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

REVISTA QUINCENAL DE CREN T ES GA LE GOS ..................•.•••••••.•.•.............................•.......••••.•••••..•••••••••.•.......•..••••.............................................. . 
. ' 

O monoteísmo . 
como problema 
p lítico · · 



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

EDITOR~AL O PROBLEMA 
NON ESTÁ EN IRAK. o problema 
non está en Irak. O problema está en Vilaboa, 
por exemplo. M ellar dita: o problema de Irak, 
o das caricaturas e o da m ezquita que queren 
construír na parroquia de :paredes con oposi
ción veciñal e municipal son parte do mesmo 
problema. 

Nunca foi tan certo aquilo da globalizaci"ón 
dos problemas, da necesidade de pensar global
mente e actuar localmente. C ando nos manifes
tabamos contra aquela guerra, estabamos a falar 
dun problema das nosas parroquias. 

O s veciños e a corporación din que a súa 
oposición frontal á construcción dunha mez
quita é que podería facilitar a penetr~ción na 
z na de perigosos elementos furidamentalistas. 
Non falan de armas de destrucción masiva, 
pero, non podemos acaso rastrexar a mesma liña 
rgumental das campañas de prensa que quixe

r n xu tificar o inxustificable? Se cadra diluído, 
matizad , d scafi inado, pero o m esmo temor 
távi , vi eral, agr sivo ao .. diferente. Sería 

int r nt pr guntars s un templo da secta 
vanx' li a á qu p rtence Bush con asistencia 

d 1 iro americanos causaría a m esm a reac

ción . 
A inxu ta diferenza . planetaria é un boome

rang. Os países do M agreb son unha prioridade 
absoluta para a nosa cooperación ao desenvol
vemento, para unha coperación seria, sostida no 
tempo, comprometida financiera e institucio
nalmente, non a base de catro chiringuitos en 
forma de voluntariosas ONGs. A pobreza do 
norte de África producirá un imparable éxodo 
de inmigrantes, xente que quere traballar e 
vivir, m oitos para volver, algún para quedar. 

Entre tanto serán os nasos veciños. Con todos 
o seu dereitos? R esulta dificil aceptar que nun 
e tado non confesional e respectuoso coa prác
tica relixiosa dos cidadáns non se permita o 
culto musulmán. Están~ viven e traballan aquí. . 
on o nasos veciños e veciñas . Xa non son, 
implemente, imaxes dun documental. 
Unha veciña dicía que no ·lugar onde preten

d n con truír a mezquita non había tan seque
ra unha igre a. Resulta curioso que nun país de 
igr a baleiras e r corra a e te tipo de argu
m nto, p ro dá que pen ar. Esperemos que ao 
t mor irracional ao· fundamentalismo islámico 
non r ponda un rexurdimento colectivo 
do fundam ntali mo católico. Só a idea arrepía . 

Daniel' López Muñoz 

O TRASNO NO PAO DO POLEIRO ORDIA; 
QUE NIVEL Non hai moito, case recén chegado de 
moi lonxe, lin con sorpresa na prensa lo.cal que o presidente 
Touriño xa discurseara unha vez en galega <liante do Comité 
de Rexións Europeas aló na Europa profunda. Ordia qué ni~el, 
díxenme, cómo cambiou .º país, e eu con estas british-colonial guede
llas ( é un falar, o das guedellas, digo). 
A cousa dá máis de sí, porque era no contexto, clareemos, dun 
artigo no que La Voz, viña a queixarse amargamente de que 
un informe interno do Parlamento Europeo "desaconsejaba 
admitir el uso del gallego" -cagámola, volvín cavilar, ó decatar
me . de que a patriota queixa contra esa soberbia europea de 
non admitiren o galega en Estrasburgo, facíase en Galicia, 
claro, nun xornal galega, of course, en castelán, xaora. Laudeam11s 
domino, dixen en i.nglés, benvido ó impaís, seguín a cavilar. 
Unha vella dixo a outra polo burato da porta ti goberna a túa . 
casa; ailaleloailalá. E Europa, por boca de Julian Priestly, secre
tario xeral da Euro cámara, dixo a Galicia (ese era o remate do 
artigo), cunha esmagante lóxica que o redactor de La Voz non 
ousa comentar por se acaso, ~<además, en las Cortes españolas 
no hay ninguna previsión para el uso de otras lenguas distin
tas al castellano». 
Así qu,e, como a batalla europea está pendente de derrota defi
nitiva, e, madia leva, aí é onde se xoga o futuro da lingua, e 
quen dí aí, poderla decir na ONU, na Organización de Países 
Exportadores de Grelos (OPEG), e na comisión intergaláctica · 
de Star Treck, pois iso, a seguirmos no en tanto a coller. folgos 
de enxebreza e a facérmonos a ordia de cribles e auténticas 
falándolle ós fillos, facendo as causas serias e productivas, 
misando, rezando, blasfemando, ligando. na discoteca, ensinan
do a Pitágoras, organizando congresos· e amando a Galicia en 
castelán. Que a culpa tena todita Estrasburgo, e agora, ademais, 
o Vaticano, dígoto eu Mr President. 



O ECO 

Me. 9, 2-10 

Debe ser cousa dos anos, o caso é que agora a penas soño, e, de -face

l·o, non me lembro. dos contidos. Pero antes si, e, cando saía do paraíso, 

tardaba en afacerme á banalidade da vic;Ja diaria. Supoño que algo polo 

estil~ debeu acontecerlles aos tres apóstolos cando se decataron de que 

nin tendas tiñan para gozar algo máis do que estaban a contemplar. E, 

por riba, o de gozar é un dicir pois estaban, seica, cheos de medo. Eu 

nunca entendín moi ben por que í~n ter medo se estaban con Xesús. 

Tampouco ent~ndín nunca por que o Mestre só levou a tres, e menos 

aínda por que lles mandou non lle contar a ninguén o que viñan de vivir, 

·ou soñar. Supoño que é cousa dos símbolos de que botan man. os enten

didos en Biblia para explicar estas causas, e, seguramente, algo do sim

bolizado sexa a utopía ·vivida por moitos que nó"n son quen, non obs

tante, de explicala con palabras. Eu teño a sensación de que hoxe sóña

se moito, coma sempre, pero as utopías and¿fn de caspa caída. Por isa 

mesmo admiro cada vez máis ás persoas que, coma Luther King, un día· 

tiveron un soño e decidiron, entre ilusión e temor, que paga.ba a pena 

andar polos lugares de onde todos foxen. Aquel día e aquel saña que

daron alá atrás, perdidos no tempo, pero el~s seguen ·a vivir a súa uto

pía coma alga· asombrosamente actual. E non penso só en misioneiros 

e similares, que tamén, senón en moitos amigos da miña· idade que 

seguen coa ilusión cfa primeira utopía. Chapeau. 

1 

1 Xabier Blanco 
~· _A _ _ C_L_A_V_E _ _ __JF9lgos para o camiño. 

Me 9, 2-10; 

As severas palabras de Xesús sobre o camiño doloroso do 

Mesías e do discípulo resultan desconcertantes, provocando 

abatemento e. desilusión entre os seus. Precisan refacerse, 

recobrar forza e coraxe. A isa oriéntase a transfiguración 

sobre o monte, episodio ·estreitamente relacionado co rela

to anterior. A tres discípulos desvélaselles por un momento 

o misterio da persoa de Xesús. O candor abraiante dos seus 

vestidos fala por si mesmo da súa gloria. As figuras de 

Moisés e Elías conversando con el indican que a lei e as pro

fecías encentran · en Xesús o seu cumprimento, senda o 

Mesías agardado que colma todas as promesas e esperan

zas. O testemuño do propio Deus confirma e ·culmina a 

revelación: é o seu Filio Benquerido. 

Tras esta iluminación fuxidía o veo volve correrse e a andai

na cotiá continúa. O camiño escurécese de novo. Pero agora 

o seu percorrido non resultará xa tan penoso, cando menos 

se os discípulos non esquecen ese lóstrego de luz sobre a 

meta que, coma anticipo, percibiron no cumio do monte. E 

este percorrido queda marcado cun imperativo: a escoita. 

Auténtica discípula, auténtico discípulo é a que sabe escoi

tar ao mestre, aínda cando as súas palabras soan a cruz e a 

sufrimento. 

e···· ········ 
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APENEIRA 

A Campaña: "1000 Kg. de alimentos, 

1000 kg .,.de ledicia" a prol da 

Están a medrar as mulleres empresarias, 

97.700 fronte aos 157.000 homes. En 1° 

· lugar nos servizos (51.000); na agricul

tura e pesca 40.400; e 5.100 na indus

tria e nas cooperativas. 461.500 mulle

res están inscritas no censo de traballa

dores, no réxime agrario 39.000 fronte 

aos 24.000 homes. E 20.000 mulleres 

cotizan no réxime do mar. 8000, o 890/o 

do marisqueó de a pé e un 700/o das 

redeiras, pero s só un 9,2 na extración 

do peixe. O salario dos homes é un 17, 

3º/o/hora superior ao das mulleres .. A OIT 

está a preparar mulleres do Brasil e Perú 

en Vilagarcía para a pesca. Na foto, a 

cel~bración no Pazo de Galegas no 

DIA DA MULLER no 

2005. 

RE PUBLICA 
SAHARAUÍ despois das 

enchentas, solidarízanos coa loita .pala 

súa liberación, recoñecida por máis de 

70 estados e fundadora da Unión 

Africana. Marrocos usurpouna, pois 

España entregoulle a administración hai 

30 anos, pero non a soberanía, sen res

pectar o dereito de autodeterminación, 

disposto pola ONU. 150.000 refuxiáron

se en 4 campamentos preto de Tinduf, ulMPLICADAS NO DESENVOLVEMENTO" é 

en Alxeria, onde 50.000 quedaron agora · 

sen teito. Os que viven no seu territorio 

son perseguidos. O Pa.rlamento galega 

vén de solicitar un referendo para votar 

o seu destino coma pobo. Naa foto a 

súa Presidenta e o Presidente da 

República Saharáui. 

unha ONG de Vigo coordinada por María Reimóndez, na foto. Levan máis de 10 anos 

de loita na India pola dignificación da muller desprezada antes de nacer. Promoven a 

educación, macrocréditos, etc. Loitan contra as mutilacións sexuais que sofren 6000 . 

nenas ao día, e as vendas da moza á familia do varón para poder casar, o que leva á 

súa desaparición (en Dharmparui marren 1300 nenas/ano). O 900/o dos nenos van á 

escala fronte a un 720/o das nenas. Na súa lo ita a prol da igualdade escribiu: Moda 

galega e O caderno de bitácora: aventuras espaciais (www.implicadas.org). 

As MULLERES INMIGRANTES son moi vulnerábeis, algunhas 

ao non ter amañados os papeis, desenvolven os trabal los máis variados, sen esquecer 

o alto nivel de formación de moitas. Porén non se recoñece a súa homologación aquí, 

polo que ás veces viven na pobreza, feminizando tamén a inmigración máis marxinal 

ou aquela que depende do tráfico ilegal de persoas que aproveitan para poder nun 

futuro reagrupar a súa familia. Algunhas viñeron despois de casar con emigrantes que 

estaban aquí, ás veces co troco de cartas. Así os "notarios islámicos" casan ata 35 

parellas diarias. As máis integradas son as de Cabo Verde, en Burela, na foto contan-

do os votos nas eleccións presidenciais de febreiro 



o 1 o DE MARZO denuncia-

mas o salario mínimo dos galegas 

(1315) que non medrou en 3 anos, 120/o 

debaixo da media eitatal (1489), e en 

Euskadi cobran: 1846. O 150/o gañan 

menos de 500 /mes. 278.520 asalaria

dos non cobran o mínimo. O 35,40/o 

teñen contrato temporal (o 920/o entre 

2000-04), doce puntos máis ca Cataluña 

e o triplo da media europea, só o 80/o 

fixos, o que condiciona o futuro da 

mocidade que está adiando o casamento 

e ter filias ao non ter un contrato propi

cio, cando pala natureza dos traballos, 

150.000 xa podían ser fixos. Un even

tual cobra 400/o menos ca un indefinido 

e un risco 6 veces máis de accidentes. 

En 5 anos, un de cada dous mozos tra

ballou menos da metade do tempo, só. 

en activo períodos de 4/6 meses. Entre 

os 16/30 anos están ocupados o 350/o, 

uns 45.000 (60º/o mulleres) .e en 3 de 4 

fogares non hai menores de 16. 

Alfonso Blanco Torrado 

No 750/o das parellas, as MULLERES teñen que cociñar e atender a casa, 

cunha cota escandalosa de paro (620/o), o dobre cós homes. Trab9llo que as leis non 

consideran, ás veces máis intenso porque están a.coidar a máis de 100.000 parentes 

enfermos ou discapacitados. Dous terzos dos estudantes son mulleres pero só un 230/o 

son catedráticas. A conciliación entre vida familiar e laboral é unha teima. O 170/o (0,5 

millóns) no servizó doméstico, hostalería, pequeno comercio, etc., traballan sen afi

liarse na S.S. Os homes son o 12,70/o. Somos o 3° estado da UE con menos nais asala

riadas. 

No Día da Clase Obreira lembramos a 

XULIO ANEIROS (1916-

2006) que nos deixou o 17 de xaneiro, 

loitador contra a ditadura dende o 

movemento obreiro e líder de xeracións 

de traballadores que axudaron a cons-

truir a democracia. Foi un fundador de 

CCOO na Bazán de Ferrol en conexión · 

co Partido Comunista organizado no 

exterior. Foi ·ferido de marte palas forzas 

represoras na manifestación das Pías do 

10 de marzo de 1972, cando ao seu 

carón asasinaron a Amador Rey e Daniel 

Niebla. Internado no hospital baixo vixi

lancia extrema, saíu para irá cadea ata 

a marte de Franco. 

O 3 de marzo do 36 morreu na Coruña ANTÓN VILAR PONTE. 
Deputado con Castelao, Suárez Picallo e Vilar Ponte, nas eleccións que gañara a 

Fronte Popular, na que se integrara o Partido Galeguista. No 1916 fara o promotor 

das lrmandades da Fala e de A Nasa Terra. Nacera en Viveiro no 1881 e na súa escri

ta hai que salientar Pensamento e Semente ira, onde escribiu: "Quen deixe o propio, o 

próximo, polo alleo, nen serve ao al.leo nen ao propio; é un turista das ideas ou un 

triste mercader das súas persoais comenencias, cando non un parvo ou un incons

ciente". No 1934 foi elixido académico xunto con Castelao o que dou pulo naciona- · 

lista a esta institución. 

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 

ffr 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 

ffr 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 
27 400 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 

,,, 

POLmCA 1intxu 

DEFENSA DA NATUREZA 

Nas últimas semanas ·sucédense nos medios informativos importantes noti
cias que teñen· qu_e ver coa defensa da natureza. Afnda que algúns . precursores 
levan moitos anos preocupándose 2or estes asuntos, a,maioría da xente consi
dera os recursos naturais como algo ilimitado, que é de todos e de ninguén e 
que cada un pode usar ªº seu antollo ata o . abuso máis impune. 

Pero de repente vemos como algunhas institucións empezan a tomar 
medidas, que parecen sorprendentes. As_í desde a Unión Europea cuesüonan 
proxectos de desenvolvemento urbanístico na costa do Mediterráneo, onde 
numerosos concellos p~ograman grandes urbanizacións sen teren asegurado o 
dispar de auga potable para atender as necesidades da poboación. 

Na mesma liña a Comisión Europea ven de ameazar cunha forte multa 
pola alta contaminación do medio mariño, neste caso pola falta de depuración . 
das augas residuais que verten á Ría de Vigo. E así descubrimos o atraso sufri
do no tocante ªº sanea~ento das nosas costas, polo vertido incontrolado a ríos 
e mares das augas fecais e dos residuos procedentes da industria ou da agri
cultura. 

Desd~ o goberno central e 
desde as comunidades autónomas 
está medrando a conciencia ecolo
xista, a conciencia de que afrontar 
estes problemas non é xa unha 
mera cuestión estética,' senon de 
auténtica supervivencia. Pero aínda 
estamos moi atrasados, por ·exem
plo nas medidas lexislativas e na 
súa aplicación polos xuíces para 
defender a natureza, ese ben de 
todos. Por exe~plo, a actuación 
política e xudicial no caso dese 
macrohotel do ' Cabo de Gata 
demorouse máis do razoable. 

Por iso é de agradecer, neste .. 
cOnt~xto, a nova política posta en 
marcha desde a Xunta de Galicia, 
con respecto á protección dos 
nosos cauces fluviais, xunto coá 
toma en consideración polo 
Parlamento Galega da proposición 
de iniciativa popular de defensa 
dos nosos ríos. 

A nova maioría abre así un camiño e rompe unha dinámica que nunca 
debera iniciarse, coa multiplicación de permisos para construir . multitude de 
centrais nos nosos ríos ( ou a masiva implantación de parques eólicqs nos nosos 
montes). O fomento das enerxías renóvables, tan loable .desde o punto de vista 
de defensa da natureza, non pode facerse sen un estudo de custos e beneficios 
e normas claras para a súa aplicación. Porque, como se puxo de manifesto coas 
operacións de alta finanza ao redor de FENOSA e ENDESA, está claro quen 
paga o custo <leste tipo de explotacións, mentres a compensaCión económic3: 
segue sendo escasa. . 



O PETO. DO· I' 

SANTOANTON 
........................................... 'l:tiibeii .. Arambiirii·. · 

Ola santiño. Veño de parte do Rubén, si 
ho, o cura este das romaxes-que te visita de 
cando en vez e para ·unha miguiña a parolar ' 
contigo. Seica o trebón o deixou incomuni
cado e non pode enviarnos p~r correo elec- '. 
trónico as súas conversas a pé de peto. O que 
son as causas, agorá ternos dificultades ata para. rezar se nos faltari a 
electricidade, o teléfono e a computadora. En fin, qué che vou con
tar de novo, se xa sabes que me repito coma laconada en estómago 
delicado: que se a miña filia xa me dixo que non me quere ir a 
misa, que non hai quen a soporte (hai que ver, tan cativa e que fina 
intuición! Eu contesteille que tamén había misas bonitas coma a 
Romaxe e ela respondeu que iso non é unha misa que é unha 
festa); que se aguanta este ano e o que vén no catecismo porque 
quere facer a primeira comuñón de princesa_pero que logo .non 
volve; que se _di que ela quere ser moderna e pigha (e dío tal que 
así) e estar delgada e ser guapa coma unha Barbie (inda menos mal 
que algo vai pensando e agora xoga coa compañeira da clase coa 
que ninguén xogaba p~r gorda, que digo eu que tamén os país da 
criatura podíall' mirar de darlle a comer causas máis sanas que as 
que se lle ve comer, que o seu non é só de constitución ... pero 

. aínda así,"ten bemoles que estea soa por iso!) que esa é outra, que 
me cago nos ... disimula, pero vamos, que hai país que había que 
esterilizalos ... vale, vale, son uri pouco bruto, xa sei, pero é que as 
nenas de agora son chicas e poñen mechas e ensaian a poñer caras 
arremedando as cantantes de expresión seductora mentres bailan 
porque é fashíon e teñen mozo e tele no seu cuarto (o mozo no 
cuarto aínda non, pero a tele ... case que todas) e ven o que lles peta. 
E ponte ti a disertar sobre a ética fronte a estética, se non teñen 

O escudo galega proxectado por 
Castelao, adaptado aos nosos tempos. 
Fonte: 
http://www.aduaneirossemfronteiras.org 

onde mamalo! En fin, outro 
día xa Rubén che contará de 
causas máis serias e impor
tantes como · a feira que están 
montando os políticos co de 
ETA e as víctimas e así, ou o 
medo que deben estar pasan:_ 
do os nosos productores de 
productos avícolas . co da 
gripe aviaria rondando xa 
por Fra11:c'ia-. Vale, vale, si, xa 
lle transmito eu as túas pala-

. bras. Anoto: que por Deus 
bendito que amañe a" liña 
telefónica canto antes que ... , 
non ho!, non é preciso que 
poñas o cartel de ."traspásase" 
no peto, que de verdade que 
xa non volvo, que para a 
seguinte revista xa está el 
outra vez. _ ..... .. ... .... . 
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REFLEXIÓN 

AS CARICATURAS DE MAHOMA E A PERIGOSIDADE DOS , . 

MONOTEISMOS 

God bless America (Deus bendiga América) 

A pol' mica polas caricaturas de 
Mahoma percorreu estes días todo o 
planeta como unha verdadeira vaga, 
medrando e medrando no seu cami
fi.o polos distintos países islámicos e 
algo menos nos occidentais. Isto 
manifestou unha vez máis o pequena 
que é a nosa aldea global, e a vÍolen
cia destrutora que poden xerar certas 
actitudes políticas e relixiosas. 

Unha polémica buscada por 
razóns políticas, pero que nos 
invita a pensar no fondo dun 
problema 

Certo que foi unha polémica bus
cada polo que a iniciaron, e que non 
foron precisamente os "exaltados" 

guidore de Muhamad. As polémi
ca caricatura foron publicadas por 
un ¿ ornal de e trema d reita danés 
de e ca a difu ión; tiveron inicial
m nte moi pouco eco e necesitaron 
in i tir para a adar o eco e perado. A 
difu ión int rnacional foi impul ada 
pola d r ita urop a mái .enófoba e 
a n rt am ricana, que bu ca nova 

excusas para seguir invadindo países 
que interesan estratexicamente. Creo 
que o debate está viciado tanto polos 
que defenden unha "liberdade de 
prensa" a calquera custo -cando, en 
realidade, utilizan a autocensura e a 
mentira sistemática como arma para 
defender os seus intereses-, como 
polos que están detrás das mobiliza
cións dos musulmáns. 

Persoaln-iente, penso que as carica
turas non eran tan terribles e ofensi
vas; en calquera caso, non máis que 
outras que se tefi.en publicado verbo 
da igrexa católica e os cristiáns, nos 
xornais e revistas deste país e do resto 
de Europa. 

Pero a mifi.a reflexión quere ir máis 
lonxe. Por que os seguidores dunha 
relixión reaccionan tan visceralmente 
ante presuntos ataques ao seu profeta 
intocable, ata o punto de preferir a 
morte a que se ofenda a este. 

Se omos honrados, temos que falar 
da semellanza que parece haber a este 
respecto entre o Islam, o 

Cristianismo e o Xudaísmo, en dis

tintos momentos da súa historia. 

Tense dito que o mundo musulmán 

está hoxe relixiosa, ideolóxica e 

socialmente nunha situación seme

llante ao cristiaajsmo de hai varios 

séculas: a cristiandade medieval das 

cruzadas contra os sarracenos, ou a 

dos enfrentamentos sanguifi.entos 

entre católicos e protestantes nos 

séculas XVI-XVII. esaxeración. No 

que respecta ao xudaísmo, a violencia 

relixiosa na actualidade parece que 

ten que ver máis cos xudeus ultra

conservadores, pois a meirande parte 

dos israelís ou son ateos ou son 

agnósticos e loitan por outras razóns 

que non polas relixiosas; pero non se 

pode esquecer o espírito belicoso -

ata límites intolerables- que manifes

ta o pobo hebreo na historia bíblica, 

en base ao celo intolerante do seu 

Deus (" devórao o celo de Yahveh", 

dicían dos terroristas xudeus no seu 

tempo) . 
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O problema político e relixio
so do monoteismo intransixente 

Pode que a raíz do problema sexa 
máis fonda, e estea na intolerancia do · 
mesmo monoteísmo, xa sexa islámi
co, cristián ou xudeu. Hai varias 
décadas, un teólogo · alemán pouco 
coñecido fora do círculo dos especia
listas en teoloxía, Erik Peterson, 
publicou un ensaio de expresivo títu
lo "O rhonoteismo como problema 
político" .. N este ensaio, o teólogo 
alemán ven falar de como o monote
ísmo xustificou onte o réxime 
monárquico-imperial da Cristianda
de e seguiu a xustificar os absolutis
mos modernos e as dictaduras ·con
temporáneas ( Peterson publica o seu 
traballo no ascenso do nazismo): "O 
único monarca da terra correspóndese 
co único monarca divino no ceo" . Un 
Deus-Señor úiiico arriba, un Rei e 
soberano único abaixo .. . un fürer, un 
caudillo ("por la gracia de Dios"), etc. 
O emperador Constantino tería 
comprendido isto moi ben, por iso 
buscaría que se fora diluindo a con
cepción trinitaria do Deus· cristián 

Victorino Pérez Prieto 

(Deus é Pai, Filio e Espírito Santo, só do un poder omnímodo, tanto poli-
existe como relación eterna de amor). 
Comprendeu este emperador roma
no que a Trindade era un obstáculo 
para a monarquía, para o Sacrum 
Romanu~ Imperium: só con un 
Deus único se podía xustificar un 
emperador único . e un papa único 
con sumo poder. Por que a Trindade 
era nos tres primeiros séculas o pivo-

tico como relixioso: Cristo Rei 
como soberano absoluto, Igrexa 

. Romana Universal, un Emperador, 
un Papa .. . En troques, cun Deus . tri
nitario, a cousa semella ser menos 
doada, pois a igualdade na diferenza 
representa que nel "non manda nin
guén". Desta maneira, a cuestión da 
Trindade divina, lonxe de ser un 

A raíz do problema 
pode estar na intolerancia 

do monoteísmo, sexa islámico, 
cristián ou xudeu. 

te central do cristianismo e logo foise 

esquecendo ou convertendo en algo 

sen importancia, inútil para a fe real?, 

pregúnta~e Raimon Panikkar e cada 

vez máis teólogos cristiáns. A con

cepción monoteísta fundamentaría a 

concepción piramidal da realidade 

social e da mesma Igrexa,_ xustifican-

mero exerc1c10 dialéctico intelectual 

para o consumo interior da teoloxía, 

manifesta unha concepción de Deus 

que ten moito que ver coa vivencia 
relixiosa, e a .relación desta coa socie

dade. 
Así o comprenderon xa hai anos 

algúns teólogos que volveron á tese 

de Erik Peterson, como o alemán 

Jürgen Moltmann, que afirma que "o 

monoteísmo e o monarquismo represen

tan as dúas caras da mesma realida
de". Este "monarquismo monoteísta" 

é para el a idea básica dunha concep
ción relixiosa: "Un Deus, unha 

humanidade ... Ao soberano universal 

do ceo debía corresponder o sobera
no terrenal". Pola contra, a concep

ción trinitaria representa unha sup~

ración desta idea ríxida, e constitúe 

unha das "grandes achegas teolóxicas 

da igrexa antiga, non só no plano 

doutrinal, senón tamén no da teolo

xía política"; pois o monoteísmo 

rigoroso leva consigo a teocracia. 

Alén do cristianismo, xa se sabe cal é 

o proxecto político nos países islámi

cos, unha teocracia gobernada polos 

imáns ou os ayatolahs ... Por iso, o 

teólogo alemán conclúe sabiamente 

dicindo que o monoteísmo relixio-

e········ ···· ··· 
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REFLEXION 
so-político utilizouse sempre para 
lexitimar a dominación. En troques, a 
doutrina tnmtaria, desenvolvida 
como doutrina teolóxica da liberda
de, oriéntase "cara a comunidade 
humana sen dominación nin somete
m ento". 

M áis coñecido nos. nasos ambien
tes é o brasileiro Leonardo Boff, un 
dos líderes máis destacados da teolo
xía da liberación sudamericana. Boff 
reflexionou sobre isto nun libro 
publicado hai vinte anos, que ten 
tam én un expresivo título: "A 
Trindade, a ociedade e a libertayao" 
(l 986): Para o teólogo brasileiro, a 
concepción trinitaria cristiá, funda
m nto de un D eus pura relación de 
am or na dif( rencia, tivo que enfron
t r no cri tianismo co peso do 
m n t ísm xud u: "A concepción 

muñón atopa en9rmes 
para a úa viv ncia debi

pr dominio da fe nun único 
S ñor, ao peso do monoteís

mo" . Para 1, o "monoteísmo atrini
tario" supón uns riscos sociopolíticos 
("pode xustificar o totalitarismo e a 
concentración do poder nunha única 
persoa, sexa política ou religiosa"), e 

Deus Amor trinitario-solidario 
fronte a deus solitario do mono
teísmo atrinitario 

Podemos concluír facéndonos 
unha pregunta capital: monoteísmo e 
intolerancia son dúas realidades só 

ocasionalmente unidas -como adoi
tan manifestar os teólogos católicos
ou están fondamente xunguidos, 
senda o monoteísmo un grave impe
dimento e un perigo para o avance 

·A difusión internacional 
foi impulsada pola 

dereita europea e · 
americana máis xenófoba. 

tamén uns riscos relixiosos, pois leva 

a unha Igrexa piramidal, coa exalta

ción exacerbada do poder papal e 

cunha "vi ión monopolística do 

poder agrado ". En troque , "A 

Trinidad é a mellar comunidade", 

om di o título doutro dos libros de 

Boff (1990), ' o prototipo da comu

ñ ' n n igualdade na dife renza. 

da tolerancia e o pluralismo social? O 
problema está só no abuso que histo

. ricamente se fixo e segue a facerse do 
mon<?teísmo, ou este está infectado 
de intolerancia na súa raíz?. 

O cristianismo, por contraposición 
consecuente ao politeísmo e o pante
ísmo, alineouse tradicionalmente a 
carón das grandes relixións monoteís
tas ·(o xudaísmo de Yavheh "Deus dos 

Victorino Pérez Prieto 

exércitos" e o islamismo de Alá "é 
grande para esmagar os seus inimi
gos "),pero pode que deba empezar a 
cuestionar isto, consCiente do seu 
perigo potencial e real, facendo valer 
a orixinalidade da súa fe trinitaria, 
que manifesta no Credo. Apostólico 
que a comµnidade reza cada domin-
go nas Misas: "Creo en Deus, Pai .. . 
creador... Creo en Xesús Cristo .. . 
nos o Señor... Creo . no Espírito 
Santo". Non se trata de volver ao 
vello politeísmo (por_ definición, non 
pode haber "varios deuses"), sen6n 
que o cristianismo saiba manifestar 
que a súa fe é no Deus-Amor, pura 
relación ad intra (a realidade interna 
divina é esencialmente comuñón de 
amor trinitario) e ad extra (o Pai cre
ador está íntimamente unido ao devir 
da humanidade e do cosmos polo . 
Filio, o Cristo liberador, e o Espírito, 
verdadeira anima mundi da creación). 

Se o cristianismo soubese manifes
tar pacífica e humildemente este 
Deus inclusivo, de unidade na diver
sidade, de comuñón n~ díferencia, de 
amor incondicional máis aló das 
leis ... pode que entón fora atopando 
mellar o seu papel na actual -socieda
de secular, democrática, plural, inter
cuhural e interrelixiosa. 



AC 1 UALIDADE 

MANIFESTO POLA PAZ E A DEMOCRACIA 

As multitudinarias manifest4cións contra da guerra de 

Iraq en todo o mundo contribuíron a modificar de 

maneira moi relevante as conciencias da cidadanía mun

dial sobre a guerra e a necesaria resolución pacífica dos 

conflitos. 

A retirada das tropas españolas de Iraq, o cambio polí

tico que tivo lugar en España ou a nova Lei da Defensa 

Nacional, recentemente aprobada polo Congreso dos 

Deputados, teñen moito que ver cos cambios comenta

dos. 

Debemos recoñecer que a . nova Lei da Defensa 

Nacional significa un avance substancial en relación coa 

situación anterior por .canto que establece qu~ será o 

Parlamento quen terá a última pal~bra á hora de decidir 

sobre hipotéticas intervencións militares no exterior así 

como a condición expresa de estar lexitimadas palas 

N acións Unidas e o Consello de Seguridade. 

Como cidadáns libres e pacíficos pensamos que ternos 

que avanzar aínda moito máis nesa dirección, porque 

nunha sociedade democrática e participativa, no século 

XXI, a decisión final de declarar unha guerra non pode 

seguir dependendo, exclusivamente, dos poderes estable

cidos, neste caso, do lexislativo e do executivo, porque 

cando se fai a guerra, os dirixentes políticos están a dis

par, arbitrariamente, das nasas vidas, mesmo das vidas de 

· moitas persoas inocentes, e o dereito ávida é o primeiro 

dos. dereitos humanos recoñecidos universalmente. 

tagonizar, democrática e activamente, unha ·decisión de 

tanta envergadura e consecuencias. Somos nosoutros os 

pobos, directamente, os que deberemos ter a responsabi

·lidade última de decidir sobre a guerra e a paz, máxime 

tendo en conta que as clases dirixentes levan acreditado 

ao longo de .toda a historia da humanidade a súa incapa

cidade para evitar as guerras. Nesta liña é manifesta a res

ponsabilidade dos cidadáns e das cidadás de esixirmos dos 

partidos políticos aos que votamos que se comprometan 

decididamente pala paz mundial. 

En consecuencia co anterior, solicitamos de vostede, e 

da institución que preside, o apoio ás medidas que pro~ 

pomos desde o Seminario Galega de Educación para a 

Paz (Fundación Cultura de Paz) e para que tome as 

medidas necesarias co obxecto de promover os cambios 

lexislativos, políticos e sociais que permitan avanzar nos 

seguintes puntos: 

•A desaparici6n progresiva, á nivel mundial, rexional e local 

de todas as armas de destrución masiva de carácter conven

cional, n:uclear, químicas e bacteriolóxicas. 

• A transformación das alianzas militares e dos exércitos en 

organizacións exclusivamente defensivas. 

•A reconversión paulatina da industria militar en civil. 

•As modificacións lexislativas necesarias para que a guerra tan 

só poida ser declarada no caso de que fose aprobada nun 

REFERENDO popular de carácter decisorio e cualificado. 

-················ 
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CRONICA 
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Unai González Suárez 
A. C. R. V. Francisco Lorenzo Mariñ.o 

PACO DE AGUINO NA MEMORIA 
Aguiño volcouse coa celebración dos actos na lembranza de Francisco Lorenzo Mariño, 

Don Paco, como moitas e moitos o cqñeciamos. Actividades que se enmarcaron na I 
Semana Cultural que leva o seu nome, e que acolleu exposicións, conferencias, concertos, 

charlas, publicacións e actos relixiosos, onde participaron moitas .das persoas que o 
coñeceron e que trabal/aron con el, e outra moita xente que sentira fa/ar do seu labor. 

UNHA INICIATIVA DO 
MOVEMENTO VECIÑAL 

A iniciativa, xurdida dun grupo de 
xente que coñecía a Paco e que 
representaba a parte do movemento 
acial da vila, comezou coa funda

ción dunha entidade cultural, recrea
tiva e veciñal que leva o seu nome e 
que ten como principal obxectivo 
r up raro spírito creador, reivindi-
ativ , artí tico, cultural e social da 
arr guia, mp ño iniciativa ás 

u m u d man ira ntusiasta 
anug párroco Álvaro. 

actos com zaron cunha 
nf( r ncia inauguración da expo

sición "Cuerpo y Sangren de Siro 
López, imaxes que expresan a súa 
maneira de pensar a globalización, a 
pobreza, a sexualidade, o capitalismo, 
a sida ou a propia relixión. Este acto 
rematou cun concerto do cantautor 
vilagarcián Xacobe Louzán. 

AS XORNADAS 
O xoves 12 de xaneiro ocupouse 

da dimensión de Paco relixiosa, coa 
participación de Torres Queiruga, 
Pilar Wirtz e Rubén Aramburu. O 
venres, o aspecto público e o desen
volvemento de Aguiño durante os 

us anos, contando cos tres alcaldes 
de Ribeira da época democrática; 
Torres Colomer, Ventoso Mariño e 
Pér z Queiruga. O sábado foi a vez 
do a pecto a ociativo e o movemen
to acial, co presidente do Xuventú 
Aguiño, X.M.Vilas, a presidenta de 
Ardora Dolor s Pérez, o presidente 
da Comi ión, José de Orense e o 
patrón maior, André Monteagudo. 

domingo falouse obre o aspecto 

humano. Estiveron o que fara san

cristán da parroquia dende os 8 ós 22 
anos, Xosé O Bicho; o párroco de 
Ribeira, Cesáreo Canabal; os amigos 

Xosé Luis e Leonor, e o mestre, 
Plácido Betanzos. Todos os días, ao 

finalizar as charlas, tiñamos unha 

pequena actuación ·musical: o xoves 
actuou o dúo "Con un par" e forma

do por Judit Ordóñez e Fernando 
Peón, o venres a Escala de Gaitas de 
Ribeira, o sábado a ·Rondalla de 

Aguiño e o domingo o Coro 
Universitario de Vigo. 

'T._amén compartimos un4a fermosa 

ofrenda floral no cemiterio de Porto 

do Son, onde descansan os restos de 

Paco, cos sons do Himno Galega e da 

Marcha do Antigo Reino de Galicia, 

que interpretaron os amigos do 

Grupo Arume, e a continuación par

ticipamos nunha eucaristía na 

memoria de Paco, na igrexa parro

quial, naquela "casa grande" que el 

tanto coidou en vida, por entender 

que era o lugar de todos e todas, o 

lugar de compartir, d~ falar, de rir e 

chorar, o lugar de buscar consola uns 

nos outros, o lugar daquela grande 

familia que tiña que ser e sempre foi 

o pobo de Aguiño. 

UN MOVEMENTO CHAMA

DO A CONTINUAR 

Quixemos honrar a memoria de 

Paco, difundir o seu traballo, e, sobre 

todo, ·seguir sementando aquel agro 

que el comezara, seguir loitando polo . 

mar, polos máis necesitados, por unha 

igrexa verda~eira e xusta, por unha 

lingua, unha cultura e unha identida

de propia que consolide Galiza como 

unha nación orgullosa de selb. Por iso 

quixen deixar constancia de todo o 

que sucedeu en Aguiño e do que 

pretendemos que empece a suceder, 

e se alguén está interesado, o mellar e 

que se achegue ata aquí, porque 

como con Paco e coma sempre, 

todos e todas seredes ben acollidos . 



HUMOR 

IN MEMORIAM 
Ve/aquí o discurso de despedida apócrifo do sempiterno alcalde da Coruña. Esta 

homenaxe ao naso benquerido adversario, escrita en puro vazquiano, non é nasa, pero 
podería se/o perfectamente. Circulou anonimamente pala Internet, e non nos queda máis 
que agradecer ao anónimo autor/a a súa xenialidade, a Paco Vázquez o sernos de tanta 

inspiración e aos nasos lectores pala súa complicidade e paciencia. (A redacción) 

Curuñeses de tuda el mundo: 

Nu liareis . 

Comprendo vuestra pena y vuestra 

tristeza pero necesito que también 

mi comprendais a mi. Por eso us 

escribo esta carta, que no es una dis

pidida. Es un good bye. 
No quiero que pinseis que abando

no a su suerte la ciudad que os he 

construido, el hijo que durante todos 

estos años he estado criando. No. No 

cambio la Domus por el Domund. 

Simplemente evoluciono. 

Tenéis · que comprenderme. 

_Después de casar a los hijus, de dejar 
mis negocios en buenas manos, de 

haber trufado La Curuña de ubelis

cos, puertos exteriores, paseos maríti

mos, banderas, parkings y museos y 

de haber ganado seis veces pur gole

ada el orgullo di alcalde. . . ¿que mi 

resta por . hacer? De aquí a 
Cucharedo ya está todo edificao. 

Podería ser ministro, ya lu se. ¿Pero 
· ministro dil gobierno de la homose

xualidad? También podría aspirar a la 
Junta de Galicia, pero... ¿yo cunse
lleiro? ¿al lado de esos párvulos polí
ticos? Tiniendo que discutir con 
Torito, con Angel Quintana, c;on el 
chico nuevo dil PP. Di ninguna 
manera. Si la ONU ya está reservada 
para mi amigo Tony Bleeeer, ¿qué mi 
queda? La respuesta te es sencilla. 
Queda la verdadera política.La poµti
ca vaticana. Dejo la la liga y mi voy a 
la Champions Clerum. _ 

Viviré en un palacio que ni el del 
Parrote. Los romanos le ·llaman 
Palacio de La Spagna (us dais de 
cuenta, ¡La Spagna!), tomaré cafés 
con los monseñores en la rua 
Condotti y pasearé con la curia toca
do con mi jipijapa. 

De aquella no tenéis porque prio
cuparos. Aquí us dejo a Javier 
Pomada, mi quirido Iznogud. No 
tiene mi sexapil, pero también es 
curuñés hasta las cachas.A él le enco
miendo la aburrida ~area di seguir 
ninguneando a los sparrings del PP y 
al maleducado de Quique Tello. Y a 
seguir engrandeciendo La Ciudad. 

Ahora que me voy si cuadra mi 
queráis hacer un monumento. Me 
gustaría uno al lado de la Virgen del 
Carmen, pero discreto, en mi estilo, 
dando entrada al puerto con un pie 
·~n el Parrote y otro en los Castros, 
como el Coloso de Rodas. 

Pensaré en vosotros desde el 
Vaticano. Ya me estoy viendo allí 
enfrentando, ¡por.fin!, retos a mi altu
ra. N aclaré entre las conspiraciones 

vaticanas como mujo en la Dársena. 
Quien no se daría cuenta di mi ven
taja táctica cuando, en medio de una 
intriga cardenalicia, me cachen en las 
escaleras de las catacumbas de San 
Calixto, ¿como sabrán si subo o si 
bajo? 

Hablando di catacumbas. Ahí tenéis 
la prueba de cuanto me necesitan en 
el Vaticano. Siglos y siglos acumulan
do peronés y maxilares en grutas de 
varios pisos bajo la Plaza de San 
Pedro, todo -sostenido por firmes 
columnas de granito... ¿para que? 
¿para que las ratas tengan donde acu
bijarse? Ahí encajaba que ni Dios un 
aparcamiento subterráneo, ¿verdá?. 

Y es qui eso es lo qui pretendo. 
Exportar el modelo de La Curuña a 
El Vaticano. De ciudad-est.ado a ciu
dad-estado. De acuerdo, allí va ser 
difícil cunstruir un paseo marítimo y 
Obelisco ya te tienen (les falta el 
segundo con lucitas). Los aparca
mientos serán la primera fase, y des
pués ... ¿os habéis dado de cuenta de 
la cantidad de terreno sin edificar qui 
tienen en la Plaza de San Pedro? Bien 
recalificado ahí cogen lo menos diez 
mil viviendas de precio libre y que
daría sitio de abando para alguna 
vivienda social. 

Diréis qui eso no es tarea dun 
embajador, pero ya supondréis qui la 
embajada es solo un peldaño. 

Y es que aunque lus curuñeses 
digais qui mi parezco a Rober 
Diniro, mi mujer siempre me dice . 
que a quien realmente me mito ... es 
a Anthony Cuin. 

Qui Dios os bendiga a todos. 

Sir Rober Diniro 

e················· 
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XI .ENCONTROS DE EDUCACIO.N PARA A PAZ 

11 Conflitividade e convivencia escolar" 

9,10 e 11 de Marzo 

EGAP 

Santiago de Compostela 

Xa está aberto o prazo de inscrición para participar nos XXI ENCONTROS DE EDUCACIÓN 
PARA A PAZ que organiza en Compostela o Seminario Galega de Educación para a Paz 
(Fundación Cultura de Paz), nesta ocasió~, sobre "Conflitividade e convivencia escolar''. 

Serán na Escala Galega de Administración Pública (EGAP), no Polígono de Fontiñas, os 

días 9, 10 e 11 de Marzo. 

A matrícula pode realizarse xa an line na páxina web: www.sgep.org ou telefonicamente 

en: 981 -561956 

Os Encont ros están homologados cun crédito de libre configuración pola USC e na súa 
orga nización colaboran a USC, a Consellería de Educación, a Secretaría Xeral de Política 
Li ngüística, a Dirección Xeral de Cooperación Exterior, a EGAP e a Deputación Provincial de 

A Co ruña. 

O prezo da matrícula é de 20 €. 

Du rante tres días, expertos nacionais e internacionais debaterán sobre o esta.do e a situa
ción do sistema educativo en relación coa conflitividade e a convivencia nos centros esco
la res, así como sobre a necesidade dun Plan .Galego de Convivencia Escolar do que se 
apuntarán ·as súas liñas básicas desde a perspectiva do Seminario Galega de Educación 

para a Paz. 

Conferencias, mesas .redondas, exposicións, actuacións musicais e representacións com
pletarán uns Encontros que van xa pola súa XXI edición e nos que participan habitualmente 
unhas 300 persoas. 

.~ l•l.Hl.A 
O monoteísmo 
como problema 
p lítico 
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AVOGAIDOS, 
Disque· nunha aldea preto de 

Lugo, dous veciños con prados 
colindantes e relacións diplomáti
cas inexistentes, por dicir· algo, 
deuse unha boa mañá un caso que 
deu en deteriorar un pouco máis 
o escaso :fluxo de enerxía positiva 
existente entre eles. Resultou que 
Linda, excepcional exemplar de 
raza rubia galega e propiedade de 
Luís, preñadísima como estaba, 
decidiu motu proprio e sen enco
mendarse a ninguén~ traspasar os 
sacrosantos territorios do seu amo 
e parir porque si, porque lle deu a 
santísima gana, no estimulante 
prado de Ramón, o outro veciño 
en discordia. 

Velaí ·o confuto. A qúen lle 

corresponde a .titularidade do 
xatiño? A Luís, propietario de 
Linda e, polo tanto, dos froitos do 
seu ventie? Ou a Ramón, favore
cido da fortuna e beneficiario 
directo .do libre albedrío ·dunha 
vaca que depositou un tesauro nas 
súas propiedades? . 

Como as discusións, breves pero 
contundentes, non deixaban oco 
ningún ao máis mínimo consenso, 
decidiron poñer o asunto en mans 
dun especialista ·na materiá. Pero 
como en todo o territorio do 
concello había, falando de elites, 
"un de cada": ~n médico, un caci
que, un avogado, · ... e ir ata Lugo 
era demasiado custoso, acudiron 
os dous ao mesmo letrado, Don 
Ginés de Castro. 

O profesional en cuestión reci
biunos con corrección e atendeu
nos cunha dilixencia exquisita. En· 

días sucesivos apareceron polo seu 
despacho os dous veciños. 
Primeiro Luís, a quen as palabras 

de Don Ginés achegaron tranqui
lidade: "Non hai dúbida ningun

ha, Don Luis._ As leis ampárano no 
seu dereito de propiedade. Durma 

vostede tranquilo e coa certeza de 
que o animal quedará moi pronto 

. baixo o seu amparo". Despois 
Ramón, quen logo de expoñer os 
feitos segundo o · seu leal saber e 

entender, oíu como Don Ginés _ 
sentenciaba: "Pódolle dicir, esti

mado Don Ramón, que en toda a 
miña longa traxectoria profesio
nal, poucos casos vin con tanta 
claridade como o que vostede me 

está a expoñer. Indubidablemente, 
o xato é seu por ter nacido nas 

súas propiedades". 

Beatriz Cedrón Vi/ar 

A muller de Don Gi~és, Dona 

Caridad, movida máis polo abu- . 

rrimento que pola curiosidade, 

tiña por costume escoitar tras a 

porta do despacho do seu home 

cando este recibía. Preocupada, 

con razón, poh actitude do avoga

do neste caso e ante as máis que 

previsibles consecuencias do seu 

actuar, fixolle saber do seu desa

cougo: 

- Pero Ginés, como é posible 

que lles digas aos dous que o 

xato é deles? · Ti <leches en 

tolo? Quéresnos botar a per

der? 

- Tranquila, muller,. . . . non te 

alteres . . . ou é que non ves 

que o xato é noso? 

e··············· .. 



·············· ·e 

FALANDO· DA LINGUA Lidia e Valentina 

Con Dios nos deitemos 
Con Dios nos leyantemos, 

Que non teño medo nin pavor, 
Nin a cousa que mal for. 

Bendicimos a cama, 
bendicimos a oliva, 

bendicimos a cama e a compañía. 
No nome do Pai, do Filio e do Espírito Santo, amén. 

C oñecedes esta oración? Évos moi de vello, rezábaa 
sempre a queridísima e recordadísima Telos. Seica lla 

aprendera a tía Dolores, unha velliña que tiñan na casa 
cando ela era unha nena, e iso debeu de ser alá polo 

1910 ... Pois neste rezo sae un exemplo do agonizante 
fu tu ro de su bxuntivo, do que comezamos a falar o último 
día, ese "for" é o futuro de subxuntivo do verbo ir (neste 

caso) e m ais do ser. E como se forma? Pois nos verbos 

r gulares (os que teñen a mesma raíz para todos os tem
pos verbais) coincide co infinitivo conxugado, polo tanto 

xa non hai probl ma. Nos irregulares formase a partir do 
t ma d p rfi cto, ' dicir, a partir da mesma raíz que se 

11 ar f: er o pr t ' rito perfecto {fixen) e o pretérito 

plu uamp rb to (fixera), e engáden~elle ·as mesmas ter

minacións ca ó infinitivo conxugado. Así, de facer teremos 
fixer,fixeres,fixer ... ; de vir teremos viñer ... ; de saber, souber ... ; 
de poder,puider ... Alguén de vós o emprega ou o ten ouvi-
do? Hoxe por hoxe xa apenas se bota man del, o seu uso 

está case res trinxido á linguaxe xurídica. Sería unha 
riqueza para a lingua recuperalo, así e todo aínda se oe ás 

veces, e se non que llo digan a Manola da Paghalla, de 

Sexa como for ... que sexa un Ford! 

Berres, (pero o Berres da Serra de . Outes, non o da 

Estrada!), só entrar pQla porta da súa casa xa che serve as 

galletiñas ou o chourizo e logo che di "Come se quixe

res ! " . Ou a Aurora da Cacho na, de Ribadomar, cando che 

di que conforme o vires, que a avises. Pois si, xa vedes, non 

é tan dificil de emprega~ este esquecido futuro de _ sub

xuntivo: nas oracións propiamente condicionais (Se ouvi

res o panadeiro, chama por min) e noutras con valor condi

cional aínda sendo modais (Segundo fixeres ante tratar), 

temporais (Volverei cando rematares de xantar) ou relativas 

(Gañarán os que antes chegaren). 

E por hoxe non hai máis, non queremos cometer exce

sos, que estamos na coresma. Ata a próxima! 

Coa cantidade de cousas que se poden facer cunha. lingua -a da cavidade oral 
queremos dicir- e a ese curiña valenciano, na etapa crepuscular da súa análi
se do mundo no que vive, non se lle ocorre outra cousa que .converter en cul
pables ás vítimas da violencia de xénero. E a seguir engade que son moitas as 
mulleres que matan os seus filias abortando, coma se fosen as mesmas mal
tratadas e confundindo o touriño coa velocidade. En fin, que un vai de abraio 
en abraio e hai que oírlle a Condolencia Arroz dicir que non se pode apoiar 
a Hamás porque se trata dun goberno que emprega o terrorismo para defen
der os .seus obxectivos. E queda tan ancha coma se non fose con ela a cousa. 
Ou o senador hispano no senado estadounidense que denuncia que en Cuba 

Condolencia Arroz se violan os dereitos humanos e se esquece dos guantanan1eros forzosos. Que 
dificil resulta ser provocador nos tempos de hoxe, cando as maiores obsceni
dades provocadoras proveñen dos que mandan. 




