciaria de Galiza. Este ano falaron sobre os presos que 
.Pertencen ao Islam, pois cada vez hai máis . Seica non hai problem~s 
de entendemento cos cristiáns e lévanse ben. Reclaman que lles dei-
xen un lugar para rezar e que os poidan asistir os seus irnáns como fan 
os curas cos católicos. Tamén contaron que en España unhas 6.000 
persoas fixéronse m~sulmanas nos últimos tempos. Unha vez que ía 
de viaxe recei cun musulmán que se chamaba Abdalá. Non sei o que 
dicía, que falaba moi raro, pero cando recei eu o N osopai, pois ·resul
ta que o coñecía e recitounó canda min. Penso que nuns anos isto vai 
cambiar moito, e ternos que ir abrindo os corazóns para sentarnos a 
rezar con outras xent~s e Compartir as loitas da vida. Algúns teñen 
medo e din que se acaba a tradición e a relixión. Eu ere.o que o que 
ten que acabar ~ a fame, a violencia.' .e o racismo. Dicíao Xesús hoxe 
na misa:"Nisto consiste a leí: amar o próximo como a ti mesmo". Era 
o DOMUND; xuntáronse cartas para mandar .aos misioneiros. Falaba 
un voluntario na radio e dicía que cando marchan as ONG, os polí
ticos, as televisións .. . , os únicos que quedan son os misioneiros. 
Cáritas leva anos axudando os inmigrantes en Melilla. Marchou a 
televisión, eles seguen no sitio. 

9 ........ .. ... .. 
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ECOLOXIA 
. -

DENDE o c·ouREL AO MAR ... DIGNIDADE 
Galiza enteira dende o Courel ao inar está a soportar a indignidade de ver ameazado ou 
estragado o máis valioso do naso patrimonio natural ( e tamén cultural e "histórico) sen 
máis escusa cá de sumar rápidos beneficios a curto prazo e sen preocupación ningunha 

polo conto_rno que temas abriga de deixar ás xeracións que nos sigan. Com9 caso 
paradigmático expoñemos o do río U/la. 

O Desastre nos ríos. O caso 

do Ulla 

Os miles de cane1ros, pescas ou 

pesqueiras que quedan son testemu

ña clara da enorme riqueza pesquei

ra que noutro tempo houbo nas 

no a augas. Hoxe, non obstante, -

como pode testemuñar calquera 

afeccionado á pesca-, os ríos teñen 
practicamente perdida a súa capaci

dade de reprodución: só hai pesca se 

previamente repoboamo~ os ríos con 
exemplares artificialmente fabricados 
nas piscifactorías. Todo isto non é 

máis ca un . síntoma dos graves pro

blemas que dende hai tempo veñen 
padecendo. Contaminación e enca

ros son, para nós, os principais. Irnos 

referirnos só aos segundos, pois o seu 

de capacidade). Os demais, - con 

outras previsións de consumo ener

xético ben máis modestas e xa sen o 

inestimable apoio do , réxime fran
quista- , quedaron por realizar. 

Mais no 1998·, amparándose nesta 

mesma concesión do 1962, - e que, 

tanto por razóns políticas, xurídicas e 

ambientais, debera de considerarse xa 

caducada-, a empresa UNIÓN

FENOSA solicita de AUGAS DE 
impacto parece menos evidente, a GALI CIA autorización para a cons

pesar de ser sempre irreversíbel. trución de trece novas aproveita-

Todos os ríos, grandes e pequenos, 

seguen hoxe ameazados por centos 
de aproveitamentos hidroeléctricos, 

convertendo a Galiza dos 1O.000 ríos 

de Álvaro Cunqueiro na dos 100.000 

encaros cos seus respectivos treitos 
desecados transformados en · canles 

artificiais que funcionan ao ritmo, 

non da natureza, serrón da demanda 
enerxética. 

O río Ulla pode que sexa, ao res

pecto, o exemplo actual máis signifi
cativo. No 1962 a -empresa 

Hidroeléctrica Moncabril, S.A. faise 

cunha concesión para o aproveita

mento hidroeléctrico integral do río 
Ulla anunciándose entón . a constru

ción de oito saltos cun total de trece 

presas que .se estendían dende as dis
tintas cabeceiras do Ulla (ríos Ulla, 

Pambre, Arneg.o, _ Deza e Toxa) ata 

Padrón. A finais dos· 60_ e despois de 

comprar a concesión de Moncabril, 

FENOSA leva a cabo o primeiro · 

<lestes aproveitan1entos coa constru

ción da presa de Portodemouros no 
río Ulla (93 m de altura e 297 Hm3 

Galicia soporta 
a indignidadQ 
de ter 

·estragado o máis 
valioso do noso 

patrimonio 
natural 

mentas hidroeléctricos, dos cales só 

serían rexeitados tres, un por afectar 

ao Castelo de Pambre e os outros 

dous por.afectar a espazos protexidos, 

entón propostos para a Rede Natura. 

O resultado: o río de xestión ·autonó

mica máis importante de Galiza con

vertido nunha sucesión de lagoas e 

treitos sen auga. 

A estes encaros de UNION

FENOSA sumáronselle, no pouco 



tempo do goberno anterior en fun

cións e tras dun procedemento total

mente irregular, un total de. tres apro

veitamentos no Ulla, - abaixo de · 

Portodemouros, afectando sobre 

todo á parroquia de Santo Tomé de 

Obra-; un no río Arnego, en espazo 

da Rede Natura, e outros tres no río 

Deza. Ao final , non só o río ·Ulla, 

senón xa a totalidade da conca enco

rada e canalizada sen máis excusa cá 
· do negocio hidroeléctrico ao servizo, 

non do desenvolvemento, senón do 

derrame enerxético. 

Os impactos dos aprovei_ta
mentos hidroeléctricos 

Hoxe xa ninguén nega que os 

encaros, sexan grandes ou pequenos, 
· provocan graves impactos: · asolaga--: 

mento das mellares terras; néboas, 

enfermidades e pragas; perda de cali

dade na auga; alteración total da 

hidrodinámica do río coa conseguin

te modificación dos ·mecanismos de 

transporte de -materiais e . nutrientes, 

de enorme importancia para a con

servación da biodiversidade e dos 

recursos piscícolas; eliminación dos 

bosques ~e ribeira, reguladores do 

microclima, espazos de biodiversida

de e corredores para a fauna salvaxe; 

perda de importante patrimonio 

natural, arqueolóxico, cultural e 

etnográfico; devaluación irreversible 

da paisaxe, etc. En suma, un impacto 

sobre o medio nátural irreparable a 

curto e medio prazo. Pero, ademais, 

perda tamén irreparable duns -recur

sos naturais de crecente potencialida

de económica nun momento no que 

as actividades de ocio ao aire libre, de 

turismo rural ou de .natureza son 

cada vez máis demandadas. 

Trátase, por outra parte, de impac

tos que, a .día de hoxe, non tejíen nin

gunha xustificación. Os nosos ríos, 

Galiza enteira, xa pagaron impactos 

Daniel López Vispo * 

• Grandes Encoros existentes 

• Minicentrais existentes 

• Minicentrais en proxecto 

·O Grandes Encaros proxectados 

Tour1Mn 

Mapa dos encaros e das minicentrais construí~as e en proxecto 

dabondo pola xeración dunha ener

xía eléctrica que se está enviando fóra 

en máis xa dun 40%, sen que perci

bamos cliso compensación niJ.1:gunha, 

nin en calidade de servizo, nin en 

mellares prezos do subministro eléc- · 

Os encaros 
provocan un 

impacto sobre o 
medio natural 

i·rreparable a 
curto e 

medio prazo 

trico, nin en postos de traballo; nin 

sequera, en recuperación da fiscalida

de que grava os enormes beneficios 

das empresas eléctricas. En resumo, 

ademais dun grave impacto ambien

tal, a inxustiza da expoliación dos 

nosos recursos naturais. Unha inxus

tiza e uns impactos que o novo 

goberno deberá empezar por corri

xir, p01s ese cambio prometido en 

nada vai quedar se non aposta, firme

mente, polo desenvolvemento sus

tentábel. 

*Daniel López Vispo, profesor de 

Física e Química, é o actual Secretario 

Xeral de ADEGA (Asociación para a 

Defensa Ecolóxica de Caliza) 

e ········ ···· .. 
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SOMOS. IGREXA 

ASEMBLEA SOMOS IGREXA 2005: IMOS ALÁ! 
O pasado sábado 15 de outubro reunírnonos en Compos_tela representantes de grupos, 

comunidades, movementos ... e persoas de distintos lugares interesadas en participar no 
proxecto da Asemblea 2005 - Fe Cristiá e Conéiencia Cidadá que vai ter lugar os días 19 

e 20 de novembro no l.E.S. HVirgen de la Paloma" en Madrid. 

Esta Asembfoa está convocada por 

unha plataforma de colectivos moi 

plural .de todo o estado na -que están 

incluídos a Asociación Irimia, a 

C oordinadora de Crentes Galegas, 

Encrucillada e a Corrente Somos 

Igrexa, entre outros. 

Os que estabamos ali coincidimos 
na análise de que vivimos un 

· momento importante dentro da his-· 
toria da Igrexa, no que se están a pro
ducir cambios profundos que requi...:. 
ren que os cristiáns de base esteamos : 
unidos ·e deamos respostas novas. 
Desa necesidade xurdiu a Asemblea 
2005 na que, entre outras cousas, se 

1 

mtentarán artellar propostas de coor-
dinación a nivel estatal. 

É un momento de cambio no que, 
cheos de esperanza, todos ternos 
moito que dicir e achegar. Coa 
Asemblea preténdese, ademais das 
denuncias que hai que facer, p'ropor 
en positivo formas alternativas . de 
vivir a fe. 

Tamén se intentará" que a forma de 
traballar sexa "renovadora". Esta xun
tanza está organizada en base a obra
doiros nos que o diálogo e o inter
cambio de opinións é o verdadeira
mente importante. 

Os contidos dos obradoiros xirarán 
arredor dos seguintes núcleos: os fon- . 

damentalismos, a laic~dade e os 
dereitos sexuais e de xénero. T~dos 
eles son temas fundamentais na nosa 
sociedade, pero máis alá dos contidos 
abordados, a Asemblea quere ser 
espazo de encontro, coñecemento 
mutuo e· intercambio para impulsar 

novas iniciativas. 
Anini.ádevos a participar e vencede 

. a preguiza que dá ir de fin de serna
. na a Madrid porque, seguro, que ·o 

esforzo mer~ce a pena e que volve
mos algo cansos ·pero coas ilusións 
renovadas. 

Para calquera dúbida podedes 
poñervos en contacto con nós no 
teléfono 981576386 ou · no correo 
jbarca@edu.xunta.es 

Tecles máis información sobre a 
Asemblea na web 
www."asam2005.info 

PROGRAMA DA ASEMBLEA 

DÍA 19, SÁBADO 
09:00 - Acollida e entrega de documentación. 

10:00 - Palabras de benvida e presentación da Asemblea. 
10:15 - Presentación dos grupos participantes. 
11 :00 - Animación motivadora . 
.12:00 - Obradoiros. 
14:30 - Comida 

16:00 - Obradoiros 
18:00 - Descanso 

19:00 - Posta en común. 

DÍA 20, DOMINGO 
10:00 - Celebración 

12:00 -Acto público e manifesto. 
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POBREZA E INMIGRACIÓN 

O futuro de África por promover o seu desenvolvemento económico e social 

" A pobreza como principal 
causa da inmigración 

Segundo o último Informe sobre 
Desenvolvemento Humano de 
Nacións Unidas, na chamada África 
subsahariana 100 millóns de perso
as máis que en 1990 .viven actual- . 
mente en condicións . de extrema 
·pobreza. 

As migracións son un fenómeno 
inherente á difícil situación política 
e social que padecen moitas zonas 
do mundo, entre elas África, e o 
aumento das medidas policiais que 
os gobernos europeos están propo
ñendo e executando, ata converter 
o noso continente nunha fortaleza 
non poñerá fin a estas situacións 
que a cotío aparecen nos medios de 
comunicación. Unhas medidas, 
como no caso de Ceuta e Melilla, 
que poden facer aumentar o drama 
das martes ·e lesións de persoas, víti
m~s da inxustiza. Ante as últimas 

mos esixir unha vez máis un escru
puloso n;specto dos dereitos duns 
inmigrantes que só pers~gue.n unha 
vida mellar e, en moitos casos, unha 
protección internacional. 

A situación é contradictoria. 
cando podemos observar que moi
tos dos países africanos teñen gran
des recursos naturais e económicos, 
pero a. súa xente vive na pobreza, 
asistindo a corrupción dos seus 
.gobernantes, títeres das multinacio
nais que se benefician sen escrúpu
los da explotación dos · seus recur- . 
sos. 

As mafias colaboran con este 
drama do inmigrantes enganándoos 
e ·estafándoos. Por que non se vai 
contra elas? Por que existe tanta 
compracencia con elas? 

Pensemos en medidas tnáis 
apropiadas 

martes na nosa fronteira de Ceuta, As medidas máis apropiadas para · 
que se · suman ás xa o corridas na· de · ·limitar a inmigración residen en 
Melilla nas últimas semanas, debe- fomentar o desenvolvemento eco:... 

nómico, social, educativo e cultural 
dos países empobrecidos, para redu
cir ·¿e maneira moi substancial a 
fenda inmoral que na actualidade 
separa á inmensa maioría da huma
nid~de das nosas sociedades acomo
dadas. Para iso é preciso concretar 
programas de coop.eración e apostar 
por . políticas que promovan o 
desenvolvemento da educación e a 

. sanidade, así como a garantía dos 
dereitos sociais e a cancelación da 
débeda, externa. 

Ternos que atapar, ou máis ben 
crear, ca!11es axeitadas · e ata agora 
inexistentes: unhas Nacións Unidas 
que fomenten a democracia entre 
os seus membros, unhas · organiza
cións que controlen o uso adecua
do dos fondos internacionais, unhas 
empresas que gocen de garantías 
xurídicas e que non vulneren os 
dereitos humanos nos países onde 
se asenten, unha efectiva achega 
dese 0,7% do PIB dos países ricos. 
Se estas consideracións se cumpren, 
logo podemos ser esixentes en que 
se cumpra a lei e contundentes con 
quen a mcumpra. 

Debemos loitar por defender a 
dignidade da persoa, destacando os 
dereitos irrenunciables que dela se 
desprenden. Estes son, en particular, 
o dereito a ter unha propia patria; a 
vivir libremente no propio país; a 
vivir coa propia familia; a dispoñer 
dos bens necesarios para levar unha 
vida digna; a conservar e desenvol
ver o propio .patrimonio étnico, 
cultural e lingüístico; a profesar a 
propia relixión, e a ser recoñecido e 
tratado, en toda circunstancia, con
forme á propia dignidade de ser 
humano, sen distinción de raza ou 
cor. . .... -....... . 
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CARI~ 

Recibimos na redacción esta carta que a nosa subscritóra Alité Serantes lle enviou ao 
arcebispo de Sevilla. Publicámola .convencidos de que recolle o sentimento de moitos 

cristiáns que observan, con preocupación e disgusto, as posturas que 
está tomando a nosa lgrexa. 

Carta ao meu arcebispo 

León, once de outubro de dous mil cinco 

Estimado pastor <leste rabaño no 

que cada día me sinto máis incómo

da: 

Escríbolle esta carta coa gorxa 

atenazada polas lágrimas ata doer

me, avergonzada polas palabras e os 

feítos, pero ~obre todo polos silencios 

e as omisións dos representantes 

dunha Igrexa que un día foi .ª miña 

(d aí a vergonza, de aí o sal nas feri

d da alma) hoxe xa non sei se o 

gu ndo. 

Se me pareceron chocantes as 

posicións oficiais dos bispos 

españois representados pola súa 

Conferencia Episcopai en asuntos 

que non poden ser considerados 

eclesiásticos, como o da regulación 

civil dos dereitos; civís, ao matrimo

.nio, de novo civil, dos cidadáns dun 

estado aconfesional (que escurantista 

imaxe na prensa, Monseñor Rouco, 

traxe escuro, gafas escuras, expresión 

escura, rodeado de fundamentalistas 

con bandeiras encarnadas e amarelas 

e pancartas, ao mellor estilo anos 

sesenta!), vergonzoso me pareceu 

l( 

ªPidolle que, como pastor desta lgrexa, 
actúe, cumpra coa súa abriga e dirixa 
este rabaño" 

que a xenitalidade pesa máis nas súas 

conciencias có dereito á vida? 

E agora estálanos na cara a tra-

despois o seu silencio e a súa ausen- xedia humanitaria que se viña 

cía en, polo menos, a mesma medida, anunciando desde hai tanto tempo: 

ante a reivindicación de Pobreza O. . despois de tantos anos de mirar para 

. Podo entir acaso que os meus bispos 

e senten mái preocupados ·por cer-· 

to dereitos civí dos que ·non profe

an a relixión católica e non se senten 

abrigados polo eus r~tos ca polo 

outro lado (todos nós, .todas as nosas 

institucións, tamén a Igrexa), gota a 

gota a fame, a miseria, a desespera

ción foron medrando coma un río, 

coma una presa á que lle rebentaron 

univ r al r pecto aos máis elemen- os muros de contención, e os desher

tai d r ito humano ? Ou é acaso dados <leste sistema económico que 

se globalizou coa bendición da Santa 

N ai Igrexa decidiron que non ten 

máis remedio ca saltar, ou asaltar, os 

muros que levantamos e bendicimos 

para protexer os nosos inxustos privi

lexios. Asisto atónita, . desesperada, 

aterrada, ao horrendo espectáculo da 

deportación aos campos de extermi

nio (non é outra .cousa a viaxe ao 

deserto ao que os enviamos coa 

complicidade de todos nós, das nosás 

institucións, tamén da nosa Igrexa) 

deses seres dos que a súa visión ( ou 

debería dicir a súa vida?) nos moles

ta. E espero. Espero que os pastores 

da miña Igrexa nos chamen a 

manifestarnos con firmeza contra 

esta aberración. 

Pero ·non. Só escoito dos 

fundamentalistas do traxe 

gris (xa non son para min 

máis ca iso, aínda que istq 

me contraía máis ese nó 

que me doe na gorxa) 

tocar a rebato para que 

saiamos á rúa a loitar con

tra decisións tomadas por 

un Parlamento que foi elixido demo

craticamente e ao que dá a impresión 

D.oenme os 
silencios e as 

omisións dos 
representantes 

desta l_grexa 
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de querer acosar ata o derribo unha 

conferencia episcopal que acirra os 

seus cans mediáticos con feitos e 

palabras espantosamente contrarios á 

fe e a caridade, contra toda esperan

za. 

Por iso lle pido que, como pas

tor desta Igrexa, actúe xa, cumpra coa 

súa abriga e dirixa este rabaño, chá

menos, lévenos, frete, se é preciso, 

autocares pagados, á fin e ao cabo, 

polos nasos impostas para lograr que 

soen as nasas voces ao unísono, coma 

o ruxir da marea n.un temporal de 

xustiza, para que poñamos, dunha vez 

por todas, fin á masac.re que organi

zamos cos nasos pecados: coa nasa 

inxustiza social globalizada. Que 

nunca máis ninguén poida dubidar 

de que eses que estamos mat.ando ás 

portas da opulencia europea son seres 

humanos, obxecto e suxeito de derei- . 

tos humanos, sen lugar a ningunha 

dubida de ninguén (non son células 

embrionarias, non son células nai, 

non son cigotos. Por que non os 

defendemos desde a Igrexa polo 

menos coa mesma vehemencia ca aos 

cultivos celulares?). 

Rógollo humildemente, baixo a 

presión e a · angustia de quen sente 

que unha palabra, un xesto, poden 

bastar para salvar a fe á que non quere 

renunciar, p~ro coa que lle custa 

seguir comulgando mentres se lles 

' pide silencio aos teólogos do Sur e se 

. bendice a mesa nos opíparos banque

tes dos poderosos do N arte. 

Se acudo á súa eminencia 
desde tan lonxe é porque na súa 

Sede obran os docu~entos que acre

dit~n o meu bautizo, porque por isto 

é á súa Sede a onde debo dirixir se 
' 

procede, o documento de apostasía 

que, cuberto e sen firmar, rolda a 

miña mesa desde hai· meses, causá~- · 
dome feridas na alma e lágrimas no 

Mon~eñor ~~an José Omella, bispo de Calahorra, único prelado que participou na 
manifestac1on contra a probreza celebrada en xuño 

Os valores 
cristiáns 

que me foron 
transmitidos 

xa non os sinto 
na lgrexa 

carpo cada vez que reparo nel e me 

formulo se firmalo. ou non, como un 

desgarro entre a miña honestidade 

persoal e a miña historia vital·, na que 

a Igrexa construí u tanto ... E son os 

valores que como valores cristiáns me 

foron transmitidos, polos meus pais, 

exemplo de fe contra toda evidencia, 

de esperanza cando xa nada pode 

esperarse,. de caridade sincera, de 

amor por encima de calquera outra 

causa; polo meu párroco, o bo de 

Don Manuel (Bello Trigo), que tra-

bailaba de electricista para destinar o 

seu soldo de sacerdote aos desherda

dos da parroquia; polo meu bispo 

(Miguel Anxo Araújo), que nos abría 

as portas da Domus Ecclesiae para 

acub.illar os perseguidos en tempos 

tan difíciles; por asociacións católicas 

(vellas comunidades de base, 

Irimia ... ) que defenden unha vida 

verdadeiramente evanxélica; por tan

tos homes de Igrexa, sacerdotes e 

amigos; son eses valores, digo, os que 

me empuxan a este desgarro interior, 

porque xa non os sinto na Igrexa, 

porque incluso sinto nela a súa anu

lación, porque non quera ser parte 

dunha organización fundamentalista 

e . inhumana, pero non podo, sen 

dano, saír desta. 

Con esperanza de escoitar esa 

cham ada dos meus pastores, con fe 

aínda en que outro mundo é posible, 

con caridade, pese a todo, pala Igrexa 

na que medrei, envíolle un saúdo sin

ceramente afectuoso. 

Alicia Ester Serantes Gómez 

e ············· 
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AUTORIDADE E SERVIZO NA IGREXA! 
XX Foro Relixión e Cultura - 12 de Novembro de 2005 

Na liñel: . que se vén se guindo 

nos últimos anos ao escoller os 

temas dos Foros ( u:r:iha certa 

alternancia entre os eclesiásti

cos e os soCio-culturais), este 

ano non tocaría seguir dentro 

da Igrexa. Pero a morte de 

Xoán Paulo II e o novo nome

amento de Bieito XVI fixo 

repensar . o asunto. Opto use 

finalmente por máis Igrexa, 

pero con .diferente perspectiva. 

·Mirouse máis alá dos océanos e 

acudiuse a Pedro Casáldáli.ga. no 
Brasil e a Nicolás Castellanos 

en Bolivia. Os dous, bispos 

españois. O primeiro, xa ;Xubi

lado despois dunha traxec:oria 

ben coñecida a favor dos indí

xenas de San Félix de Araguaia; 

e Castellanos que, . cando o 

nomearon bispo de Palencia, 

. propúxose non estar máis cá 

dez anos. Ao remate, entrego u a 

súa vida aos máis necesitados de 

Bolivia, onde leva xa case 

outros dez . 

Os dous acolleron. a petición, 

aínda que a Casaldáliga non lle 

· é posible o desprazamento por 

·razóns de saúde. Os relatores e 

os contidos van ser, logo, os 

seguintes. Castellanos dará 

unha visión de como é e como 

. debería ser o goberno da 

Igrexa. A súa .misión evanX:eli

zadbra. A Pedro Casaldáliga 

poderémolo escoitar nun vídeo 

de 15 minutos. Desde a casa, 

Elvira Santos Pena reflexionará 

sobre "O papel dos segrares na 

Igrexa actual:un ideal inalcan

zable?". 

O Foro será o 12 de novem

bro, sábado, e comezará ás 9: 30 

da mañá no auditorio de 

Galicia (Santiago de 

Compostela). Agardámosvos e 

esperamos que o día nos axude 

a vivir esta nova etapa da 'Igrexa 

sendo fieis ao espírito de 

Xesús. 
........................................................................................................................... · .... ........................................................ ............................................................................................. . 
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FAI A.NDO DA LINGUA Lidia e Valentina 
...................................................... .............. ................. •.· ~ ................... .... ... .......................... .. ............................ ... .......... .......................................................... ........ ... .. -

REVERBO ... ! 

Vaia, vaia, agora si que estades amolados, entramos no 
tema do verbo e. . . aínda vos habemos ~e romper ben a 
cabeza, habemos ter leria para uns días, a ver se non vos 
enchedes ... Alá irnos ... 

O do último número quedou todo clariño, non si? . En 
fin, respecto do último número... debíamos facer uri 
pequeno inciso. Si, isto do internet évos moi moderno, 
pero coma Ó cara a cara non vos hai: sabede que chegou 
ás vosas portas unha versión non definitiva, de aí que leva
se dous títulos, unha faltiña e un final un pouco á macha
da. En fin, agora xa foi, non irnos meter máis o dedo na 
chaga ... A ver se hoxe os trasnos non nos amolan e falaré
mosvos de algo que quizá vos resulte un tanto novidoso, 
que só vai ser útil para a escrita, porque á hora de falar" 
non somos conscientes de que existe tal cousa. Trátase do 
que lles pasa ós verbos rematados en -AER (caer), -OER 
(1110 r), -AÍR (saír), -OÍR (oír), -UÍR (construír): estes 
v rb , na 4ª e 5ª p rsoas (nós e vós), dese tempo que se 

hama pr t' rito imperfj cto (ou copretérito) van levar 
u puntif s no i, ' o que se denomina diérese. Así 
ribir m n cai·amos sempre no mesmo sitio e vós 

cai'ades un pouco máis adiante, nós ~noi'amos e vós moi'ades, 
nós oi'amos e vós oi'ades, nós construi'amos e vós construi'ades. 
Vaia ho, toda a vida a falar ben e sen saber que lle estaba- · 
des a poñer puntiños a ese i ... Pois si, non pensedes que é 
un capricho da lingua, non, a finalidade é marcar que se 
pronuncian tres sílabas (catro, contando .-mos): .ca-1- a-

- Valentina. é esta a versión definitiva do Fa/ando da lingua? 
- Si. e mételle tamén este fachineiro. de hai tres meses. 
- E agora paro enviar doulle a "Supr". 

mos ... A diérese o que fai é marcar unha sílaba que, ó non 
se'r tónica, non separaríamos; a tónica é o a, aínda que non 
leva acento por ser unha palabra grave rematada en -s. É 
ben distinto de "cando nós cqiamos (c'a-ia-mos) xa vos 
riredes vós", que pasa nesas mesmas persoas no presente 
de subxuntivo <lestes verbos: neste tempo, como pron'un
ciamos só <lúas sílabas (s~n contar -mos), non hai que lle 
poñer nada. Entendeuse? Esperemos que si, non vos com
pliquedes, lédeo con calrniña que é ben <loado. 

Desta volta máis nada, que non sabemos se é por este 
outono, .outonán, mes das san Lucas e mais san Froilán 
(que xa van alá!), que andamos cansas coma burras. Total 
tanto ten, o traballo non se fai só, haino que ir facendo. 
Xa se sabe ... 

- Carneiriño, vas á voda? 
- Que remedio! Si, señora. 

Defensor de que pobo? 
Estou que encendo cara atrás. Veredes, non é que este fachineiro queira 
saltar á leira das compañeiras arriba asinantes que . tan ben se ocupan da 
lingua, pero hai noticias que provocan unha rabia <lesas que ·fan subir en 
segundos a temperatura corporal. O caso de hoxe é que o Defensor do 
Pobo denuncia os "limitados dereitos lingüísticos" dos alumnos castelán 
falantes en Cataluña, Euscadi e Galicia. Sería para rir pero a cousa non vos 
ten ningunha graza. Quen coñeza o sistema educativo galego . saberá que 
é unha eficaz máquina que garante que os rapaces e rapazas non falen 

galego, por uposto co coñecemento e mesmo os parabéns paternos. É dicir, un lingüicido. Pero que agora 
este eñor veña por enriba pasarnos esas afirmacións pola cara resulta xa non esperpéntico e triste, serrón 
humillante. O que ocorre é que coma hai 500 anos a lingua é compañeira do imperio, e o señor Múgica 
e colle dúa queixa illada que lle interesan para esixir aínda máis recursos que borren o galego do mapa e 
ilencia todas a que enviou, por exemplo, a Mesa pola Normalización sobre a situación do galego. Con este 

d fen or do pobo, quen quere agresores? 




