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

EDITORIAL CAÑIZARES V
CIERRA ESPANA "está en
juego la unidad de España ... Siento la necesidad de elevar y compartir con vosotros una
súplica honda a la Santísima Madre de Dios,
siempre Virgen, por España, por su tierra,
Tierra de María"
É un exemplo moi significativo, porque
Mons. Cañizares, arcebispo de Toledo, é
vicepresidente da Conferencia Episcopal
Española. Na súa homilía do San
Ildefonso mantívose na liña habitual de
arrepiar a freguesía con demoníacos sepa- ·
ratismos e traizóns a eso que Franco cha- '
maba "una unidad de destino en lo universal".
Pero monseñor confúndese d_e .guerra. E
métese en camisa de once varas políticas,
mesturando as súas evidentes simpatías
ideolóxicas con aquilo que debera ser,
polo menos para el, sagrado e non manipulable, por exemplo, a nai de Xesús.
Non acaba de entenderse ben por que
na antiga Iugoslavia era lexítimo e digno
de toda beizón eclesiástica que a católica
Croacia se separase do resto e rompese a
unidade de destino. Nin está clara esa
interesada mestura da Virxe María con
algo histórico e mudable, negociable e
relativo "relixiosamente neutro", como é
a forma de unidade política qu.e pacten os
territorios, nacións, nacionalidades ou
parroquias.
É máis conforme ao espírito · das benaventuranzas un estado c~nfederal coma
Suíza, un estado unitario como Francia
ou un estado escindido como Eslovaquia?
Hai máis amor cristián no federal México
ou na autonómica Italia?
Dous día despois o arcebispo de Lleida,
con aposto talante, na festa do patrón dos
periodistas, Francisco de Sales, agradecía á
profesión o seu servicio de informar e de
opinar, ao tempo que suxería que a
COPE desnaturalizara a misión da Igrexa. ·
Daquela que? É máis "tierra de María" a
nacionalista Cataluña ou a españolista
Castilla La Mancha?
O ideoloxismo parafascista de certo
sector dos bispos, mesturando "churras
con merinas", xa non resulta nin sequera
triste. É simplemente absurdo, xurásico,
insignificante .
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O TRASNO NO PAO DO POLEIRO
CARTOS E POUCAS IDEAS

MOITOS

Perigo na Ribeira Sacra: os alcaldes do proxecto europeo que chaman Leader teñen os cartos sen gastar. Cando tal acontece, calquera cousa pode pasar.
Por exemplo, o que se chama "efecto Mero", por aquelo do que s.e
fixo cos cartas europeos no río de tal nome, o que desemboca no
Burgo e dá lugar á ría da Coruña, dispensando La.Un intento de
falcatruada que tant~ deu que facer a unha coordinadora de veciños entusiasta empeñada na defensa do Mero, e que logrou que
non fose unha desfeita total. (Río Mero natural, non queremos un
canan . .
.
Cando nun ptoxecto que ten por vocación o desenvolvemento
comarcal, por exemplo con turismo ecolóxico e rural, coa protección e posta en valor da paisaxe, artesanía ou productos tradicionais, etc ... danse cartas aos que non teñen ideas ... acaba por formigonarse o primeiro que se atopa.
Porque para os políticos sen ideas e os ~estores preguiceiros non
hai nada mellar que un enorme e úajco expediente de contratación e gasto, un faraónico paseo marítimo, a recondución e canalización do Nilo ou a transformación dun monte nunha cidade
cultural. Todo é posible.
Así que, ollo, que como lles deixen van coller carreira e, aos ·c anons
do Sil, salvaxes e indómitos, vanlles domesticar as marxes: segarán
os bravos ameneiros e rebolos, para plantar civilizados choróns, que
pegan máis coa nosa idiosincrasia tópica; deturparán paisaxes i:µdíxenas, galegas e subdesenvolvidas; cambiarán o máxico curso das
augas a golpe de caterpillar e quedará un paseo fluvial chachi, accesible en coche, o maior do mundo, envexa de quen xa sabed.es, non
só polo aquel cementoso e· imperial, senón porque pintarían a calzada de rojo y gualda todo a feito, a vista de satélite, como uclia
muralla china hispánica, dálle titanlux, vinte quilómetros de unidad.e patria, para que aprendan os cataláns.
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·O ECO

Damián Nogueiras
20 euros

l.ACLAVE

Xabier Blanco
Rompendo valados

E pensar q-ue por 20 euros,· como din na radio, pode curar un lepro-

A oración (ver versiños anteriores) relanza a Xesús á súa

so! Claro, Xesús non tiña cartas e tiña que recorrer a outras 'armas'

misión, que agora se espalla por toda Galilea. As fronteiras

para curar. Realmente debe ser sinxelo curar a lepra (nos nasos días),

de Cafarnaún quedan suprimidas. Pero a acción de Xesús

unha dose de investigación, moitas probas e,

princip~lmente,

xente

pretende abolir outra clase de fronteiras: aquelas que divi -

que realmente ten a vontade de querer curar, que non teña medo das ·

den ~s persoas. Esta idea semella ser a que move ao evan -

doenzas e que aposte por "avanzar". Dous mil anos tardamos para .

xelista a introducir aquí o relato da c.uraéión dun leproso

pasar de que Xesús faga o milagre. de curar a necesitar só 20 euros.

que, sen indicación ningunha nin de lugar nin de tempo,

Tanto tempo irnos tardar no resto das causas? Por que somos tan

convértese no vértice e resumo dos relatos de milagres·

lentos en avanzar en causas. tan sinxelas? Tan complicado é querer
acadar un obxectivo? Por que sempre ten que haber un grupo que
está en contra e que para os procesos? Por qué marxinamos ideas?
Os leprosos son un grupo que ninguén quere escoitar, ninguén se
preocupa deles, non forman parte da sociedade pala súa condición.
A sociedade non busca solucións, bloquea todo o que veña dos leprosos. Letrados e fariseos non fan nada. E os nasos letrados e fariseos?
Non se. percatan de que se teñen que

poñe~

a traballar por todos os

narrados ata ag·ora.
O leproso era, en efecto, o
antonomas~a.

m~rxinado

e segregado· por

A lepra era a meirande muralla social e, ao

mesmo tempo, unha enfermidade que só Deus ·podía curar.
Ante a petición humilde do "impuro", Xesús non repara en
tocar o intocable e, no canto de queda r contaminado,
comunica a súa bondade. O segregado queda reintegrado.

grupns da nasa sociedade? Para que están continuamente bloquean-

Ouen estaba abocadD á marte recupera a vida. Velaí un

do ideas? Para que 'sacan peito' e din 'de aquí non me movo'? Como

xesto clamoroso e revel_ador. Imposible de silenciar aínda

pode ser que a metade dos políticos sempre estean en contra? Por

que se pretenda. O que experimenta o poder integrador e

que non son capaces de gastar 20 euros e curar ·un leproso? Cansan,

salvador de Xesús convértese necesariamente en voceiro

como di o meu amigo Manuel: cansan.

desta boa nova. ·

APENEIRA

···················································································································································································································································································
As exportacións/importacións con

CHINA son de ·240 millóns de€:
Pescanova, Citroen, lnditex ou EUROLATÓN, de Caldas, presidida por Carlos
Pérez e adicada a ferraxes, conta con 4
· fábricas e 1300 empregados, o maior ·
fabricante de España en Asia. As
Cámaras de Comercio déronlle o premio
á internacionalización das pymes.
Salientamos o seu pulo no 2006: en
· marzo vai abrir en lu Huan co-n 3000
A Plataforma pola

DEFENSA DO ALTO. ULLA celebra o 11

a 3ª

proba de piragüismo "Torrentes do Ulla", para defender o río nun espazo no que queren construir o salto de Frádegas, na foto. A nova Xunta paralizou 37 minicentrais,
elementos que nun primeiro momento destrúen o 950/o do contorno, ainda que despois poida recuperarse ·en parte. O razonable criterio para as suspensións foi o nimio
porcentaxe de enerxía (2,50/o) que producen as 100 centrais actuais e que tanta des-

obreiros; en abril penetrará en Europa
dende Colonia e en América dende
México. Pero o comercio máis grande é
o cotián: eses 6 ou 10 barcos ben acugulados de pro.dutos chineses que arriban cada semana a Vigo.

feita provocaron en 80 ríos. Estas centra is ·reduciron un 500/o o seu rendemento en 2
anos.

No día dos

HUMIDAIS, o 2,

viaxamos ao máis importante: as
Gándaras de Budiño, que alimentan 150
especies de vertebrados, pero que están
acosadas polas desfeitas das que foi
cómplice a Xunta anterior, que reduciu a
. súa superficie en máis de 200 hectáreas
para construir
A Fundación

u~ha

autoestrada e per-

mitiu os verquidos de industrias ao Río

FE E ALEGRÍA

Louro, contaminando a zona. Hai 1130

cumpre 50 anos. Nace en Venezuela do

humidais inventariados, 341 en Lugo,

carisma do xesuíta Xosé Vélaz.

con 309.705 hectáreas.

Estendida por 14 países, lo ita poi a educación liberadora nos sectores marxinados. Na foto, Pablo lbarra, que abandonou a vida na rúa en Managua e agora
lo ita por mellorar (el e os que non .

Con Bachelet e Morales principia un ano de 10 convocatorias electorais en

morreron da súa pandilla). En Nicaragua

LATINOAMÉRICA (Ecuador, Perú ...), que van imbricar os movementos

coordina a formación Fernando

sociais á política, preto do proxecto "Alba" de Chávez, lonxe do "Alca" imposto por

Cardenal: 8 centros e escala de maxiste-

EEUU. Bolivia vive na miseria, cuns recursos expoliados desde a colonización, cando

rio nun país no que 900.000 nenos non

corría o ouro e o dito "vale máis ca un potosí", en referencia ás madeiras e materiais

reciben ensino e o goberno está empe-

fermosos da rexión de Potosí. O tesourn afundido na batalla de Rande-Vigo; en 1702,

ñado en pagar compromisos co FMI.

procedía destas minas. Na foto, o sabio Porfirio, aimara coma o presidente Evo e o
líder Quispe, de El Alto, sensibles aos excesos de poder, amasan a carraxe pola perda
de comunicación coa Nai Terra, as flores ou as estreJas, bloqueados polo caciquismo

··············· · -

que creba a harmonía ant!ga.

Alfonso Blanco Torrado

A Sl-N ISTRALIDADE LABORAL medrou un

18,310/o (máis

dun morto cada 3 días laborables). En 15 anos, 600.000 traballadores sufriron algún
accidente. No 2004 morreron 87 e no 2005, 103. Na construción morreron 28 e
foron 12.509 os accidentados. Entre os primeiros están os autónomos: un 2,60/o (a

POLA SEGUR ADE E A
SAUDE NO TRABAu.o

media estatal é do 2,2). O 600/o son os temporais, que son o 350/o dos e das obreiras.
En 5 anos, por sectores, as porcentaxes son: servizos (32,8), construción (22,52), mar
(21, 14), industria (19,56), campo (3,95). Na foto, manifestación a pral da seguridade

en Porriño, .o 19 pasado.

Non perdemos a memoria e.visitamos o

MUSEO -DO .
HOLOCAUSTO de
Mauthausen. O 27 cúniprense 61 anos
da liberación. Estarrecidos, lemqs mensaxes de esperanza dos parentes e
superviventes, tamén en galega, pois ali
morreron a maioría dos 120 galegas
confinados coma Bieito Folla, de
Ourense. Outros sufriron 2 anos ata a
marte, coma Henrique Doval, de Lugo
(1917-97), que loitou cos republicanos

e, exiliado, pelexou cos franceses contra
os nazis, que o apresaron neste campo
de concentración. Morreron 122.787,
entre eles 6502 republicanos españois.

NO DÍA DA"LINGUA MATERNA, o 21,

celebramos que

hai uns 5000 IDIOMAS. Máis de 1000 están na India, 500 en Papúa-Guinea, só
ducias en Europa. Se o galega. foi conservado e transmitido polos labregos e mariñeiros durante séculas, tamén o foi o indoeuropeo coas prácticas agrarias dende o
Oriente Medio ata o.Cáucaso, hai 6000 anos, dÚn xeito pacífico, non con conquistas. En internet navegamos en inglés ou en mandarín, o idioma principal dos chine.ses, pero é unha teima para outros 3000 idiomas de rexións máis pobres con febles
tecnoloxías. Cada 2 semanas marre unha lingua por falla de creación. Na foto, escolares kurdas ás que Turquía prohibiu a lingua ·que gardan dende o s.11 a.C. A resistencia castigou aos mestres turcos coma responsables da represión cultural.

"A cea" do prisioneiro Siewierski no

MUSEO DE AUSCHWITZ,

onde morreu Ramón Lamela, de Fisterra, transmite a emoción e arrepío de 6000
obras feitas por creadores nos campus de concentración coa teima de sobrevivir,
case t~das ás agachadas, baixo o risco de marte, liberándose

UllS

minutos do inferno

no que asasinaron entre 1,1/1,5 millóns de persoas, a maioría xudeus.

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 C~fuña)
· 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
2801 O MADRID
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30

~ Habana, 12

32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax: 988 - 37 09 28

~ Rubalcava, 30-32

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax: 981 - 35 37 16
~~ Pza. Sto. Domingo, 4

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax: 982 - 24 4913

fAi

Urzáiz; 17
36201 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax: 986 - 22 04 74

~ Albareda, 17

41001 SEVILLA
Telef.: 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

··············e
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A NACIÓN COMO TABÚ
No culebrón no que deri~ou o proceso de reforma do Estatuto de .
Autonorrúa de Cataluña, a palabra nación concitou unha boa parte das críticas, insultos e tensións dos grupos políticos, comentarios de prensa e proclamas dos · opinadores oficiais· dos medios audiov~suais.
O argumento era moi simple: Cataluña quere ser recoñecida com<? nación
e despois vai demandar a independencia, para se converter nun estado. E a partir dese razoamento tan simple naceu todo ese espantallo da conspiración contra a unidade da patria, que agora seguen axita~do desde o Partido Popular e
outros sectores que consideran que o naci.o nalismo é un perigo, sempre que
non se trate do propio nacionalismo, o español, .que ten todas as beizóns do
patriotismo.
En realidade trátase de xogar coas palabras. A ninguén se lle escapa que
existen no mundo moitos ·países, algún deles moi poderosos, que integran no
seu seo a nacións diferentes e que mesmo lles recoñecen a categoría e mailo
nome de estados.
Aí es~á o caso ben notorio dos Estado.s Unidos de América do Norte, onde
.os diferentes estados teñen incluso si~temas lexislativos tan variados como que
nuns existe a pena de marte e noutros non; riuns autorizan matrimonios entre
persoas do mesmo sexo, algo rexeitado na maioría deles. E, claro, non vale
argumentar que algúns deses estados son tan relevantes na econorrúa ou pola

A cuestión será saber .

como
. se
. organiza
a conv1venc1a e
maila .solidariedade interna.

súa pobé)ación como California, Nova York ou a Florida, senón tamén outros
do centro que teñen menos habitantes e riqueza ca Galicia.
Moito máis preto, aí ternos a República Federal de Alemaña, na que se
integran tamén est~dos de moi diversos peso _demográfico, desde os xigantes .
Baviera, Baden Wuertenberg ou Renania-Wesfalia, fronte a Bremen, Saarland
ou Baixa Saxonia.
Ou sexa, que non existe ningún verdadeiro problema na existencia de diferentes nacións ou estados dentro dunha mesma unidade. A cuestión será saber
·como se organi~a a convivencia e maila solidariedade interna. Clarn que a ·
maneira de nacer e desenvolverse este híbrido que é o estado das autonorrúas
crea confusión e suscita tensións. Pero non hai ningunha disposición intocable que impida que un estado se_organice de xeito federal. Hai mesmo algúns
exemplos de organi2acións confederais, como é o caso de Suiza, que funcionan con eficacia.
Así que aceptemos con naturalidade o sistema que ternos. E loitemos, se
nos parece oportuno, por ~ambialo, para centralizalo máis ou para facelo máis
descentralizado. Pero sen crer que calquera desas opcións sexa máis aceptable
e sagrada ca outra.

O _PETOPO ~
SANTOANTON

············· ················ ···············Rubeii . Arambiifii.

Foi ·o día da non violencia e houbo neve.
Por aí hai algúns mozos que, como se aburren, andan a mallar na xente, e na xente
pobriña. O caso é que non lles falta de nada a
eses mozos: teñen . cartas, teñen coche, cása,
roupa caras, ordenadores, teñen drogas e noites sen fin .. . Non será que non teñen corazón? E quen llelo roubou?
Para min que todo o proble'ma está nos cartas. Cando nace un picariño, parece que xa trae unha etiqueta de instrucións: medrar, estudar,
deixa.r de estudar, gañar cartas, mercar un coche chulo, escarallar o
coche, facer unha hipoteca para saberse propietario, casar e descasar
de contado e non ter máis ilusión ca lograr unha quiniela· e marchar
ao Caribe ou ao Brasil. Como to'do; isto é unha gran parvada, ten que
saltar polos aires. Verás, teño agora na casa unha pota <lesas que cacen ·
rápido, e ten unha espita que chifra e bota fume. Eu teño algo de
medo. Cando a
Roño no lume .
dáme · por profundar
como
aquel homiño
que
contaba
Castelao. E profundo que ás
- persoas pásalles
un pouco coma
á
- comida.
Segundo
os
ingredientes, o
lume, o número
no que gradúes
a espita e o
_ tempo de cocción a causa sae
ben, ou pásase
ou chimpa todo
polo
aire. ·
Tamén é . certo
que fai falta acompañamento, botar unha .aliada de cando en cando.
E profundo que na vida queremos todo tan rápido e tan ben presentado que esquecemos o ritmo lento da terra. Non che hai coma o
lacón e os grelos cocidiños no pote e coa leña de carballo. A que si?
Erguíaste cedo pala mañá e x~ o arrecendo enchía a casa, e aló na
lareira sentíalo burbullar e o testo fa~endo plo-plo-plo ... Ao medioclía
todo era unha harmonía de sabores e colores. Creo que estes nenas
están mal cocidos, alguén deu mal as instrucións.
IRIMIA levou un premio bonito. O que cada ano concede o
Seminario Galega pala Paz. Supoño que é porque apostamos pala paz
e sabemos que ten que ver coa xustiza. Pois moitas grazas, porque nos
anima moitísimo. Chispas! Voume correndo: ante pasóuseme a coli-:flor. Moita paz a todos e todas.
e··················

ENTREVISTA
CONVERSA CON AGUSTÍN BUENO E CARMELA CAPEÁNS
A introdución a esta entrevista sobra ao ver os nomes dos nasos interlocutores, porque
a ningún irimego lle cumpre que lle digan quen son Carmela e Agustín. Fa/amos con
eles coa desculpa do premio Vagalume que acaba de recihir Agustín Bueno, un galardón
que recoñece o trabal/o social que el, Carmela e todo o barrio do Castiñeiriño de
·Santiago leva facendo dende hai máis de 30 anos. É ademais un premio que non
concede unicamente a corporación municipal, senón organizacións volcada·s cara á
sociedade, o que lle da aínda máis valor e no que se premia
e se recoñece xustamente iso: o trabal/o social.
axudar máis nunha cousa e outros
noutra. Eu só fon un veciño máis.
· Realmente o que funcionou foi o
barrio, e aí reside o valor <leste proxecto.

Queres dicir que sempre tendemos a simplificar e buscar
unha persoa para resumir un
traballo de moitos?
Claro. Estamos moi viciados na
narración dunha historia falsa: téndese a contar a historia a través de líderes, pero os movemehtos prodúcense porque a xente os promove e os
apoia. Iso é o que eu vivín ao longo
<leste traballo.
PREMIO VAGALUME
Supoño que agrada moito un
recoñecemento coma este, vindo
como vén ademais de representantes· de . ONG, da Cruz
Vermella ou de Cáritas, que formaban parte do xurado, ademais
de representantes dos grupos
políticos do Concello.
Agustín: Si, pero eu quería facer
unhas precisións, porque cando se
trata de movementos asociativos
como este, hai detrás o traballo de.
moitas persoas. Ningunha asociación
funciona se non están detrás os veciños. E non sería xusto esquecer o traballo de concien ciación que Antonio
Gómez Vilasó e o seu grupo fixera na
parroquia. Por outra parte moitos
········· ·······e

amigos comentáronnos que en realidade este premio debera incluír
tamén a Carmela xa que xuntos levamos traballando para esta asociación
do Castiñeiriño máis de 30 anos.

Como naceu a Asociación de
veciños . e cal era o seu funcionamento?
Agustín: Daquela en case ningún
sitio do barrio había auga nin rede de
sumidorios e case ningunha infraestrutura. C ando os . veciños traían
algún problema ·á Asociación a resposta sempre era a mesma. "Moi
ben, pero estades dispostos a traballar
por isto?" Ás veces a iniciativa era da
directiva; outras veces dos veciños.
Aquí as personalidades non existían.
Por razóns de profesión uns podían

CRER NAS PERSOAS
Pará traballar durante tanto
tempo e con moita xente hai
que ter un xorne especial?
Carmela: Mira, cando lle entregaron o premio a concelleira, Elvira
Cienfuegos, dixo algo co que estou
totalmente de acordo:· hai que crer
para trabillar, porque se non eres nas
persa-as non apoias nin facilitas o
labor, que foi o que fixo Agustín: crer
na xente. Iso é o que eu lle recoñezo
a Agustín, a capacidade de ·confiar na
xente.
Agustín: E saber escoitar, porque
todos somos capaces de expresar o
que pensamos e sentimos, pero ser
c~paces de asimilar o que outros pensan e senten xa nos é máis dificil.

Carmela: Hai unha anécdota _que
para min reflicte moi ben a súa forma
de ser coa xente. Un día había dúas
persoas que estaban berrando xusto .
diante da porta do seu despacho e ............ .. ................ ....~..~ . ~ ·'· -~- ~ -~ ...?. Y. ·'· .~..~..~.~.~ . ~... P..~ ...~. -~--~ . ~.~-~·~ ... ~.~.~.-~.~.~.~ .................... .
que non o deixaban traballar. E pensou "Ao mellar son xordos". Saíu e,
efectivamente eran xorqos, pero
penso que a pouca xente se lle acorrería pensar iso, e a reacción máis
habitual sería saír todo alporizado .

~_
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. Como se chegou a ese grao de
concienciación e de dignidade
co que se traballa aquí?
Pois con tempo e traballo. Xa o
último alcalde da época ·franquista
· ·dicía que os do Castiñeiriño estaban
. ali todos os días . Eran as comisións de
cada lugar as que se movían e cando
se entrevistaban cos alcaldes perdían
o medo e desmitificaban o poder.
Vían que o que estaba ao outro lado
da mesa era máis ou menos coma eles
e que unhas_veces dicía a verdade e
outras medias verdades. Para min ese
traballo foi moi importante porque
motivou a conciencia,ción de moita
xente.
Cales son os proxectos que
lembras con máis cariño?
Ante todo a autoafirmación das
peFsoas. Depois a construción . do
Xardín de Infancia Raiola foi un
labor moi gratificante no que traballou moita xente e no que se ofrecía
ao barrio un servizo cunha clara
vocación social.A gardería a pesar cliso
e propiedade do. bispado pero conseguiuse a secularización e que fose
admisnistrada polos país e nais. Tamén,
o campo de fútbol do Club Atlético

lrimia xa lle dedico u un ha reportaxe á escala infantil Raiola, un ha _dos máis
coñecidos proxectos do movemento veciñal do Castiñeiriño.

Fátima, qu~ partiu de dúas persoas ·e
a Asociación fixo as xestións para a
construción do campo nos terreas
que cedía o Concello. E aquí . tamén
houbo moita implicación e traballo
fisico de moitos veciños do barrio.
Ademais, un dos principios do era
permanecer á marxe do negocio de
fichaxes, é dicir, nin pagar fichaxes nin

vender xogadores, aínda que xa hai
uns anos que entrou nese circuíto.

PREMIO CHOUPIÑO
Vós xa recibirades o premio
Choupiño, non si?
Carmela: Si, foi un premio que nos
deron a Sole a Agustín e a min por
un traballo de integración social e
prevención

hai que crer para traballar,
porque se non
eres nas persoas
non facilitas o labor

da delincuencia. Era

unha realidade social moi dura e
algúns daqueles rapaces morreron
pqr sobredose. Andaban ata polas
portas das escalas para repartir droga.

E por que se chegou a esa
situación?

_

.............. ..

ENTREVISTA
Agora estase facendo máis urbano.
Pero agora estase esmagando. E isto
pasa dende que os concello~. teñen a
capacidade de actµación sobre o chan
urbanizable. O barrio p;¡deceu . a
·expr~piación pola vía do tren, pola
estrada de Ourense e pola autoestrada. Había xente con cantidade de
terras que nunca pasaron de. pobres.
Mentres tanto os especuladores
estanse facendo aínda máis ricos á
conta dos veciños. Por se .fose .p ouco
o alcalde envioulle, con to.do luxo de
medios, i:inha' carta a cada veciño para
convencernos das bondades do
desenvolvemento urbanístico · nesta
zona ao tempo que deixa caer datos
falsos nos medios.

Por moitas razóns: desestruturación
familiar~ falta de lugares de ocio,
x nte doutros sitios que viñan desaloxados por expropiacións e cun
enorme desarraigo ...

E en que consistiu o voso traballo?
Pois elaboramos un plan que presentamos no Concello, asesorados
por expertos de forma totalmente
desinteresada, e ata conseguimos que
o se contratasen monitores para atención a barrios. E este traballo realizouse durante varios .anos. Á parte,
hai que ter en conta que se fixo un
enorme traballo social en distintos
ámbitos. Fo!on moitos proxectos, de
menor envergadura có da prevención
da delincuencia, pero ~amén moi
importantes.

Eu só.fun
un,. .
,.,,,,
vecino ma1s.
·Realmente
o que funcionou
foi o barrio,
e aí.reside
o valor deste ·
proxecto
ESCÁNDALOS INMOBILIARIOS

E hai algún caso realmente
dramático.
Hai varios. Por exemplo, o caso
máis sangrante é o de Carmiña, que
no polígono SUNP 13 onde ten a
súa casa cunha terra de 2000 metros
cadrados. O que lle _dan na expropfa-:
ción non lle c?ega para comprar un_
piso de 90 metros. E _aos seus 60 anos,
traballando polas . casas 'e co marido
xubilado terá que pedir un préstamo.
·E quen . é o máis beneficiado
por este escándalo?
Pois Pillado, que é o secretario do
. PP local de Santiago, e que como
tiña carta . branca o Instituto Galego
de Vivencia e Solo co_nseguiu a cesión
da cooperativa dese polígono cando
había case a metade dos propietarios
que tamén solicitaran esa cooperativa. E agora este señor utiliza cos veciños métodos mafiosos, ameazas e
mentiras .

Pois moita sorte para superar
O voso barrio enfróntase a todos estes inconvenientes e que
Coma cales?
cambios moi importantes que o · a nova directiva, que encabeza
· Pois creamos unha biblioteca, aten- van transformar.
·
Lois Calvelo, poida seguir defenO
Castiñeiriño
tiña
unha
vida dendo ·
dida por voluntarios, que que funcioos
veciños
· do
nou moi ben ou os cursos de áreas ' mixta e un carácter semirrural: a Castiñeir.iño e moitas grazas.
xente traballaba en Santiago pero
moi diversas nunha época en que
cultivaba as terras de arredor da casa.
aínda non había esas cou.sas.
Graciñas a vós

..............

_
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Clodio González Pérez
·CRONICA
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PARA CONE_
CER: ANDAR OU LER
SAN FRANCISCO E AS ÁNIMAS
Antes de entrar en Vigo indo desde Redondela pola
estrada vella, na parroquia de Tei_s e de par da vía férrea
campa na beirarrúa un fermoso e orixinal peto de ánimas. Coróao un Cristo ~rucificado que espeta a cruz
nunha bola que representa o mundo, ficando aos seus pés
unha imaxe da Virxe. O retablo, o mesmo que o resto da
obra labrado en pedra pero repintado unha e outra vez, é
a parte máis interesante, presidido por San Francisco. que
lle dá a man a <lúas ánimas que arden entre as lapas, mentres que por debaixo quedan agardando cinco máis.
Ata ben entrado o século pasado eran moitas as persoas· que deixaban <lito que as enterrasen co hábito franciscano, pois contábase que con el p,osto non pode entrar· no
Inferno. Non sei desde cando se converteu San Francisco
en avogoso das almas, pero co paso dos anos foi perden- ·
do importancia, de xeito que só se adC?ita representar así
nas obras anteriores ao século XIX, agás algún caso moi
illado, pois tal foi a campaña _e mprendida ao longo do
século XVIII polos carmelitas á prol da súa padroa, que
lograron acadar dous obxectivos: que se recoñecese como
protectora das ánimas e tamén dos navegantes. No primeiro caso desbancando ao santo de Asís, e no segund~ a
San Telmo de Tui.
Os haxiógrafos co~tan que a ornee da protección da
Virxe do Carme débese a <lúas aparicións: unha en
Londres a San Simón Stock, que lle promete que qntos
leven posto no intre da morte o ·seu escapulario non irán
ao Inferno; e outra ao papa Xoán XXII, comunicándolle
que baixaría os sábados a sacar do Purgatorio a aquelas
almas que tivesen o escapulario cando finaran. A súa
intercesión foi ben acollida a nivel popular, .malia que
algúns teólogos non estivesen moi de acordo, polo que o
papa Paulo V (que goberna a Santa Sé a comezos do século XVII), prohibe as representacións iconográficas da
Virxe baixando ao Purgatorio, veto qqe non se tivo moi
en conta en Galicia, pois coritinuouse representa~do así
-sobre . todo nos petos populares- en lugar _d e San
Francisco de Asís, ou, nalgúns casos, un de par do outro.
O concilio de Trento decretou a existencia do
Purgatorio dogma de fe, ante . as dúbidas que xurdían co
gallo de rexeitalo os protestantes e que me.s mo entre os

Peto de ánimas (Teis, Vigo)

ortodoxos non existise unanimidade de criterio. Que
sería de nós se faltase?, dicía un crego dos de antes. E tiña
razón·: as almas que van para o Ceo non precisan de axuda
terreal, xa gozan da felicidade eterna; e as do Inferno,
tatnpouco, pois por elas nada se pode facer. O único que
hai a posibilidade de controlar desde este mundo é o
Purgatorio, acurtando a súa estadía por obras propias
(doazóns, indulxencias ... ) ou polas que fagan ou paguen
os vivos _se é que dispoñen de n;iedios económic<?s. Con
todo, desde antigo hai o costume -aínda non perdido en
moitas parroquias- de celebrar algún acto comunitario
por todos os finados e, en particular, como adoitaba dicir
unha das miñas avoas, "por aqueles polos que niriguén
reza".
41··················
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BOLIVIA: os INDIXENAS Ao ·po·oER
Europa e EEUU durante séculas tiveron como interlocutores a representantes das
oligarquías brancas. O triunfo electoral do indíxena aimara Evo Morales supón un novo
escenario e unha .excelente representación para a xente máis humilde de pobos
oprimidos durante moitas décadas. Tiveron que transcorrer cinco séculas para que os
indíxenas puidesen recobrar o poder perdido no século XVI.

Quen é Evo Morales?
Evo Morales non ten pouca semellanza cos gobernantes tradiciorr~is
latinoamericanos. Non fala inglés,
serrón español e amara. Non estudou
en ningunha universidade estranxeira, pois a única vez que · saíu de
Bolivia, fumo como emigrante a
Arxentina. É campesiño filio d~ campesiños, con escasos estudos de
secundaria e a súa militancia política
empezou cando as políticas ordenadas por EEUU ameazaron aos seus
coa fame. Lanzouse ao activismo logo
de ver como a policía antinarcóticos
queimaba vivo a un pobre cultivador
···············e

de coca. Contará logo que o seu dilema fora organizarse ou deixarse
morrer. É o representante principal
do grupo étnico e político do
Movemento ao Socialismo (MAIS).
Afirma que estreitará vínculos con
Ve1:1-~zuela e Cuba e potenciará aos
movementos indíxenas e de esquerda
en Perú e Ecuador.

losa riqueza do país e a rrusena da
niaioría
dos
seus
habitantes.
Enclavado no ·corazón de América
do Sur

e desprovisto

de acceso ao

océano Pacífico, por mor dunha
desafortunada guerra ·contra Chile a·
finais do século XIX, este país posúe
uns dos subsolas máis ricos do
mundo. En épocas sucesivas, o ouro, a

· Unha etapa esperanzadora
para os bolivianos
Como afirma Ramonet: "Díxose
de Bolivia que é «un esmoleiro sentado nun trono de ouro», para subliñar a incrible diferenza entre a fabu-

prata, o estaño procuraron ás elites
criollas fortunas descomunais, mentres a poboación humilde e traballadora -na súa gran ·maioría indíxenaseguía vivindo
infrahumanas''

en

condicións

Moisés Lozano Paz
Outra consecuencia directa será
reducir a presenza de EEUU no país,
debilitar aínda máis o seu proxecto de
ALCA e desmantelar a súa política
.cara á e.oca, cultivo tradicional indíxena que deixará de ser pers.e guido,
pois a súa destrución, ademais de
demostrarse inútil como política
antidrogas, arruinou ao campesiñado
boliviano.
Como declarou Evo, as empresas
estranxeiras poderán seguir facendo
negocios, sempre que acepten 9ue o
groso de beneficios debe servir ao
.País: as multinacionais do petróleo
terminarán probablemente .aceptan-'
do as súas condicións.

Son tres os temas principais que
ten no inmediato Evo Morales: votar
unha nova Constitución que dará
maior gobernabilidade ao país, poñer
a riqueza ·(principalmente a dos
hidrocarburos) ao servizo da poboac10n (como o está facendo
Vene~uela) e reformula a estruturación territorial para disuadir a tentación secesionista da provincia de
Santa-Cruz
No seu discurso de investidura
como máxima autoridade indíxena
manifestou: "hoxe empeza unha nova
vida para o pobo boliviano de xustiza e igualdade". Amosouse convenci.:..
do de que os pobos de América aca-

barán co Estado colonial e o modelo
neoliberal, se
actúan
unidos.
Notoriamente emocionado e no
lugar máis sagrado · da cidade de
Tiwa.n aku, Evo comprometeuse a
defender non só aos pobos orixinarios de Bolivia, senón ao movemento
indíxena de América Latina.
Evo declarou que o seu goberno
buscará a unidade de todos os sectores, respectando a diversidade, o difere~te que somos. "Todos ternos
dereito á vida, pero se falamos de
Bolivia, os pobos nativos son donos
absolutos da terra", expreso u con
énfase.

O NOSO.TABOLEIRO

TEMOS CARTA DE DE.LIS

por Antón Laxe .
anps esgotado, recuperando, deste xeito, unha pequena
alfaia de prosa poética para pode~ orar e meditar. A
segunda, facer chegar a moita máis xente esta riquísima e
xeitosa carta e invitación persoal de Deus Nai- Pai a descubrir o seu tesauro na compaña dela-del e de Xesús a
través do itinerario da fe, do amor e da esperanza. Un itinerario desde cada muller ou home ·e que tan só require
gañas de confiar . e deixarse traballar polo Pai que acolle a
cada persoa nos seus brazo·s de tenrura, respecto, entrega
e emoción.
O libro ten varias posibilidades de lectura. A primeira é
a máis sinxela e consiste en ler só a carta, sen ter en conta
as moitas notas que hai nela, nin os textos da Escritura
que encabezan cada apartado. Toda dunh~ vez, a "carta de
Deus" axudaranos a achegarnos moi directamente a el, á
aliada e á chamada que nos dirixe.
A segunda maneira é unha invitación a deterse un
pouco máis. Consiste en ler o texto sen prestar atención
ás ·notas, mais lendo os textos bíblicos que introducen
cada apartado. Deste xeito puntéase este achegamento á
ollada e á chamada de Deus coa Palabra que el nos deixou na Escritur~, e a re~exión ·p ode facerse máis atenta.

Este libro de Xosé Antón Miguélez foi .editado por
Irimia no ano 1994 dentro da colección de folletos de
identidade .galega e cristiá Angueíra. Posteriormente saíu
ampliado e traducido ó castelán e ó catalán dentro colección Emaús do Centre de Pastoral Litúrgica. Agora volve
saír do prelo, editado de novo por Irimia, cunha dobre
intención. A primeira, volver .reeditalo en galega cunha
versión algo máis extensa logo de levar xa unha chea de

A terceira maneira, finalmente, consiste en facer . un
longo repaso da Escritura lago de ler a carta segundo a
primeira ou segunda maneira. As moitas notas que aparecen en cada paso remiten a .textos bíblicos, que resoan en ·
cada unha das pasaxes da carta. Non se trataría de repasar
cada cita bíblica serrón de ~r a aquelas que permitan afondar nas pasaxes que resulten máis atractivas. Tomar a
Biblia e ilas procurando e lendo paseniñamente será, sen
dúbida, un achegamento magnífico á Palabra de Deus.
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Beatriz Cedrón Vi/ar

Ten tan boa prensa entre os seus amigos e coñeen falta .lévanme ata a súa porta. Como era previsicidos, que provoca en quen chega a coñecela un
bl.e, fai do reencontro un momento reconfortante,
aquel entre admiración, algo de ciumés e unha
pero percibo un matiz descoñecido no aire. No
pinga de envexa. Sempre sorrinte, sempre cun xesto
medio da conversa, ela evade o Pr nsamento e crava
amable, sempre disposta a botar unha man e ubicaa mirada nun punto da parede. Sigo a ruta dos seus
da no punto xusto da comprensión sen chegar ao
olios e descubro "A soidade das noites", un lenzo de
servilismo. Comedida, afable, irónica e mesmo
- cores pouco vivas no que unha cama sinxela e
posuidor~ dun humor c~n transfondo que regala no
pequena acubilla un corpo demasiado grande dun
máis axeitado do.s momentos, semella non ter outra.
verde estridente. A figura humana ten unha cabeza
ocupación que facerlle a vida máis agradable ao
des.c omunal. Está calva e parece ser unha muller
resto dos mortais.
esbozando un sorriso triste. Os ombros e o lombo,
Ela é desa clase de persoas que só esperta suspicatamén xigantes semellan vencidos por un peso
cias naqueles que teñen sempre algo que dicir de
imposible e, baixo Q van, dúas pernas esqueléticas,
todo o mundo: Nunca dá consellos, só suxestións;
non fala dende a verdade absoluta, só apunta posifinísimas e rematadas en tacón de agulla amo.san un
bilidades e, sobre todo, escoita. É un bálsamo, a man
equilibrio imposible. A :tigura, coa cabeza de perfil
quente sobre o lombo que se coloca no punto
saíndo mesmo por riba da almofada, agarra con tenxusto da dor para calmala. Ela nunca xulga, porque
rura, apretándoo contra o torso un corazón imperdi que todo o que dicimos, o que sentimos, o que
fecto e grande, ao tempo que, escrito no seu peito
botamos para fóra é tan noso como as risas que poipódese ler "amor".
dan adornarnos. Ela di que chora, que chora moito
Sen apartar a vista do cadro, amuller que ata o de
aínda que dubido que ninguén a vira facelo algunentón non descubrira comeza un discurso antigo,
ha vez. En máis dunha ocasión tentei atopar a fenda
doroso e liberador que fala da ausencia do amor
pola que respiran os seus demos, pero nunca dei con
que o cadro predica. Vaise facendo cada vez máis
ela. No s~u lugar apareceron, no mellor dos casos,
pequeña, com_o o ton da súa voz, xunta as mans acadoces evasivas ou explicació.ns tranquilizadoras
riñando a unha á outra e ·ªº pouco descúbrome
sobre a súa propia historia.
compartindo con ela o seu pranto de dor, rabia, desNon lembro a última vez que estiveri con ela,
consolo e a soidade dos días.
pero o feito de recordala neste momento e botala
e···········~······

Lidia e Valentina
FALANDO
DA
LINGUA.
.................................................................................................................................................................................................................................................................
De teres a partires
Todo período vacacional acaba, e o remate do N adal
trae consigo a actividade frenética que supón para moitos
- en todo hai excepcións- as rebaixas.Así, de teres uns car-:tiños que che trouxeron os reís, pasas a non os ter. Claro
que, visto desde o outro lado, de non termos roupa nova
no roupeiro pasamos a encher os nosos caixóns cos últimos modelos a prezos realmente asequibles. Ou non.
Hoxe non toca Jalar de prezos, nin sobre a confección que
Z ara encarga n a China, que ese tema a nós quédamos algo
lonxe, aínda que non estaría mal que se lle dedicase algún
tempiño noutra sección da revista. N ós volvemos á carga
coa lingua, e despois de pasarmos tanto tempo facendo
funcionar pouco as neuronas, ímonos centrar de novo nos
verbos. A partir deste momento poñede ·moita atención
que comeza a explica~ión do ... infinitivo conxugado.
Pre párate tarxeta!
Algún dirá que esa denominación non a escoitou nunca,
vermos e chegarmos a nos , quereres a "vós" e entraren a
outros xa o estudaron na escola, os nosos seguidores máis
"eles" . Se por exemplo digo "Ó chegar, calaron" non sei
antigos xa o leron nesta sección dóutra volta .. . Sexa como
quen chegou, tería que aclarara poñendo "nós". Vedes
for, imos Jalar daquelas formas que están subliñadas arriba,
outra riqueza máis da nosa lingua? Pois isto é o infinitivo
que non soan nada raras, ou si? Calquerq. galegofalante, ·OS
conxugado. Repasámolo todo : eu partir, ti partires, el parde antes máis cós de agora, pode dicir frases do estilo:
tir,
nós partirmos, vÉ>s partirdes, eles partiren. Pois agora
- Ó saíres, pecha a porta.
hai que usalo, pero con xeito, porque non todos os partir
- Para vermos a película teñen que darnos un pase.
que aparecen por aí actúan como verbos, por exemplo é
- De quererdes o pan, ides ter que pedilo.
incorrecto
dicir "A partires. de"; igual que tampouco
- Ó chegarmos, calaron .
podemos cónxugar os que deixamos marcados en cursi- Ó entraren canda nós, non lles dixo nada.
va.
Pero isto contámosvolo no vindeiro número. ·
Claro que tamén podemos empregar: saír, ver, querer, che- .
Canto nos gustou a festa do lume!
gar... , pero así non quedaría clara que saíres se refire a "ti",
.................................................................................................................................................................... : ...........................................................................................

SGHN
A Sociedade Galega de Historia Natural quizais non sexa unha organización
ecoloxista tan coñecida coma outras pola xente do común, pero leva 30 anos
defendendo o noso contorno e por iso ben niere'ce o recoñecemento neste
fachineiro. Naceu en xaneiro de 1976 co obxectivo declarado nas súas publi-:cacións de "fomentar o estudo da natureza en Galicia, da súa divulgación e
protección". A sociedade xurdiu a partir do Grupo Ornitolóxico Galego e
realiza dende 1973 os censos invernais de aves acuáticas. Teñen un representante no Consello Galego de Medio Ambiente, e ademais de congresos, charlas, conferencias, xornadas e publicacións diversas participan en varios programas me·dioambientais e do seu traballo saiu o Atlas de Vertebrados de
Galicia. Na actualidade manteñen as delegacións das Mariñas, Ferrol, Ourense, Pontevedra e Santiago. Na súa
páxina w eb www.sghn.org podemos estar ao tanto de novas e consultar as .seccións de ornitoloxía, entomo-:loxía e herpetoloxía. Para contactar, sghn@sghn.org. Parabéns ánimo para outros 30 anos!
··················o

