
O que hai de débil no mundo, 
iso foi escoller Deus. 
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EDITORIAL,A CORUÑA QUE 
DEIXA VAZQUEZ. o resentimen
to pode ser a base na que enraíce a agr~sivi
dade, e ninguén puido demostrar, senón máis 
ben ao contrario, que a agresividade non fose 
un motor de crecemento. O capitalismo, sen 
ir máis lonxe, é unha máquina sumamente 
eficaz de crecemento económico, aínda que 
sexa a base de encirrar a cobiza e aumentar a 
desigualdade, pero funciona. Crecemento 
económico e moral non son necesariamente 
unha parella de feito. 

Algo así pasou con Paco Vázquez e o seu 
coruñesismo. O resentimento localista dunha 
cidade mimada polo franquismo e "descapita
lizada" na transición, foi o motor do coruñe
sismo e, por avatares políticos posteriores, 
entre os que cómpre salientar o interese 
madrileño en ter unha cuña política nunha 
Galicia "popular" , o motor do seu desenvol
vem.ento urbano. 

A identidade coruñesa, da man de Vázquez, 
fois reconstruíndo artificiosa e forzadamen
t por contrapo ición, por afirmación negati
v, , p r r s ntim nto contra a identidade 
gal a. to xa totaJmente alleo á tra-
i i, n lib ral galeguista da Coruña, unha 

tradición d nsa, agora esquecida, non quita 
para qu e a fose a opción persoal e o sinal de 
id ntidade de Vázquez. Unha opción penosa 
e excluínte para os que queremos unha 
Galicia enteira e galega, que medre vertebra
da e equilibr~da, pero eficacísima para os 
intereses políticos e económicos particulares 
do superalcalde. Hoxe a Coruña é unha urbe 
"moderna" e ben dotada, que vendeu a súa 
ident,idade galega por un prato de intereses 
inmobiliarios. 

Esa é a clave na que entender os grandes e 
fáciles "temas" de Vázquez, os mesmos que el 
citou na súa despedida: a apertura, modernis
mo e cosmopolitismo da Coruña (que impli
ca, por suposto, castelanizarse, xa que galegui
zarse é ser pechados, retrógrados e pailáns); o 
liderado no municipalismo español (vence
llars a unha rede administrativa local que 
p rmita "puentear" á aldeá nacionalidade 
galega); o desenvolvemento urbano e inmo
biliario (canto máis faraónicos os investimen
to público , meno notorio o intereses e 
trama familia re ) ; a maiorfas absolutas (ben 
im ntada no cultivo do victimi mo, o loca

li mo o dif( renciali mo), etc ... 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO NO PAO DO POLEIRO POBRES 
FUNDAMENTALISTASPOBRES FUN
DAMENTALISTAS Remataba o editorial de estou
tro día desexando que o estendido temor ao fundamentalismo 
islámico non fose . terreo estercado, dispensando, para o xurdi
mento dun fundamentalismo católico. 
Pero a cousa avanza. Estoutro día vin na TVG que xa hai sitios 
en Galicianos que, en tempo de Entroido, houberon de repri
mir o san costume de facer un pouco de riso coa figura do Papa, 
por aquilo . da igualdade de trato: os fundamentalistas católicos 
puxéronse esixentes e, se había que respectar o Islam, por que 
non tamén a Roma? Tamén lin sobre bombas postas en Madrid 
ao cómico italiano Bassi, por irreverente. 
Mágoa de fundamentalismos, con aceno tráxico, pero estou 
seguro de que tamén ten que haber xente no Islam que teña 
unha fe trásnica e galega, isto é, capaz de saír de si mesma, das 
súas estreiteces rituais, das súas herdanzas dogmáticas, da Lei, 
digamos, para relativizar as cousas e rir un pouco, de si e d~ todo. 
Se Deus non ri, incluso de si mesmo, non pode ser un pai bo. 
Cando menos tan bo coma meu pai, que pasa dos oitenta e cinco 
e sábese rir de si, da política, da Historia Sagrada, dos nacionalis
tas, de José Antonio, de Bush, da perna chunga, da próstata; da 
vida e da morte, cando menos da súa, e ata de Leo, o seu can1 

que xa é dicir. 
Ter un pai así é un antídoto contra os fundamentalismos e a tra
xedia. Por iso que desde a miña humilde experiencia, certifico 
·que a paternidade de Deus ten que ser simpática e retranqueira, 
ou non paga a pena. 
Outro antídoto contra os fundamentalismos é curiosamente o 
Xesús histórico que os católicos recalcitrantes coidan protexer. 
Miñas.xoias, non saben a quen se arriman. Comedor e bebedor, 
gozador da vida, dicíanlle os rectos, e con malas compañías, 
remachaban os fundamentalistas. Irreverente curandeiro que 
pasaba dos preceutos e dicía que toda a Lei se resumía en querer 
a xente de corazón, que é a única maneira de querer a Deus. 
Malpocados fundamendalistas , que non descubriron que non hai 
amor sen humor. Non saben o que perden. 

San Valenfin #en un problema: 
unha moza daneJa namoro-uJe 

dun. moz.o magrebí 

( --. 



BOA NOVA 
Carme Soto 

A CLAVE 

Testemuñas da salvación de Deus (Xn 3, 14-21 ). 

O texto evanxélico que se nos propón este domingo remata a con

versa de Xesús con Nicodemo. Nel o evanxelista fai unha reflexión 

moi teolóxica sobre a salvación coa que Deus está a agasallar os 

homes e mulleres a través da chegada de Xesús. 

O autor do cuarto evanxeo escribe para unha comunidade que se 

está a sentir rexeitada, tanto pola sociedade romana, como pola 

sinagoga xudea. Esta situación failles ás veces dubidar da súa fe e 

sentirse marxinados/as no medio no que viven. 

Xoan introduce a súa palabra no relato de Nicodemo para animar 

a súa comunidade a non esquecer o fundamental: Deus manifes

touse en Xesús coma salvación. Esta certidume sostense na expe

riencia da marte e resurrección de Xesús, que o autor traduce coma 

a "elevación do filio do home" (3, 14) e que, igual que a serpe que 

fixo Moisés curaba a quen a miraba (Núm 21, 4-9), así tamén des

cubrir na cruz a man agarimosa de Deus ilumina a vida dun xeito 

distinto (3, 16). 

Vivir isto nun mundo que non o acepta e que cuestiona a verdade 

da súa fe é para a comunidade xoánica un difícil desafío que ás 

veces a leva a refuxiarse cara dentro buscando seguridade e apoio. 

Eiquí o autor lémbralles que, se ben eles e elas son fillos e filias da 

luz porque creron en Xesús, non poden pechar a experiencia neles 

mesmos/as, senón que están chamados/as a ser testemuña no 

mundo da luz (3, 11) na súa forma visible de actuar (3, 21), abrin

do deste xeito a experiencia salvadora de Deus a outros/as (3, 15). 

e··· ··· .. ····~ · ···· · 
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COLOMBIA celebrou eleccións. · 

É o segundo país que achega inmigran

tes a Galiza, uns 8310, que viviro"n a 

convocatoria. Despois de 40 anos, as 

FARC teñen a maioría dos 3000 secues

trados, e queren negociar a liberación 

dalgúns dos seus 500 membros detidos 

por 63 dos cautivos. Unha das secues

tradas é a deputada lngrid Betancourt, 

(na foto), 4 anos no seu poder, que 

escribiu: "Non que ro ser ningunha már

tir, todo o que constrúo en Colombia é 

para poder ter a felicidade de envell.ecer 

aquí''. Mentres, o ELN debate na Habana 

a paz, e como arrincar as causas estru

turais que provocan a insurxencia. 

Na FESTA DA POESÍA, abrollando a primavera, callemos a flor de 

toxo e lemas o "Fonema" do Costa da Marte Blues de Manolo Rivas: 

"A min custoume algún traballo dicir sen respirar 

que había plantas monocotiledóne'as 

pero non din sabido de que familia era 

se é que a tiña 

o toxo que douraba os montes. de Galicia''. 

Eses toxos que son a nostalxia dos labregos de Nqva Celandia, que os converten ben 

podados en sebes que separan os seus lares. 

· No día do Seminario feste"xamos o labor 

inconmensurábel do seminarista 

JOAQUIM MELO .nun 

barrio pesqueiro de Forteleza. O arcebis

po completa a formación integrándoos 

·en poboacións marxinais. O goberno bra- _ 

sileiro (1973) expulsou ·pala forza 2000 

pescadores do· seu mar para edificar as 

moles turísticas de Conjunto Palmeira, 

envolta na violencia e alcoholismo. O 

seminarista organizou unha comunidade 

solidaria e casou cunha veciña coa opo

sición dos formadores. Crearon empresas, 

microcréditos e banca para só consumir 

produtos do barrio e agora están a ven

der artesanía, roupa, etc., a comercios de 

fóra. 

Aos 30 anos do golpe militar na Arxentina lembramos a loita de Avoas e .Nais da 

PRAZA DE MAIO, (na foto a presidenta, Estela de Carlotto), na dita

dura (1976-83) e despois, denunciando a impunidade en 1500 marchas, todos os 

xoves durante 25 anos. Úrxelles saber o destino dos fillos desaparecidos e non tira

ron co pano branca. Agora aproveitan os ·tempos novas para seguir reivindicando. 

Chámannas "as tolas de maio".Hai que laiarse da pasividade da lgrexa na ditadura, 

agás algúns cregos e cristiáns de base. 

Eleccións en ISRAEL baixo a sombra da xerontocracia de Sharon, ligado ao 

exército en masacres nos campos de refuxiados. Así o 17 de setembro de 1982, no 

cabodano do Setembro Negro, mataron 25.000 palestinos. Instigador de torturas, ata 

de nenas, moitos en cadeas, construíu o muro da infamia. Un cerco militar que fai 

medrar a miseria, mesmo ·en Israel, que depende de inxeccións económicas de EEUU. 

Obsesionados polo perigo nuclear iraniano, teñen 3 submarinos con misiles nucleares 

apuntando cara a eles e deslexitiman a Hamás, cando eles remataron o proceso de paz 

no día que o colono xudeu asasinou a Rabín . 



O 25 entréganse os prem-ios Promoción 

e Defensa da Terra da lrmandade 

MONCHO 
VALCARCE, 

no seu 13º cabodano. Un momento para 

reforzar o naso compromiso co pobo 

creando memoria e comuñón con este 

guieiro. Hai un cambio de lugar, _xa que 

vai ser no hotel Avenida, _Alfonso 

Malina, da Coruña; preto da estación do 

tren. Para reservar a praza, 618607306. 

Alfonso Blanco Torrado 

No cabodano do 11-M lembramos a experiencia dos que máis están a erguer os áni

mos no Pozo do Tío Raimundo, onde estoupou un dos trens producindo o arrepiante 

masacre. A ASOCIACION AMOVERTE, a través da súa radio, 

empurra á participación cidadá e ao compromiso no barrio. Na foto, o coordinador 

Fermín lbañez, á fronte, e colaboradores. 

SOMOS AUGA, o 650/o do carpo; máis importante co p~tróleo, está na 

base de moitos . conflitos: Israel cos árabes, Exipto con Sudán e Etiopía, Turquía con 

Iraq ... O 400/o da poboación vive en rexións secas. Uruguai opúxose nun referendo á 

súa privatización grazas á ·sabedoría dos máis pobres agrazados pala auga, subliñan

do que é un dereito de tod@s, e non un negocio. Pode ser reserva escasa que queren 

capitalizar os máis ricos. 3000 millóns non tiveron auga potábel no .2005 e cada día 

marren 8000 por auga contaminada. A máis doce pode reducirse entre 1965-2025 de 

A invasión de IRAQ incrementou a 

pobreza: o 200/o da poboación está na 

miseria. 90 millóns de euros da recons

trución foron dilapidados polos ocupado

res. Unha guerra (330/o dos soldados 

americanos retornados en tratamento) 

que non saben deixar, coma en Corea e 

Vietnam. Unha guerra civil entre chíes 

(650/o dos 25 millóns) que acosan á mino

ría suní (200/o), que intensifican o odio 

cara á policía e exército seitarios e que 

apoian escuadróns da morte. Un 150/o son 

curdos, a maioría suní. Ali Shalal, preso 

torturado con cargas eléctricas en Abu 

Ghraih, refuxiado en Xordania, fundou a 

asociación de vítimas de cárceres esta

dounidense~. documentando o asasinato 

de má is de 100 presos en 1 raq e 

Afganistán. 

·3450 a 667 metros cúbicos por persoa. Na foto, unha muller de Ruanda que ten que 

atravesar 15 Km., 8 horas diarias, para. buscala. 

A AUGA, criatura xenerosa e humilde, é fonte de recursos. Dende as subterrá

neas de acuíferos pequenos e pouco poderosos que calman a sede de poboacións ata 

10 plantas que embotellan 100 millóns de litros de auga mineral cada ano. Os 20 bal

nearios son sector punta en Galiza, con 2500 prazas. Así, o de Cabreiroá, en Verín, 

cumpre 100 anos. Tres cuartas partes da terra están cubertas de auga, e nelas viven 

1,8 millóns de especies 

_ ... ... .. .. .... ... . 
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POLmCA 

O EMBAIXADOR 

erán seguramente moi poucos os lectores desta revis-
qu sintan moi afectados por ese acontecemento que 

ant s páxina ocupou nalgúns xornais e nos noticiarios 
da t ') d radio. A noticia adquiriu tintes moi variados, 
d' d a alta políti a, á guasa popular, pasando por unha 
al gría implona e maila sátira máis mordaz. 

En realidade a personalidade do nomeado é quen sus
cita todas esas reaccións, máis aló do nomeamento en si: 
nunca correron tantos ríos de tinta a propósito dun 
embaixador, porque ningún dos distinguidos con tal tipo 
de nomeamento deixou de cultivar unha discreción que · 
tan lonxe está do noso personaxe. 

Non ten moito sentido· q_ue 
unha democracia como a 

española teña un 
representante diante do 

Estado Vaticano. 
Desde logo serán moi poucas as persoas que recibisen 

con especial satisfacción este nomeamento, desde o punto 

d vista cri tián. Cada vez quedan menos crentes que 

con ideren realmente importante . ou mesmo simplemen

t coherente desde un punto de vista relixioso un cargo 

coma e te. Porque cada vez ten menos sentido un Estado 

Vaticano con mbaixada polo mundo adiante, que non se 

ab moi b n qu' papel deberían xogar para o pobo de 

D us alí r id nte, co eu fieis e cos seus pastores. 

1intxu 

Pero é que tampouco ten moito sentido que · unha 

democracia como a española teña entre os seus altos car
gos a alguén encargado de representala ·diante dese Estado 

Vaticano · soberano. Porque realmente o que este embaixa

dor vai facer alí é xogar un papel de mediador, de evitar 

ou resolver conflitos entre os súbditos dese mesmo estado 

democrático e mailos seus rexedores, supostamente por 

intereses contrapostos entre a súa condición de cidadán.s e 
de cristiáns. 

Pois ben, neste caso todo parece indicar que o papel 
que lle tocaría a Francisco Vázquez sería resolver algunhas 

cuestións de orde claramente temporal e civil, pero nas 

que a xerarquía eclesiástica e mailo Vaticano teñen intere

ses contrapostos cos do goberno. E os gobernantes enten

den que sería o ex alcalde coruñés unha persoa axeitada 

para xogar este papel, xustamente pola súa rebeldía fronte 

a actitudes e medidas do propio partido que o propuxo 

. para os cargos anteriores e desde os cales marcou distan

cias en asuntos como o aborto, o matrimonio dos homo

sexuais e outros similares. 

Entende Rodríguez Zapatero -e o Vaticano deu sinais 

de ver tamén así as causas- que eses antecedentes fan moi 

grato en Roma a ese personaxe, aínda que non vaia cam

biar en nada as decisións tomadas neses puntos concretos. 

Pero .ao mesmo tempo ese nomeamento é un sinal de paz 

noutros conflitos de intereses que o goberno non quere 

avivar, como son os dunha posible revisión do 

Concordato e dentro dela a revisión do diñeiro que reci

ben os mandatarios eclesiásticos ou cuestións relativas ao 

ensino relixioso. 
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OPETODO ~ 
SANTO ANTON· 
...................... .. ................... ifiibeii .. Ara.mbúiii" 

Como cambian as cousas, meu Santo. Eu 
quixera ser un home de fe, coma un deses 
velliños que cando entran na Igrexa parece 
que piden permiso e sacan a boina e coas dúas 
mans, e a apertan contra o peito, e case non se 
atreven a erguer os olios. Topeime cos mozos 
que ían ao ·catecismo da confirmación e púxenme de leria con eles. 
Sabes o que me dixeron algúns? pois que non eren en Deus e que van 
porque lles mandan na casa e .ademais así poden ser padriños de bau
tismo. Eu pregunteilles para qué querían ser padriños se non crían en 
Xesús. Contestáronme que iso non ten nada que ver co de ser padri
ño, que eran parvadas dos vellos, e marcharon rindo. Eu rion sei o 

Mira t i, as luvas non funcionaban soas! 

que pasa nin de quen é a culpa, pero entre uns e · outros ... O outro 
día morreu un rapaciño nun· accidente laboral, xa manda truco! Por 
riba de traballar dez horas para gañar un soldo de lixo, ter que deixar 
a vida por gañalo pan. Fomos ao enterro e había moita xente, e 
doume m.ágoa· porque de tanta rapazada, non entrou un na Igrexa. E 
así andamos, antes había que bautizar a todo o mundo, case por decre
to, agora hai m.oita norma e esixencia que a xente non entende. 
Porque estas cousas vívense mais coma unha festa de familia e de ami
gos que como algo relixioso. E supqño que non é malo, que a vida 
quere festa e alegrías . Haberá que buscar o equilibrio como din os 
políticos, pero moito me temo que con negativas non arranxamos 
nada. 

J:oi o Día da Muller, e cada ano mellara a celebración. Din que as 
mulleres na nosa terra gañan menos que os homes por facer o mesmo 
traballo e facelo mellor. E o que non se di é o choio que teñen des
pois nas casas que merecía outro soldo. Aínda queda moito que 
mallar, que eu miro que a maior parte dos homes non arriman a man 
serrón é a baralla e os vasos . Fíxate na misa da parroquia, se as mulle
res decidiran un día quedar na casa, ficaba o cura só, e aínda había de 
rosmar. Irnos indo que hoxe toca pucheiro de vixilias feito por man 
feminina. Coma todo. 

---== . ~~\ ------
e ·· ···· ··· ·· ·· ··· ·· 
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INTERNACIONAL 

DARFUR: UN CONFLITO ESOUECIDO 
Sudán estivo envolvido en guerras civís desde a súa independencia 

de Gran Bretaña en 1956. 
Os enfrontamentos teñen a súa orixe nas diferenzas relixiosas entre os musulmáns do 

norte e os cristiáns e animistas do sur, así como tamén a grande desproporción de 
desenvolvemento norte-sur, a redistribución do poder político e económico e a Jaita polo 

control dos recursos naturais. 

Un conflito moi duradeiro 
O conflito empeora a partir de 

1983, cando o goberno do 
Dictador Yaafar el Numeiri, 
impuxo a lei islámica (Sharia) en 
todo o país. A poboación negra 
perdeu a autonomía que lograra 
en 1972 trala primeira guerra civil 
e xurdiu o Exército de Liberación 
do Pobo Sudanés (ELPS). As con
dicións seguen. a empeorar en 
1 89, tralo golpe de Estado de 

mar Ha án al Bashir, quen reali
z u unha deportación masiva da 
poboación negra cara a zonas 
inhóspitas e q recolonización dos 
territorios fértiles con grupos ára
bes. Houbo un alto no confuto 
durante o 2002. Con todo, en 
febreiro de 2003 reapareceron o 
g.rupo musulmán Movemento 
para a Liberación de Sudán (MLS) 

"Os sud-sudaneses aprezan realmente a educación", di Timothy Brown, experto en · 
educación de ACNUR en Yei, con décadas de experiencia no terreo. "Sempre están pen
sando en superarse, en conseguir un maior nivel educativo." 
© UNHCR/M.Pearson (Setembro 2005) 

Sudan 

e o Movemento da Xustiza e a 
Igualdade (MJI), que loitan pola 
igualdade e por terminar coa dis
criminación das tribos da rexión. 
En maio de 2004 realizouse un 
novo pacto que garante que 
Goberno e rebeldes compartirán 
o poder político, e resolve o status 
e administración das montañas d~ 
Nuba, o Nilo Azul e Abyei, tres 
rexións disputadas 

A poboación civil, a gran 
prexudicada 

A po boación civil foi o princi
pal obxectivo e vítima. dos belixe-

'j 

.1 



En Yei os retornados participan en clases 
de carpintería financiadas por ACNUR no 
centro de formación profesional. Os cur
sos inclúen carpintería de obra, informáti 
ca e ebanistería. 
© UNHCR/M.Pearson (Setembro 2005) 

rantes, c;on máis de dous millóns 
de vítimas mortais provocados 
pola contenda bélica no sur. 
Ademais, a violencia en ambos 
contextos provocou o despraza
mento de máis de seis millóns de 
persoas (case unha quinta parte da 
poboación), outorgando a Sudán 
a lamentable marca de ser o país 
con maior número. de persoas 
desprazadas internas, na súa maio
ría mulleres e menores. Nada disto 
se pode explicar senón é polas 
brutais estratexias de guerra utili
zadas polos actores armados, que 
queimaron poboados, multiplica
ron a fame, ou practicaron abusos 
sexuais, nunha práctica bélica á 
marxe do dereito Internacional 
Humanitario. 

As consecuencias humanitarias 
desta violencia foron especial
mente evidentes en Darfur, que 
chegou a ser catalogada por 
N acións U ni das como "a cnse 

Moisés Lozano 

máis de dous millóns de vítimas 
mortais ·provocados 

pola contenda bélica 

Miles de buratos de bala decoran o muro desta escola e lémbranlles aos retornados o 
seu doloroso pasado. 
© UNHCR/M.Pearson (Setembro 2005) 

Escolares estudan inglés na escoliña de Yei. 
© UNHCR/M.Pearson (Setembro 2005) 

e ······ ······· .. 
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INTERNACIONAL 

Adolescentes sudaneses xogan ao baloncesto durante un recreo. 
© UNHCR/M.Pearson (SetembrC? 2005 

Mulleres sudanesas aprenden corte e confección. Refuxiados e retornados precisan ata
par trabal lo cando regresan a casa. Formar a xente e axudarlles a emprender pequenos 
negocios é un paso na direGción correcta. 
© UNHCR/M.Pearson (Setembro 2005) 

humanitaria máis grave do 

mundo", e onde as organizacións 

humanitaria deberon enfrontar 

todo tipo de desafios. Os traballa

dor s humanitarios (ONGS) 

tam ' n erixiron, particularmen

t no oe t udanés, nun obxecti

vo pr ni.editado do grupos arma-

dos e das milicias proguberna
mentais. 

Situación desesp erante e 
desesperanzadora 

A influencia de Rusia, que man
tén importantísimos contratos 
armamentísticos na zona xeográfi
ca (con formidables concesións 

Moisés Lozano 

petrolíferas no sur), para tratar de 
aliviar a presión sobre o réxime 
sudanés, ou o receo da UE e de 
EEUU a desbaratar o proceso de 
paz no sur, son algúns dos factores 
que explican que a día de hoxe 
Ornar al-Bashir e os seus esqui
ven o proclamado por Nova York, 
Washington ou Bruxelas. 

Por outra banda, o "efecto "tsu
nami" varreu do mapa a atención 
de occidente non só cara a Sudán 
senón cara ás máis de trinta crises 
humanitarias que teñen lugar en 
África Subsahariana. Do mesmo 
xeito, o envío de tropas á misión 
de man temen to da paz da Unión 

Sudán volve a ser · 
esquecida pota 

Comunidade 
Internacional, 

onde .se atopan 
aqueles conflitos 
de segunda 

ou de terceira 

Africana en Darfur (AMIS) está 
sendo do todo insuficiente se se 
pretende que os actualmente sete 
mil efectivos protexan á poboa
ción dunha rexión do tamaño de 
Francia. Sudán volve a ser esque
cida pola Comunidade Interna-
cional, onde se atopan' aqueles 
cünflitos de segunda ou de tercei
ra que, a diferenza de Iraq, non 
acaparan debates nin portadas, 
pero que diariamente condean a 
miles de persoas á amargura. da 
guerra . 



O AQUEL 

LEC[IÓNS DE GRAMÁTICA 

Teño matinado moito no meu 
labor maxisterial cos inmigrantes. 
Consiste o meu oficio en darlles 
entrada ao mundo da fala, da que non 
coñecen aínda, da que precisan para 
comprar o pan, coller un autobús, 
matricular ao neno ou quitar unhas 
fotos de carné. Pero cada vez que 
abro o significado dunha palabra, alu
guer - país - comida - vestido - sala- . 
rio ... , e coni_a se provocase un parto. 
Veñen á luz os desa~ougos do desa
rraigo, a anguria do pago inalcanza
ble, a inseguridade do contrato, a 
desesperanza da falta de papeis, a fac
tura da luz, a presenza do mar e a 
ausencia do marido. Non hai modo 
de parar esta avalancha de vida. 

Cando o discurso se torna amargo 
en demasía e am.eaza con escorregar 
polos olios, corremos cara á luz, bus
camos o sol magrebí, enchemos o 
padal de "cus-cús" e de "harira'~, e os 
oídos de música quebr.ada e as mans 
de debuxos con "hena". Aínda así, 
non é máis ca un escintileo, un 
amago de sorriso nun océano de 

señardade. Daquela síntome mmus
culo e por veces ridículo. Eu digo 
substantivo e eles dinme inmigrantes, 
eu adxectivo e eles indocumentados, 
eu que pronome persoal e eles que 
onde se conseguen os papeis, eu 
adverbio de tempo e ·eles que para 
cando, eu que futuro de indicativo e 
eles que como se di o presente. 

Pregúntame n1oitas veces para que 
tanto dominio da palabra se con ela 
non podemos cambiar o mundo. Por 
momentos paréceme tan imprescin
dible coma o pan de cada día; por 
momentos tan embustera coma o 
máis sibilino dos sofismas. Pero a 
rutina de cada día non che deixa 
mergullarte sempre e en cada sesión 
na profundidade dos asuntos. 
Cuestións máis perralleiras ocupan 
con frecuencia o teu maxín, que se 
este libro servirá, que se entenderán 
este párrafo, que se a metodoloxía 
será activa dabondo, que se o copian 
ou lles fago fotocopias. Nesas dúbidas 
máis escolares estaba eu ocupado o 
derradeiro día de clase da semana. 

Xosé Lois Vi/ar 

N esas e en intentar que Fadma pro
nunciara amodiño unha palabra que 
se lle resistía. Fadma é bérber. 
Entende o árabe, pero fala bérber. 
"Como gallego tú, profesor" dinme 
elas para que me aclare. 

Fadma, -faláballe eu- ti tranquila, 
non te poñas nerviosa, amado, que 
non se che poña a cara colorada. 

Os seus esforzos eran evidentes, . 
tanto que provocou a risa leda e 
compracente de todo o grupo. 
Daquela, Fadma xa non era quen de 
articular chío. Entón interviu Majida. 
Fíxoo en francés, lingua ecuménica 
para o grupo todo: 

- Fadm.a, n 'aíe pas peur; le professeur, 
e' est ton frere. (Fadma, non teñas 
medo. O profesor é o teu irmán). 
Fiquei abraiado. Por un intre non 
souben que dicir. Mirei para Majida e 
besbesellei: grazas. Logo esvaéronse
me as dúbidas todas. As metodolóxi
cas e as existenciais. Aquelas leccións 
de idioma xa había moito que sobre
pasaran a gramática. 

e··············· 
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OPINION Pedro Pedrouzo Devesa 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... . 

OS NOVOS, INQUISIDORES: 
OS GARDIANS DO CORRECTO 

Toda causa ten os seus militantes, 
gardiáns da máis estrita ortodoxia. A 
úa característica máis salientable é a 

incapacidade para distinguir circuns
tancias; non existen como tal as per
soas, senón os infractores caraduras 
que pensan que se poden sal.tar a nor
mativa sen se decatar de que estes tei
mudos gardiáns están prestos a defen
dela alá onde o requira a situación. 
Cada eido da vida ten a súa garda 
pretoriana que armada da súa raquí
tica razón bélica, cuspe a súa metralla 
sen vergoña ningunha. Tanto ten que 
falernos dun chiste verde, dun divor
ciado, ou dunha muller embarazada 
fumando un pitillo (grave pecado 
contra natura). A esta xente pouco lle 
importa que e e sexa o único que se 
fumou durante toda a xestación, coa 
mala sorte de ser sorprendida por 
unha ou un vixilante do correcto: é 
cazada e ba ta. A mirada non se fai 

p rar, e a mirada coa que fulminas 
ao infractor e que fai tan agradable 

vivir rodeado de encantadores inqui
sidores. Esta mostra de desprezo ten 
tamén as súas outras variantes, máis 
elaboradas e dignas .dunha educación 
máis elevada, como son esquivar a 
mirada, rexeitar o saúdo, ignorar a 
conversa, e un longo etcétera de 
recursos postas ao servizo da estupi
dez, patrimonio común da humani
dade, como as pirámides exipcias. 

Esta xentiña síntese co respaldo que 
lle dan as súas máis fondas convic
cións: confian máis nos seus prexuí
zos que nas persoas que teñen <liante, 
todo un signo de evolución social. 
Uñ.ha vez máis, esquecemos a exis
tencia dunha terceira vía: a dos múl
tiples e necesarios consensos sociais 
que fan que non todo se teña que 
regular nin sanciona~. Preferimos o 
castigo á conversa, por ser este máis 
rápido e expeditivo, máis cómodo 
para xestionar a vida diaria, pero 
tamén máis lesivo, máis xerador de 
pensamento integrista, ben sexa eco-

laxista, relixioso, feminista ou nacio
nalista. O ser reaccionario aniña en 
todos nós cando as nosas reflexións se 
basean máis nas nosas conviccións 
(por definición prexuízos) que no 
noso coñecemento. Os aprioris fan
nos xogar malas pasadas, e así, non 
entendemos que todos somos cida
dáns, seres adultos con capacidade ··ae 
razoar, con motivos que nos fan 
actuar da maneira que o facemos, ben 
sexamos prostitutas, políticos, depor
tistas ou sacerdotes. 

Os consensos sociais son unha vía 
rhoito menos utópica do que pensa a 
maioría dos pretorianos do prexuízo. 
Eles xamais entenderán como, sen 
haber unha soa papeleira na muralla 
de Lugo, non se tire un papel nos 
seus dous quilómetros de lonxitude, 
ou non se pinten grafitis na catedral 
de Santiago, ou se pague a . O .R .A . 
aínda que non te multen por iso, ou 
que descenda a SIDA grazas· a usar 
máis. o condón, a pesar das adverten
cias da · nosa querida e ignorante 
Igrexa: son froito da nosa capaéidade 
para chegar a acordos ou para deca
tarnos do que é mellar facer sen que 
ningún purista nolo sancione nas 
narices . Pero constatar iso é algo que 
se respira e se transmite, que convén 
actualizar cos novos nenos que 
nacen, cos mozos que medran, cos 
homes e mulleres que chegan de 
fóra . Toda sociedade que vai medran
do libre, vaise decatando do que é 
mellar para ela sen que se lle teña · 
que impor. As normas son necesarias,. 
pero non solventan a maioría dos 
conflitos cos que nos atopamos na 
nosa vida diaria, que require unha 
forma de vivir máis baseada na con-· 
versa que na regra, no respecto que 
na intolerancia, nos dereitos que nos 
deberes, na educación que no cule
brón. 
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PARA CONECER: 
ANDAROULER Clodio González Pérez 

ENTRE PONTEVEDRA E POIO: PORTOSANTO 

Casa e cruceiro de Colón (Portosanto} 

A piques de rematar o verán déuseme por visitar 

Pontevedra, a "boa vila", á que teño grande cariño 

dende os tempos de estudante e tam~n de bolseiro do 

Museo Provincial. A min gústame andar de vagar, parar

me de cando en vez ... E nesas cheguei ata a basílica de 

Santa María a· Grande. U nha construcción senlleira da 

que a fachada, labrada por Cornielles de Holanda a 

mediados do século XVI, semellaba neste intre aínda 

máis fermosa coas últimas raiolas do dfa, antes de afun

dirse o astro rei no inmen~o océano. 

Tan extraordinaria é por dentro coma por fóra. E, 

cando estou no interior, sempre trato de ler de novo a 

inscrición que campa por debaixo nun arcosolio situado 

.ao entrar pala porta onde fica a imaxe de Cristo, que 

máis ou menos vén a dicir : Os do cerco de Joan Neto e Joan 

de Colon fixeron esta capella. Ao saír, como non tiña que 

facer, acordei ir ata Portosanto, ·que non hai máis que 

cruzar a ponte da Barca, a ver os restos .da casa ·onde se 
di que naceu o descubridor de América. 

Prefiro publicar . unha ilustración antiga, de comezos 
do século XX, pois o que daquela eran paredes, ho_xe 
non son máis que. unha morea, de pedras cubertas palas 
hedras, malia así, aínda seguen estando no sitio, salváron
se do voraz e desordenado urbanismo de hoxe en día. 
An.te a pregunta de que cómo era posible que se con
servasen estes restos, un veciño do lugar respo.ndeume 
que era porque ninguén sabe do dono e, co gallo da 
denuncia por p·arte do propietario dun coche de que lle 
caeran unhas pedras, o concello de Poio acordou facer
se cargo do solar. Eu non creo enfadas, nin en trasnos, 
nin tampouco na sant~ compaña, pero.. . e non será o 
espírito de Don Cristovo de Colón que segue ensari
llando a súa historia? Por certo, o 5 de maio de 1796 un 
dos seus descendentes, o duque de Veragua, vendía unha 
propiedade en Portosanto, situada a poucos metros, que 
le pertenece por herencia de sus finados padres, e eles, de quen 
a herdarían? 

O 12 de outubro de 1492 pon o pé por primeira vez 
en ·terra americana, e dálle o nome de San Salvador á illa 
de Guanahaní, que é o patrón da que pode ser a súa 
parroquia natal, coñecida só pola advocación relixiosa a 
nivel popular dende tempos antigos por haber dúas co 
nome de Poio, fei.to que ·se dá en moitas partes de 
Galicia. O 15 descubriu outra illa, que chamou Santa 
María (fronte a Portosanto campa entre o casarí.o a igre
xa de Santa María, que daquela se estaba substituíndo 
pola obra actual) . O 27 de novembro descubre a actual 
badía cubana de Baraca ·que bautiza co nome de 
"Puertosanto", da que deixou no seu diario unha ·emo
cionada descrición; e non tería o pensamento no 
Portosanto pontevedrés?: La amenidad de este río, la clari
dad del agua, en la cual se veía ha.sta la arena del fondo ( ... ) 
hacen . que este país sobrepuje en lo ameno, deleitoso y pinto
resco a todos los demás países del mundo conocido ... Aínda 
bautizaría co mesmo nome dous lugares máis: un na illa 
de Santo Domingo e outro en Venezuela (este mantén 
actualmente a denominación). 

Xa sei que todo canto acabo de dicir non é máis que 
unha suposición. A única realidade é a basílica de Santa 
María a Grande, construída polos mareantes cando 
Pontevedra era un dos nosos principais portas, e· as súas 
embarcacións navegaban por todos os mares. _ ....... ... .. . .. 
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O NOSO .TABOLEIRO 

A ROMAXE VAi VINDO 

Xa está en marcha a Romaxe deste ano. Como sabedes, vai ser en Moaña o día 

9 de setembro. Xa empezam~s a reunirnos para talar e ir preparando todos os 

detalles (será no lugar chamado Chan de Arquiña) e buscando un sitio xeitoso 

para a oración. Tamén estamos co ruxe-ruxe do lema, pero como estamos preto 

do mar e con · bo peixe, pois seguro que nos ''en-redaremos". Por suposto, xa 

sabedes que aceptamos calquera tipo de suxestión ou proposta. Nas fotos vedes 

ao grupo de esforzados coordenadores da Romaxe deste ano no momento que lle 

bolen as ideas. Xa vos iremos informando. 

_ ... .......... . 
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FALANDO DA LINGUA Lidia e Valentina 

Seica che hai que ser solidario! 

"Baila como tu quixeres", con este retrouso dunha 

coñecida canción portuguesa retomamos a nosa sección 
onde a deixamos o outro día, ·no futuro de subxuntivo. Xa 

non o explicamos máis, pero insistimos na reivindicación 

desas formas verbais, e tamén pronominais, que están en 

"perigo de extinción" por non existiren en castelán. 

Reflexión: un dos problemas que ten o galega é ,a súa 

posible asl.mil~ción co castelán, por seren linguas moi 

parecidas. Daquela, cómpre manter os trazos propios da 
nosa, que é a que corre perigo. Para iso non só ternos que 

depurar o léxico dos castelanismos, é dicir, eliminar os 

centos de palabras que tomamos da lingua de Cervantes", 

cando contamos cunha forma galega (*sartén en vez de 
tixola ou *jueves en vez de xoves); tamén ternos que usar e 

manter trazos que son de noso e que nop. existen en cas
telán. Por non existiren, moita xente pensa que son inco
rr cto . Isto leva a que se diga que as expresións con in:fi

nüivo conxugado "Ó saíres, pecha a porta" (do que xa 

falam s manas atrás) ou o pronome de solidariedade 
"n n _h_ i" corr sponden con falares "de vellos" 

(A rdád vos d Vane a? Pois si, de vellos, pero tamén 

p ne d ben s r dos novos. 

A í que, dunha vez que está repasado o infinitivo corÍ
xugado (quereres) e o futuro de subxuntivo (quixeres), 

irnos darlle unha volta ó .pronome de solidariedade. 

Fixádevos como somos os galegas que ata ternos un pro

nome que é solidario! Por que se lle chama así? Pois por

que. quere meter ó que escoita no que di o que fala. 

Contos solidarios 

"BAila como tu quixeres" 

Moitos diredes, ou cando non escoitaredes, frases do 

tipo: 
Non che sei!; Non che ando nada ben da columna; 

Tenche unha sorte do demo!; Seica che foron ó cine, 
Nunca ché lle fago caso á televisión; Débeche ter uns cos

tumes ben raros; A chaqueta non che me serve ... 

Probade a repetir as mesmas frases pero eliminando o 
che en todas elas . Cambiou algo o significado? E con estes 

deberes citámosvos para o próximo día. 

Así se chama a iniciativa que pretende desenvolver -por medio do colectivo 
Papaventos- un programa de sensibilización sobre a solidariedade, levando 
unha actividade de contacontos polos centros de ensino do País . Este ano tra
bállase xa na sétima edición desta aula itinerante que parte da ONG Bicis 
pola Paz, unha asociación que xa leva 16 . anos labrando éste eido. 
O conto é protagonizado por unha árbore que atrapa cantos solidarios. 
Ademais, por cada centro escolar no que os Papaventos aterren e grazas á 
recadación conseguida, faise posible a entrega dunha bicicleta a educadores 

de Cajamarca, en Perú, para facilitar o desprazamento ás escalas e a mellara da calidade sanitaria. Para 
rematar, alégrano dicir que o coordenador de Bicis pola Paz é o noso incansable compañeiro irimego 
Anxo Moure. Para o que queiran saber máis, poden consultar a web www.contosolidarios.org ou contac
tar en carballoconbotas@hotmail.com. 

A.Q. 




