O que hai de débil no mundo,
iso foi escoller Deus.
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X.osé Lois Vilar

E D 1 T O R 1 A L
CONFLITOS COLECTIVOS De .sempre se recoñeceu
o dereito á folga e ás manifestacións
como necesarias formas ·de democracia. A .través delas fáiselles chegar aos
gobernos e ao resto dos cidadáns o
malestar dun colectivo que se rebela
ante algo inxusto. Os inconvenientes
que provocan estas medidas de protesta compénsanse coa esperanza de
ser escoitados e, polo tanto,. de ver
resaltos os problemas. As manifestacións espertan unha Administración
pechada nos seus despachos e un
cidadán durmido no seu privado
mundo laboral e familiar.
O éxito das mobilizacións depende, en parte, do apoio que logren do
resto da cidadanía e da súa capacidade de presionar goberno, ben directamente, ben a través do malestar que
ofr n os u uarios dun servizo recortad por unha folga.
/ pr ci am nte a forza que dá ten- ·
ar
rda oa oci dade un motivo d p o para que moitas reclamaión utilicen medios que só deberan
star reservados para situacións críticas. Sendo igual de lexítimas, non é o
me mo unha prote.sta por un despido
masivo ca unha petición de condicións económicas no trab~o. E, polo
tanto, canto maior é a inxustiza, máis
se comprende que se bote man de
medidas extraordinarias.
Merécennos outra reflexión os
acontecementos que están a acorrer
nestes meses: a constatación de que a
maior riqueza dunha sociedade fai
que as protestas non só se centren nas
.inxustizas graves, senón tamén no
mantemento e mellara de privilexios. Uns privilexios polos que é perfectamente lexítimo loitar, pero non
con certas medidas de presión, que
non deberan contemplarse polo dano
social que provocan. Todo confuto .
colectivo debe buscar un lugar de
con enso entre a ética de actuación
dos manifestantes e a solidariedade
dos afectados pola folga.

O AQUEL ARRODEADO

Chovía a cachón. A humidade
ambiental entumecíalle o corpo e invitábao a engurrarse na quentura
do ..sofá. Tiña tamén o espírito acrequeñado. N ese derradeiro día de
outubro escollera illarse dun mundo alborotado que o fora e·nsun;iindo
durante todo o mes. A guerra interminable, inútil, estéril, cruel e imparable; os tremares de terra cebándose en incontables seres anónimos de
países lonxanos e
de sempre castigados; as inundacións
bíblicas e os diluvios sepultureiros
que alagaban casas,
gando,
persoas,
pasado, presente. e
futuro, canta vida
houbera antano,
había hogano e se
prometía houbese
no futuro; os furacáns
ato lados,
embravecidos,
arrepiantes, bruan- .
do salvaxes nunha
errática sementeira
de dor, despiadados con todos e
selectivamente asasinos para cos máis
pobres. Unha política de exabruptos,
de principios máis
ca de palabras, de
órdagos antes que
acordos, de por aquí non pasamos, de urticarias, de blasfem.as inconstitucionalidades, de mordaza, de nin falar, de aquí non me movo, disto
non se cambia aínda que o cosmos cambie todo.
N aquel apardecer outonizo' sinteu que se apartaba do mundo. Acendeu
o lume e asou unhas castañas. Deixou ·acompañarse dun viño levián e
hurnildoso. Case nin luz precisaba. A atmosfera moma e recollida precipito uno min sono· vagaroso e reconfortante, lonxe de batallas e desacougos.
No máis agarimoso dos soños espertouno a cantareira inoportuna e
brusca do móbil que pausara enriba da mesiña e que non se decatara
de apagar. Cos olios apesarados enxergou a recepción dunha mensaxe.
Sen sequera mirar a hora leuna un algo sobresaltado. "Tonecho, a princesa Leticia xa deu a luz. É µnha ~ena, chámase Leonor como a túa filia
pequecha. Non che fai ilusión? Bicos. Amelia."
¡Cago na Amelia, .n o móbil, na monarquía toda e en quena fundou!.
Nunca tanto lle pesara que alguén lle roubara de súpeto a felicidade
apracible daquela tregua pequena.

BOA NOVA
Carmela e Agustín
1

O ECO
Fixéstelo comigo ... deixastes de mo facer a min
Eu estaba moi triste, tiña problemas no traballo, todos
estaban contra min e ti estiveches ao meu lado.
Atopáchesme un día triste pala rúa e dedicáchesme
unha hora do teu tempo.
Estaba mal, tiña unha perna rota, non podía andar e ti
viñéchesme ver.
Ninguén me quería porque era estranxeiro e ti acollíchesme na túa comunidade.
Necesitaba traballo e axudáchesme a atopalo.
Prestáchesme cartas sen intereses, confiaches en min.
Estaba desprezado por ser homosexual, non me deixaban ser eu mesmo e ti fixécheste o meu amigo.
Dicían mentiras contra mln e ti defendiches a miña
verdade.
Ía buscando alimento, tiña moita fame, cando cheguei
ao teu carón puxéchesme un arame para impedirme o
·paso. Non quixeches repartir comigo o teu pan.
Tiña unha casa que fixen con moito trabal.lo, vivía moi
ben nela e botáchesme coa desculpa de facer vivencias
p~ra

non sei quen. Mentres tanto, ti gañabas moitos

cartas á miña canta.
Tiña necesidade de trabal lar e ti explotáchesme.
Eu tiña petróleo ria meu xardín e fuches capaz de me
disparar para levalo.
~~-~~~

A CLAVE~

Xabier Blanco

O QUE NON É RELATIVO

Literariamente estamos ante unha especie de visión profética, que posúe grande expresividade. A introdución (Mt 25, 31-33) presenta ao
Fil lo ·da home, que chega con todos os seus anxos e senta no trono de gloria, para xulgar a todas as nacións, reunidas ante el. Despois
veñen dous diálogos de Xesús con dous grupos de persoas: os da dereita, que herdan o reino por poñer en práctica o rriandamento do
amor; e·as da esquerda, que son botados fóra por non tela feito. Ámbolos dous diálogos ·posúen exactamente o mesmo esquema: declaración de Xesús -pregunta dos interlocutores- explicación de Xesús. A composición remata cunha breve conclusión, que recolle os resultados do xuízo (Mt 25, 46).
O que resulta máis sorprendente é a medida que se utiliza neste xuízo. Nel o decisivo será a actitude de amor ou de indiferenza cara as
persoas necesitadas, representadas aquí en seis casos (famentos, sedentos, forasteiros, espidos, enfermos e presos), que poden ampliarse.
~

A .razón última está na íntima solidariedade que existe entre estas persoas e Xesús: o que se fai con elas,
faise con Xesús.
A exhortación das parábolas precedentes a estar vixiantes e atentos adquire unha gran forza á luz desta escena final. Estar vixiantes e
preparados consiste principalmente en vivir segundo o mandamento do amor. Non abonda con pertencer á lgrexa, porque no momento
decisivo o que contarán serán eses xestos concretos de amor e solidariedade para coas persoas marxinadas. A intención de Mateo aparece agora con claridade: diríxese_a uns cristiáns que descoidaron o seu compromiso práctico, para espertalos do seu letargo e recordarlles
que o destino de cada persoa decídese na actitude que teñan ·coa xente necesitada. Todo o demais é relativo.
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A PENEIRA

Na "Semana de Cine" de Lugo e no "11
Ata o 30 podemos ver na Facultade de Veterinaria de Lugo a expo~ción "Yuyanapaq.
Para sementar" da Comisión Verdade e Reconciliación de

PERU. Mozos e mozas

de Gondomar traballan solidariamente en orfanatos e centros.sanitarios deste país, e
o con cello de Tui construíu un albergue en Puquio, no Ayacucho, rexión andina afectada durant e 30 anos pala violencia. O 500/o dos nenas marren e, sumados aos adult os, chegan a ser 70.000 as martes totais. A relación máis antiga con esta rexión é a
dos pescadores de Malpica que traballaron ali, e os conserveiros que buscan investimentos. En Perú están agora a prepararse para eleccións nun clima de corrupción e
in estabilidade que lembra moitos golpes militares auspiciados por gobernos de fóra.

cu·rtocircuíto" de Santiago a pral das
curtas, marxinadas nas pantallas comer- .
ciais e palas administracións, puideron
verse. 60 das 300 que foron presentadas
por 18 países. O 12 iniciase o X
FESTIVAL DE CINE
DE OURENSE. Comeza con
"Galatasaray-Dépor", un·ha coprodución
de 4 culturas, na que intervén Luís Tasar
(na foto), que recibe, o 15, o premio

No cabodano do

PRESTIGE

celebramos a rodaxe de Chapapote en
Malpica, unha comedia negra con acto-

30. O cinematográfico é un sector en

auxe: no 1995 daba traballo a 395 per-

res como C~lso Bugallo, na foto reco- .

soas, e agora son máis de 1250, aínda

llendo un "Gaya" por Mar adentro. Sen

que poucos fixos. No 2004 rodáronse 12

ser un documental, amasa con forza

longametraxes. Os filmes máis visiona-

emotiva a loita do pobo para desbotar a

dos son Os luns ao sol (2002) e A lingua

resignación ante tanta desfeita: a expe-

das bolboretas (1999). E foi un ·francés

riencia de abandono polos poderes, as
'

"Cineuropa 05", certame que remata o

instalado na Coruña, Séller, o que fixo as

asembleas dos veciños; as e os volunta-

primeiras filmacións dos pobos desta

rios. A manifestación de Nunca Máis, o

península no 1897: "Orzán oleaje",

13, en Santiago reivindica medidas para ·

"Plaza de Mina" e "Fábrica de gas".

evitar outra desfeita, pois no 2004 aínda
pasaron preto da nasa costa máis de
12.000 ba reos .

.os PREMIOS INTERNACIONAIS DE
COMUNIDADES HABITABLES, que valoran a mellara da
paisaxe, a xestión do patrimonio, as prácticas medioambientais ou a participación da
comunidade, teñen lugar na Coruña, Tidade galardoada no 2001 poi a xestión
ambiental. A RECICLAXE DE RESIDUOS INDUSTRIAIS segue a ser unha teim.a en
Nostián: aceites (poden reutilizarse un 130/o), pneumáticos (chega a reciclar'se uh
600/o), pi las, batería s, pl ásticos, etc. Nesta planta da cidade entran 180.000 t ao ano,

pero só recic lan un 90/o; o 440/o vai a compost e o 470/o é lixo rexeitable. En Recinor,
Cata bois-Ferrol , están a tratar ao ano preto de 100.000 t de cementos, bloques ou
escombros da construción, dos que recuperan un 800/o.

Alfonso Blanco Torrado

........................................................................................................................................................................................: ....................... .............................................................................
;

No 2004 medraron un 300/o as ·denuncias contra os maltratos (2.621 supostos
casos), mentres os xulgados decretaron
301 ardes de proteción de mulleres. Hai
·maitos xeitos de reivindicar, e así, o
Centro Dramático de Vilalba estrea o 18
·a obra de Vicente Piñeiro:

PEPA,

A LOBA, adaptada e dirixida por
María Xosé Lamas. Na ilustración aparece o cartel. A protagonista, entre a historia e a lenda, maltratada polo machismo e a prepotencia, loita por unhas
relacións máis xustas. Para concienciar,
o "Día da Non Violencia Contra a
Muller", o 25, o teatro "Ti e máis eu"
representa na Casa da Cultura de Ordes
unha comedia na que as mulleres opinan en público'.

Os conserveiros xúntanse cos industriais na Universidade dos Océanos do Porto
de Quingdao para ,;:olabo~ar no mercado do mexillón, berberecho, etc. A investigación dos

OCEANOS medra: á semana son descubertas unha media de

dúas especies de peixes, senda xa· preto de 24.000 especies. No 2004 descubrimos máis de 106,·entre elas dous polbos de augas xeadas da Antártida, na foto.
O 41 O/o nadan en auga doce, o 580/o en salgada e 1O/o en calquera. As que viven
ho mái? fondo dos océanos son anguías. 3 universitarios de Santiago retornaron
das fosas abisais inexploradas do Atlántico, que supoñen o 600/o do océano,
achegando organismos descoñecidos. O peor é a contaminación: 1,3 millóns de
toneladas de residuos urbanos e industria is; 0,5 millóns da limpeza dos barcos;
· 340.000 toneladas de

co 2 dos gases que arrastra a choiva

e 126.000 de acciden-

tes de petroleiros.

A · EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA é o tema do XI
Encontro Galega-Portugués de Educadores pala paz, o 18-20 na Guarda, convocado
pala Nova Escala Galega (981562577). Tamén o Seminario Galega de Educación para
a Paz (Fundación Cultura de Paz) presentou o Día Escolar pola Paz, o 30 de xaneiro,
co lema "Sen violencia, paz e convivencia"; e mailos XXI Encontros de Educación

para a Paz, en marzo, sobre "A conflitividade escolar", para elaborar o Plan Galega
de Convivencia Escolar. O 15 de Nadal, no Salón Teatro de Santiago, presentarán o
libro-DVD: En son de paz, para celebrar o seus 25 anos. Na foto, o seu presidente,
Manuel Dios Diz ..
O 27 celébranse elecciÓns parlamentarias en

CHECHENIA, un país con

10

anos de guerra (a chamada "Vietnam caucásica"), e máis de 260.000 veciños vivindo
agora á intemperie, con temperaturas de 20 graos baixo cero. Case .todos perderon
. parentes nunha guerra non admitid.a pol·a ONU, pero que segue a arder dende a
invasión rusa entre 1994-96, na liña da opresión de épocas anteriores: zarismo,
estalinismo ... Situada ao norte desa montaña de 1250 km que é o Cáucaso, forma a
Federación con outras seis repúblicas, mentres· ao sur están os 3 estados indepe·ndentes: Xeorxia, Armenia e Azerbaixán. Na foto, a activista a pral da paz neste país,
a actriz Vanessa Redgrave.
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OS .CEN DÍAS
Cumprindo co rito tan consagrado, irnos falar dos cen días da nova
Xunta. Para constatar, en primeiro lugar, que non ocorreu ningunha
das catástrofes que algúns anunciaban durante a campaña electoral; ou
tamén certificar que para o común dos galegas poucas causas cambiaron, malia o que prometían outros.
Iso si, na imaxe ·supe_rficial hai algún ca.m bio notorio. De termos a
Fraga Iribarne en todas as portadas da prensa e en todos os noticiarios
da radio e da tele, vemos agora bástante, pero moito menos, a Pérez
Touriño. E o ex presidente está case desaparecido, non se sabe se en
combate. Que, por certo, si que ahondan as liortas, aínda que algo soterradas, entre os aspirantes a herdeiros, en contra da feliz sucesión que
nos anunciaba o propio Fraga hibarne: Mentres el mesmo pasou de
prometer ·a súa continuidade no Parlamento Galega e aceptar, serrón
solicitar, marchar a Madrid como senador.
Socialistas e nacionalistas móstranse moi satisfeitos polos cambios xa
realizados. Os cidadáns en xeral, segundo din algunhas enquisas, móstranse tamén contentos. Sobre todo por algunhas pequenas causas: en
xeral senten. que é máis fácil facerse oír, expoñer as propias demandas

Socialistas e nacionalistas
móstranse moi satisfeitos .
diante das novas autoridades, aínda que polo momento poucos resultados se poidan contabilizar.
Entre estes primeiros resultados, decisións xa operativas e que afectan a sectores máis ou menos amplos cabe destacar a. gratuidade dos
libros de texto en primaria, a paralización duns cantos encaros ou a
posta en cuestión da Cidade da Cultura, xunto coa ·elaboración duns
novos presupostos (algo que afectará a moita xente, pero polo de agora
non pasa de ser un proxecto de lei) .
Por certo que resultan rechamantes as reaccións perante algunha
destas medidas. Por exemplo, ningún organismo, alto nin baixo, ningún
medio de prensa ou grupo de presión se dignara a analizar en detalle o
proxecto da Cidade da Cultura. Agora todos rn.iran con lupa ese proxecto estrela, a favor do cal non se pronuncia ninguén máis có propio
Manuel Fraga, que, por certo, o compara con Versalles ou co Escorial.
Claro que, se consideramos o proxecto como un legado para a posteridade, non sería mellar poñerlle un nome acorde coa importancia do
proxecto e mais a relevancia do seu promotor? Por que non chamarlle
Tutanfragón?
Os novos presupostos setán os que realmente nos dean as primeiras
pistas do traballo emprendido. O resto é imaxe. Benvidos sexan eses
cambios, pero haberá que agardar a ver que hai realmente detrás. A
verdadeira revolución será, por exemplo, o día en /que na TVG non
sexan Supermartes ou Luar os programas estrela.
···················e
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Os debuxos son de Montse Gisbert

(Escóitase unha música suave de Nadal. O escenario permanece pechado)
(0,40 seg. de música. Ábrese o
pano .e aparece no escenario unhq familia,
son seis persoas. Nunha esquina haberá
unha cama para os dous nenos. Por
detrás, unhas cortinas que dividirán o
escenario)
(Detrás das cortinas estarán o Portal,
a pousada, e detrás da pausada unha
fogueira para os pastores. Detrás da pausada estarán agachados os pousadeiros)

PERSONAXES:
Narrador 1
Narrador 2
Mamá
Papá
Xiana

Narrador 1
Era o día de Noite Boa do ano 2005.
Como cada noite, os nenos da casa, Xiana e
Antón, tiñan que ir pronto para a ca.ma, pmque había que descansar. Xa saíran os Lunnis
na televisión había moito tempo, pero como
hoxe estaban a celebrar a noite do N adal, e
estaban os avós, papá e mamá deixaran quedar
un chisco máis ·con eles ós nenos . Había
moito tempo que non estaban todos xuntos.

Antón
Avoa
Avó
María

X osé
Estrela
Pousadeiro 1
Pousadeiro 2
Pousadeiro 3
Señor

(Un anaco de música)
Como xa se . fixera moi tarde, Xiana e
Antón tiñan que marchar para a cama (aínda
que non lles facía moita graza a idea), se non
mañá non ía haber quen fose capaz de despegarlles as sabas.
PAPÁ: (Ponse de pé e di lle aos nenos) Veña,
nenos! Xa é hora de ir para a cama.
ANT.Ó N: Mamá, déixanos quedar un
pouquiño máis cos avós. Por favor!

Anxo
Pastor 1
Pastor 2
Pastor 3

XIANA: Porfa, mami!
PAPÁ: Nenos .. . Dádelle un bico aos avós
e a poñer os pixamas!

Melchor
Gas par

Narrador 1
A avoa ponse en pé e dille ...

Baltasar
AVOA: (Ponse en pé) Veña, que vos conto
a historia do N adal.
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NEN OS: Veña! Veña!
Narrador 1
O avó, que estaba sentado a carón
da avoa, pregunta ...

AVÓ: Onde están eses bicoooooos? (Os nenos danlle un bico á avoa)

aínda que un pouquiño enfadados.
Para . eles era un . "rollo" isto de ser
pequenos.
(Qui~an os zapatos e senta!'l na cama
mentres a avoa se prepara para lerlles a
historia do primeiro Nadal)

(Pequeno silenzo e continúa .a narración. Ábrese o pano)

Narrador 1
Papá e mamá,
un
pouquiño
lo o ... , tamén
pr gunt n:
PAPÁ
e
MAMÁ: E para
nós non hai bicos?
(Os nenos danlle
bicos a papá e a
mamá, e vanse coa
· avoa para a esquina
do escenario, onde
está a cama).
(Neste
intre
péchase o escenario e
déixase aberta só a esquina onde está a
cama. Mentres, ábrense as cortinas de
detrás. No escenario aparecerán o Portal
e a Pousada)

Narrador 1
A Xiana e Antón non lles gustou nada de nada a idea de ter que ir
xa para a cama, pero como eran uns
rapaces moi obedientes e sempre
facían o que os seus país lles mandaban, foron para a súa habitación,
···················e

Voz en OFF:
Hai moitos, moitos anos ... , unha
noite moi fría, coma a de hoxe ... (San
Xosé e a Virxe entran no escenario e pasean por el), po~os camiños de Belén un
carpinteiro chamado Xosé. e unha
muller chamada María buscaban un
lugar onde .poder pasar a noite. Eran
San Xosé e a Virxe María, e estaban
moi preocupados porque o seu filio,
o N eno Xesús, estaba a piques de
nacer e non tiñan onde pasar a noite.
(DeixaY!'los un pouquiño de música)
Era unha noite moi especial para
eles; como a de hoxe para nós. O seu
fiilo ía nacer. María s·abía que xa faltaba .moi pouco e non tiñan onde
poder abrigarse do frío. A cidade de
Belén estaba chea
. de xente, non
había camas libres.
Tiñan que atopar
un lugar onde
quedar,
· pero
axiña.
· (Para a mú~ica)
Todos dicían .. .
(Xosé e María
petan na pausada,
tres veces)
Pousadeiro 1:
Non hai sitio! (Sae
da pausada e despois
de dicir a frase entra
outra vez)
(Xosé e María
petan na pausada, tres veces.)

Cando xa estiveron metidos na
cama, a súa avoa colleu un libro moi
gordo e· empezou a ler unha historia
moi bonita. A historia do primeiro
Nadal.

AVOA: · Hai moitos, moitos
anos ...
(A partir de aquí a avoa fará que le
toda a narración)
(Escóitase unha música suave)

Pousadeiro 2: Non hai sitio!
(Sae da pausada e despois de. dicir a frase
entra outra vez)
(Xosé e María petan na pausada, tres
veces)
Pousadeiro 3: Non hai sitio!
(Sae da pausada e despo.is de dicir a frase
entra outra vez)
(San Xosé acaricia á Virxe e vanse
para a outra esquina do escenario).
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Voz en OFF:
Levaban todo o día escoitando a mesma
frase: "Non hai sitio!".
. (Entra no_escenarioun home que lles sinala algo e despois ·
vaise)
(Soa unha panxoliña instrumental)
Voz en OFF:
Un- pobre _h ome que pasaba por ali decatouse do
estado de María e ofreceulles o seu alpendre para pasar a
noite. Non era unha pausada, pero seinpre sería mellar
ca durmir na rúa, c·o ceo coma único teito. Ademais, os
animais e a palla axudaríanlles a non pasar tanto frío.
(Entra un home no escenario e sinálalles a Xosé e María
algo ao lonxe. Despois marcha)
(María e Xosé marchan do escenario)
(Pequeno silenz o esperando a que ·María e .Xosé estean preparados. Callen o Nena e entran outra vez no escenario)
... María e Xosé chegaron xusto a tempo, xa
que pouco despois de chegar naceq o seu fillo: o Neno
Xesús.
Voz en OFF:
Como non tiñan berce onde poñer o N eno, San
.Xosé encheu ·o pesebre onde comían os animais con ·
palla limpa, mentres María o tapaba ben para que non .o
collera o frío.
(San Xosé ponse a colocar palla no pesebre para poñer alí o
Nena. Mentres María cántalle unha canción)
(Retírase o biombo que tapa os pastores moi despacio.
Mentres, soa o "Durme meu nena, durme" interpretada por
Luar na lubre)
Narrador 1:
Como o Neno estaba a chorar, a Virxe María cántalle unha nana que di:

Voz en OFF:
Un anxo do ceo encargouse de anunciarlles a todos
os homes e mulleres de bo corazón que nacera o seu
Rei, o Rei prometido por Deus. Por iso se lle apareceu
a uns pastores que coidaban o seu rab~ño. E invitounos
a ir eles mesmos a comprobalo.
(Para a música de Luar_na lubre)
ANXO: Traio boas novas! (Os pastores asustados
póñense en pé axiña). (Sería bo alumar o anxo cun foco. Vczle
uri proxector de diapositivas)
. Voz en OFF
Todos se asustaron moito cando viran o anxo brillar
no ceo daquela maneira.
ANXO: Hoxe en Belén naceu o voso Rei.

Voz en OFF
Durme meu neno durme, sen máis pranto ·
que o tempo de chorar vai pasando,
que a terra na que vives non quer bágoas,
precisa de homes sinceros para liberala.
Durme meu neno durme, calle forzas
que a vida que te agarda pide loita.
Recollera-lo froito sementado
No inverno escuro e frío no que estamos.

(Cando remata a canción, entra un anxo no escenario)

Voz en OFF
E de súpeto o ceo encheuse de voces de anxos que
cantaban unha fermosa canción de Gloria.
(Acendemos as luces do salón de actos e apagamos as luces
do escenario)
·
Voz en OFF
Os pastores non tardaron nada en poñerse en camiño cara a Belén para ver o seu Rei e atoparori todo
como a anxo lles dixera. O seu Rei estaba nunha corte,
pero non na corte dun gran palacio coma o do Rei
Herodes, nin tampouco nunha casa.

e.. . . . .
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(Esc6itase
unha panxoliña popular)

O seu Reí nacera nunha c.orte rodeado de animais que lle
daban calor.

(Escóitase unha panxoliña popular)
Cando se estaba a facer de día volveron andando cara a onde
deixaran os seus rabaños e todo o mundo en Belén os escoitou
marchar. Ían tan contentos que non facían máis ca cantar cancións para dar graza,s a Deus polo seu ·Reí Pobre, coma eles, e así
soaron as primeiras panxoliñas.

(Os pastores van cara á fogueira e quedan alí cantando con todos os ·
nenas unha panxoliña. De fondo pode soar unha panxoliña instrumental para acompañalos)

5-roR~ aue
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Reí. E así, seguindo a estrela, chegaron a carón do N eno e ali lle .deron uns
regalos moi valiosos para un Reí pero mói raros
· para un neno. ~ ada máis e nada menos ca o uro,
incenso e mirra.

(Mentres se fai a narración, entra dende o fondo a
estrela que guía os Reís Magos. Os Reís soben ao escenario e.colócanse aos pés do Nena e déixanlle os seus
agasallos)
(Unha vez colocados os Reís, os nenas danlle un
bico á avoa, as boas noites e póñense a durmir)

XIANA E ANTÓN: Boas noites, avoíña!
Voz en OFF:
Non foron os
pastores os únicos
que se· áchegaron
a Belén para
coñecer o novo
Reí. Tamén chegaron do leste uns
homes que viñan
en busca del porque viran unha
estrela que os
guiaba dende o
céo, e unha nova
estrela solo podería pertencer a un

~
...............
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AVOA: Boas noites, nenos!
(A avoa vaise do escenario e cando xa está fóra do
escenario e os nenas durmidos, os Reís Magos achéganse á cama, danlle un bico e déixanlles un regalo aos pés
da súa cama. Despois os Reís Magos volven ao portal)
(Péchase o escenario e os nenas seguen quedando
fóra das cortinas. Espertan e cando ven os regalos saen
corren do e gritando)
XIANA E ANTÓN: Mamá, papá, que viñeron os Reís!!!

Fin
*Texto enviado por Raquel Martínez Rial
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Clodio González Pérez
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COMPOSTELA: O CRUCEIRO DE RAMIREZ
desafio con outro naquel mesmo sitio, polo que fara
· excomungado pofa Igrexa e tivo que ser enterrado onde .
se erguía o cruceiro, lonxe da poboación, vagando dende
en~ón a alma na procura de oracións de persoas piadosas
que aliviasen as súas penas no Purgatorio. A lerida xurdiu
pala inscrición que campa na ·cartela barroca do varal:
Aquí /finó D. Manu / el Joseph Ra / mirez de Arella / no
rueguen / a Dios por el I Año de 1719.
A culpa tívoa a mala lectura das liñas quinta e sexta sen
ter en canta a anterior:
NORVEGVEN
A DIOS POR EL

Varios poden ser os motivos polos que se mandou
erguer un cruceiro, dende por devoción ata os que se
. deben a que naquel lugar fi.nou alguén ·¿ e marte súbita·
· ou por asasinato. De todos cantos hai en Saµtiago de
Compostela, un dos máis coñecidos antano era o de
Ramírez, que orixinariamente fi.caba no medio dos agros
que agora ocupa o Ensanche, preto da Praza Roxa (de aí
que as casas "baratas" que hai ali se coñezan por "casas de
Ramírez"). Nunha urbanización tan cutre como foi esta
non houbo sitio para o cruceiro e rematou na praza de
Fonseca, fronte ó colexio do mesmo nome, onde agora
deita auga unha fonte que veu do convento do Carme de
Arriba, pasando el entón para a praza de San Fiz de
Solovio, entre a igrexa e a universidade, onde aínda segue,
despois de que o movesen de novo co gallo das últimas
reformas urbanísticas da zona.
Trátase dun monumento sinxelo, de escas.o valor artístico, pero que a súa historia se converteu en lenda moi
popular sobre todo na época romántica. Contaban que
debaixo fi.caba o carpo dun cabaleiro que morrera .nun

A xente entendeu que non se podía pregar por un sui- .
cicla, porque, segundo a teoloxía popular, en vez de favo. recer a súa salvación eterna, o que se facía era condenalo
a arder para sempre nas l~pas do Inferno, por iso o mellar
era deixar que a súa alma seguise para sempre vagando
por este mundo. Pero . eu coido que, aínda pensado así,
debeu haber alguén que pedise pala súa salvación seguindo o vello costume de lembrarse de "todos aqueles polos
que ninguén reza", como adoitaba facer unha das miñas
avoas. E ata case aposto que tamén o fi.xo algunha vez
Rosalía de Castro, que .sabía ben da lenda que contaban
os vellos do Camiño Novo, a rúa onde ela viviu e que
agora leva o seu nome, que pasou moitos solpores sentada nas súas .gradas:

Cruceiro de Ramirez que te ergues solitario
dos Agros na espranada, antre as rosas dos campos:
o sol da tarde pausa en ti o postreiro raía
coma nun alma lriste pausa un soño dourado ...
Se o cruceiro de Ramírez seguise no seu emprazamento primitivo, seguro que aínda agora a lenda se mantena
.viva entre as persoas maiores, malia que fi.case asombrado
no medio de edificios de pésimo gusto arquitectónico,
pero como lles _acorre a todos estes monumentos populares cando se mudan de sitio, no mesmo intre en que os
canteiros moveron as. súas pedras asentadas en 1719, esvaeceu para .sempre todo canto de misterioso se contaba da
- súa historia, perdurando uni~amente a parte material do
crucein:~. Dende entón xa ninguén volveu falar da ánima
en pena de Manuel José Rainí:i;ez de Arellano.

_,
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ENTREVISTA
CONVERSA CON MANOLO REGAL LEDO
Non hai causa mái's radical e revolucionaria ca comer o pan de Xesús
e beber o seu viña, conscientemente
'

'

Está algo de moda o dás misas, o da Eucaristía dos domingos. O Papa e moitos bispos
estiveron en Roma discutindo sobre diso. Noutra ocasión comentaremos o que alí
pensaron e propuxeron. Hoxe quixeinos cámentar causas das nasas misas, -fa/ando con
Manolo Regal, co que ma.n tivemos a seguinte entrevista.
·

Moita xente non sente que a misa teña que ver

-Manolo, participas habitualmente nas nilsas do domingo?
-Si, para min son un momento
especialmente agardado e especialmente gozado cada domingo. Tanto é
así que eu, no meu interior e no meu
falar normal, chámolle "a misiña do
domingo".
-Que é o que fai que as nlisas
do domingo sexan para ti tan
agradables?
-Varias cousas: primeiramente o
feito de me ver coa xente· ve~iña,
homes e m~lleres e algúns nenos e
nena , que se nota que nos aprezamo ' que nos queremos, que nos
tarda vernos domingo · a domingo
polo meno . Isto na aldea é especialm nte ignificativo. Ademais cliso,
tamén me atrae moito o feito de

...............
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súa vida real

saber que xuritos nos irnos atopar e
ver con Xesús, no ·pedaciño do
Evanxeo que nas misas se le e na
memoria do .P an e do Viño, que me
parece unha verdadeira xenialidade
de Xesús.
-Que queres dicit con iso da
xenialidade de Xesús?
-Nada, pois que o sinal ou s.a cramento ou metáfora do Pan e do Viño
paréceme dunha sinxeleza· tal e
dunha fondura tal, que me vencella
con toda a riqueza e orixinalidade de
Xesús. Polo que . eu vou vendo, e
experimentando algo tamén, todo o
de Xesús leva es tes trazos: sinxeleza e
fondura, algo que ·te sorprende e desborda, chamándote sempre a descubrir a Deus envolto e revolto contigo
e con toda a comunidade, coa mate-

ria das causas, coa historia da xente,
cos máis débiles sobre todo. Ben pensado e vivido, non hai cousa riláis
radical e revolucionaria ca comer o
Pan de Xesús e beber o seu Viño,
conscientemente.
-Cres iso de verdade?
Si que o creo.A misiña dos domingos é algo tan fresco e vivo coma
Xesús mesmo, que · non deixa de me
revolver e provocar co atractivo da
súa
personalidade
marabillosa.
Dalgunha maneira a misa é coma. un
estoupido de luz que nun momento
nos retrata toda a vida e rµorte de
. Xesús. Dános a posibilidade de estar
cabo del, sentir a súa man a carón da
túa, o seu abrazo, o seu alento, e
tamén a súa queixa, o seu cabreo, a
súa rabia.
-Manolo, non estás idealizando
un
pouco
iso
da
misa?
Realmente as misas, tal como
· hoxe as vemos · e vivimos, teñen
esa vitalidade ·que ti dis?
-Claro que a idealizo algo. Pero
idealizar non é malo; é expresar algo
tras do cal un quere ir, porque ten ·
visto que po:r aí teñen sentido e verdade as cousas. Despois claro que hai
misas e misas. Eu, nalgunhas misas ás
que vou, sufro, porque vexo moita
pobreza, tanto no· que preside as celebracións, o cura, coma na comunidade que o acompaña. Nestes casos,
paréceme que as misas, no .c anto de
ser un espazo onde se rpanifesta a
bondade e a xustiza de .Deus, o que
se dá é unha ocultación de Deus,
unha falsificadón da súa presenza. A

Redacción
.

.

min isto dóeme, porque creo que o
de Deus, tal como nolo viviu e nolo
contol'.1 Xesús, é aÍgo extraordinaria.mente positivo para toda a xente,
sobre todo para a máis pobre e marxinal, e con estas causas desactívase
todo o ben de Deus para a xente.

-Para que isto non fose así, que
propoñerías ti?
-Ben, eu pódoche dicir algunhas
.
.
causas que a rmn me p~recen importantes , partindo, en todo caso, de que
eu mesmo necesito delas e tamén a
comunidade parroquial da que
. formo parte.
Mira, eu entendo que a novidade
· da experiencia refuO.osa de Xesús
moveuse sempre entre estes tres
polos: o normal ou ordin~rio da vida,
o apego a Deus e á xente débil, con. cret~, con toda a paixón do mundo. E
entendo que calquera que se achega...:.
se ás nosas celebracións dos domingos debería de palpar de seguida estas
tres caract~rísticas.
-Explícate un pouco ·máis, por
favor.
.:. . Pois si, eu creo que hai misas nas
que envolvemos todo nunha linguaxe relixiosa totalmente arredada da
linguaxe . normal da xente; desde o
primeiro momento a xente desconecta. E desconecta porque non
sente que a súa vida sexa significativa
para o que se di ali, nin o que se di ali
sexa significativo para a súa vida.
Dígocho por propia experiencia, e
iso que che aseguro que fago esforzos
por estar atento e metido na acción.
Xesús non facía así. .A novidade de
Xesús estivo moito en sacar a Deus
dos espazos relixiosos, nos que as
autoridades relixiosas do seu tempo o
querían ter encadeado, para o poñer
ªº·alcance e servizo dos máis débiles
e marxinados.
-Insistes moito niso dos débiles
e marxinados, por que?
- Porque é o criterio básico que
Xesús mesmo nos deu para valorar
toda · a n osa vida relixiosa e, polo

A misa
ten que.ser un
lugar onde se
manifeste a
bondade e
xustiza de Xesús

tanto, para valorar tamén as rtosas
mesmas cele~racións. o · pobre, o
débil, o marxinal debería estar, como
se di agora, positivamente discrirriinado nas nosas celebracións. Era o
que facía X~sús sempre, descolocando os que tiñan un p~nsamento relixioso oficial. N a i:nedida na que deixemos a Xesús ser Xesús nas nosas
misas, verémonos descolocados
tamén; pero ese sería un bo sinal de
que as misas van na liña, de Xesús.
-E todo con moito agarimo de
Deus, dis?
~Exactaniente. · Non ºt anto do agarimo noso por el, canto do del por nós .
A misa tería que ser unha manifesta-

ción da esplendidez de Deus pola
xente, polos que menos o merecen.
Non entendo que a xente non vaia
comungar, porque se sinta pecadora.
Para min é faltarlle a Deus.
-Pero así a misa pode perder o
seu nervo, a súa seriedade, non?
- Non, non é certo. A misa perde a
súa seriedade facendo dela unha pantomima do sagrado, por moi solemne
. e respectable que pareza. Unha misa
vivida .nas claves que che comento
sinceramente creo que nos achegaría
á verdade d~ experiencia de Xesús . E
ante esa experiencia de Xesús moitos
dos .máis dé_biles se sentirían especial.mente convocados, e moitos dos n:iái_s
fortes e abusadores, ou abandoaban
os seus hábitos de abuso deshumanizador, ou deixarían de asistir ás riosas
celebracións por propia decisión, non
por exclusión de ninguén.
-E todo isto en gal~go, por
_suposto?
-Por supostb. É o abe dunha misiña feita e celebrada para recoller a
graza e a desgraza da vida e para dar
remedio e sandarnos.
-Grazas, Manolo, polas túas
palabras.
-De nada, home. Grazas a todos vós
por escoitarme.

e·········· ·· ····
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O SERVICIO DE TELEASISTENCIA
A porcentaxe da poboación española maior de 75 anos é do 7,08% aínda que .en
comunidades como Andalucía e Galicia esta porcentaxe se eleva por riba do 30%. Se
estudamos o grao de dependencia dos maiores verbo das actividades da vida diaria,
como comer só, vestirse, camiñar, bañarse, realizar tarefas domésticas, mercar, usar o
teléfono, manexar cartas, usar o transporte público vemos que xa comezan a notarse
dificultades na poboación de entre os 65-70 anos, disparándose
para o grupo dos maiores de 80 anos.

A teleasistencia pode solicitarse en calquera concello ou centro de saúde

A Teleasistencia é un servizo . social
domiciliario de atención permanente
os 365 días do ano durante as 24
horas do día. Consiste nun sistema de
comunicación, de mans libres, que

permite poñer en contacto ao usuaCentro de Atención c~ntacta periorio, desde o seu domicilio, cun . dicamente con eles co fin de realizar
Centro de Atención. O contacto pro- . un seguimento permanente, manter
dúcese cando a persoa necesitada de
actualizados os seus datos e intervir
axuda preme un botón nunha pulseise as circunstancias o aconsellan.
ra ou colgante que a persoa leva
Con este sistema aga.r damos melloconstantemente
con
ela.
No
rar a calidade de vida dos nosos vellos
momento que se produce a chama_da
con discapacidade, que están sós ou
aparecen na pantalla do equipo inforcon dependencia de terceiros e que
mático do Centro de Atención todos
desexan seguir permanecendo no seu
os datos do usuario (datos persoais,
contorno habitual, evitando así os
sanitarios, sociais, persoas con cópia
grandes custos persoais, sociais e ecoda chave da casa do usuario ... ), así
. nómicos que o desarraigo trae consicoma un índice de axtida _q ue sirva
go.
de apoio ao operador.
Porén, ~ómpre advertir que non
Este servizo compleméntase coas
todo o mundo pode aproveitar as
axendas do usuario, que permiten
vantaxes . da teleasistencia: aquelas
recordarlle determinadas actividades
persoas con enfermidades mentais
ou hábitos que debe realizar de
graves (incluídas as demencias senís)
forma esporádica ou periódica (toma
ou con deficiencias notorias de audide medicamentos, visita ao médico,
ción e/ o expresión oral, veranse
etc). Tamén son felicitados polo aniimpedidos para empregar este instru-

versario e o santo.
Ademais das chamadas que realizan
os usuarios dende o seu domicilio, o
EDITA: Empresa periodlstica A. IRIMIA

mento de comunicación verbal entre
o usuario e o centro de atención.
FEITO EN PAPEL RECICLADO
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1
n1Í'tnero~e iqueza,s 11ª rair E 1re on ·. ea o argumento
7"
.
tctiízlot[Ue o fetfo que na e5erhca parte o norfe e 1
,
.
.
__
71.fiica se proaiiZamats -comt a que na Africa n~gra, i
aemostra que OFrolilema é mais psicolóxUo qUi]fs:ico: ;'
-------H
_j _' () in!er~an!! desta p5rspefti!!!! é qi°te~~ dt o au~Stella Obasanjo que en paz estea
r
::) da carta, non !!_ega ':_que os co{onizado_!~f!f...ªran u.ns jestados destinados ao frac4.So", p_erQ, di que xa
~ apond~i_de q~eiE!:-nie j d$.e!J.4.encia_p~c~lóxiffl, ~u-e "é~áis pgdu'tblo__para as .p_oboacións negras asu'
mir unha parte da culpa ~ de'yer.da.d.e cremo4ue_tQdas samos_ig:uais!!. _ · _-.
----!--H
Prggúntase, por exemp.ÚJ, que.priva aos f..obe~o.s fottes..de.Áfri~a-ft-subsidiar-aos seus-oampesiños,
·~
tal como fai _pu_ropa E l!oti O--":_x4mplo d~Nixe~ia, 1-un-paí-S¡q_ue-GU-ad¡r-iplicou-a-súa riqueza nos -cinc
·
_últimos anos, ri~ueza que -so -se- reflecti'f -en p.rox.-etto-s dispendioso . e-4ux11-rios'o ritmo-de-vida- da-elite
_
dir-ixen~e. "A quen ·hai que culpar-polo-jeito- de que -alcaldeS'rurai-s -d"C-Nix-eria-teñatrn Rein<r Unido H,
"e ' un -~at~impn~o itio~to-m-a¡ior có de-,!:Fony ~IJlair'.J_,,,Pr~guntalra.
, , ! , ,._, - --- - , ·J.:- <iNii;iguén-nega 'pre hf'xq barrfiras-~ come.rdir''; ~r,feto, arno7ltnle eXeihplo,-" a ]al a de ciílida'-de e o-pobre ~c~bmlo -e-ernpaqJ!-eticdo.--dosproautos aJrica1;1os é iñe~cJ:Sab1e . ~:--H vai mats a1ó: "Como
' , npli~-aiv C(Jnoepto-tfé CO erCfO ~USO a ífnpats coma ixeria ·que entodo para serunha potencia agrí'--' cola,'. p~ro aban onaa: agrtc~ ruraipó1o b°°'m ao petróleo?~ .' Que ten que vera inxustiza internado- -+---+-!
_¡
!_ - nal ªº Jetto- d q e pasase1 e,__Stir
o¡primeiro proiluto_r
aeo-..-.l
aceite
de palma a ser
o último da lista?
E co
- ___._
--_ _ - - - - 1-- -+-~ ¡ Je.ito i que O¡S srus¡corrur_tqs ~ in.eptos OI er1¡1!!!!tes1 frustrase!!:_fl e~2_f-ns'i~n !!f.rícola nacional a'!_ per- -:t..:-milia~s seu~ cqmpinches i'-:p'e!!E~~v~ de.produtos¿grí~Esl;. Etc. _
· . A__j_§ m is '-qurevfn,¡ po~ ue Besl?_~_iala entre..J!!ltf!!LC_<!1.lsas,_j.as_ON_G e dá iwhas pistas moi inte.
·r ' aqtifi" ra ¡!!_le~tf,te
--·-L-~·
·,
. C)..
P is ·isd,_nOn ¡o digo e dio n nix iatJ'Q...E..a ntin..deume moiÍo que pensar. No próximo número,
se cadra, contjnuarnas cpm_etJ._tanrur-esa carta an uxestiv.a.
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FALANDO DA LINGUA

Lidia e Valentina

Nori me sErves polo moito que dOnnes!
Se esperabades unha lingua de refráns sobre o San
Martiño, hoxe sentímolo... Fáltanos un pequeho detalle
sobre os verbos da 3ª conxugación (os rematados en IR ) , así que alá irnos. Si, hai un grupiño <lestes que
"padecen" do que se lle chama alternancia vocálica
(énchese a boca a pronuncialo ... !). E iso que vén sendo?
Pois évos o que acorre cando un .verbo ten unha vogal
tónica no inf¡nitivo, pero á hora de conxugalo, en determinados tempos, múdaa por outra que lle queda ceiquiña, é dicir, vai cambiar e por i ou u por o. Ímolos clasificar en tres grupos:
1- os que se coll?Cugan como pedir. Estes van cambiar
ese e que teñen no infinitivo (pedir) por un i ·
• nalgunhas persoas do presente de indicativo (P, 2ª, 3ª e
6ª) e dirán pido, pides, pide, pedimos, pedides, piden .
• ~n todo o presente de subxuntivo, porque ·este tempo
sempre se vai conxugar segundo sexa a 1ª persoa do ·
presente de indicativo: pida, pidas, pida, pidamos ...
• e na 2º persoa do imperativo, que se copia da 3ª persoa
do pres nte de indicativo: pide!
gu n est mod lo advertir, agredir, suxerir, medir, vestir,
divertir. ..
2ue
conxugan como servir. Moito olio con
t , porque hai quen adoptou ·ª conxugación do castelán
a fai igual cós do grup9 anterior. Van .cambiar e por i:
• na primeira persoa do presente de indicativo: sirvo, ~er
ves, serve ....
• e, seguindo as regras explicadas enriba, o presente de
subxuntivo só levará "i": sirva, sirvas, sirva ... , igual cá 2ª
persoa do imperativo: sirve!

Velaquí a vella dormente.

Seguen este modelo sentir, seguir, mentir e ferir.
3- os que se conxugan como durmir. Estes. van cambiar u por o:
• na 2ª, 3ª e 6ª persoas do presente de indicativo: durmo,
dormes, dorm<:, durmimos, durmides, dormen.
Seguen este modelo fuxir, acudir, cubrir, cumprir (cando significa ser necesario), descubrir, muxir, súbir, sufrir, tusir, ulír...
Aquí tecles que ter tamén moito olio, porque hai outros
parecidos que son completamente regulares; é o caso de
·asumir, confundir, consumir, cumprir (cando significa obedecer, completar), curtir, presumir...
Que, che gastes coa cabeza quente · ó final? Veña, ·que
non é para tanto! De paso que comedes unhas castañas e
saboreades o porquiño e mais o viño novo, podedes aproveitar a conxugar! !!

50 anos con Merlín e familia
De entre as obras dos tres grandes narradores da posguerra que foron Cunqueiro, Fole e
MERLINeFAH ILIA Blanco Amor sempre ha ter un lugar destacado Merlín e familia. O príncipe dos magos,
filio de solteira e nación allea, fixose noso mercé á memoria de Felipe da Amancia, e a
arte de don Álvaro filio de Xaquín o galega alá polo ano 1955. Co motivo dos SO anos
", podemos visitar unha exposi~ión no Museo do Pobo Galega en Santiago e, ademais,
gozar co fermoso libro que publicou a editorial Galaxia con textos do propio Cunqueiro
e con ilustracións de Fausto !sorna. E por seguirmos con obras que acaban de saír da
mesma editorial vale a pena ler a novela máis recente dun vello amigo de Irimia coma
Francisco Fernández Naval que leva por título Unha cita co aire. E ademais debemos atapar tempo para ler o ensaio de Teresa Moure que leva un ano cheo de premios literarios e que en As palabras das filias de Eva fai unha análise sobre os estereotipos sexistas na linguaxe.
A.Q.
AlVARo CVNQUEIRO

