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Danifl López Muñoz

EDITORIAL OTRO MUNDO É
POSIBLE....
E j)UTRO
URBANISMO TAMEN .Ou niso
confiamos.
D e momento a realidade non é moi prometedora. O que si promet~ é o presidente
Touriño e o seu director xeral de urbanismo,
que aseguran no Parlamento que o de
Marbella non vai pasar por aquí.
Pero as palabras son terreo pouco seguro
nestes tempos de distorsión da realidade, de
poses para a prensa e de intereses inconfesables. De momento hai feítos nada prometedores.
O primeiro é que o de Marbella non nos
resulta tan estraño. Non hai casos ceñecidísimos de alcaldes e familia directísima que
experimentaron un incremento do seu patrimonio que non se xustifica simplemente
polos s us salarios declarados? Non é certo
qu o crecemento desmesurado de certos
concellos de certas áreas metropolitanas respond a sa dinámica electoraleira de "vivir
p r riba da súas posibilidades" (prometer
m ái d qu os ingresos municipais poden
• tur r) t r qu bu car financiamento extra
n p ra i ' n u rba1ú tica que normalmente
, a an
pr pina .financiando outras causas?
. gund son sa ~m azantes· seiscentas
mil viv ndas a punto de promoverse no naso
litoral. Riqueza para quen? Calidade de vida
para quen? De momento Florentino Pérez xa
m rcou canto puido na Mariña de Lugo. O
re to do litoral, "descuberto" por España
durante as meritorias operacións de limpeza
voluntaria durante o Prestige, está igualmente no disparadeiro.
E finalmente está a leí herdada da administración Fraga, con figuras tan temibles
como a do "axe~te urbanizador", que impul. sou o mesmo Nuñez Feijoo. Ese "concesionario de obra pública" vén senda un promotor á quen o goberno municipal apodera para
expropiar aos veciños as súas vivencias de
. toda a vida, quéirano ou non, e urbanizar
grandes área , para o seu beneficio e por
upo to para o ben común e o sempre sospeito o "progreso". Esa figura do axente
urbanizador ' a que se utilizou no mediterr' neo, e tivo como efectos un tirón de orella da Unión Europea. O actual goberno da
unta i a o mantén, e di que o usará con
aut la. Que D us no pille confesados.

O TRASNO NO PAO DO POLEIRO PROTOCOLO
ENXEBRE Non sei de que se estrañan, cosa máis natural.
Agora resulta que é un escándalo que un alcalde galega e demócrata ata os miolos coma o César Aja, de Viveiro, faga uso da visa
municip~ para investir en imaxe, tocar a fibra sensible - fibra gástrica, concretamente, que é onde radican as sensibilidades de proe agasallar con mariscos diversos a aqueles altísimos cargos de
antano, chamados Aznar, Rato e compañía. E menuda compañía:
o director xeral de partos, a conselleira de Familia, o director de
Costas, á súa cuñada -tup!, que facía esta na lista?-, o director xeral
de defensa e ata os sogros de Rodrigo Rato, q~e hai que coidar
tamén á familia política da política familia.
Hai acaso algo máis propio das nasas enxebres tradicións, algo que

"Lástima de bois. Fonte: http://www.aduaneirossemfronteiras.org/"

mellar conecte coa forma máis galaica de argumentar e captar
vontades e simpatías? "Es que César nos quiere con locura", imaxínome dicindo á señora Botella mentres chupeteaba o cefalopáncreas dunha nécora preñada de corais. Exactamente igual ca en
tempos dicía a señora do médico, a do avogado e se cadra a criada do cura. Puro pedigree.
Don César defendeuse <liante do Tribunal Supremo que o xulga
por malversación de fondos públicos, dicindo que iso eran atencións protocolarias. E por que non?
Abofé que si. De feíto non eran, disque, gastos clandestinos -estaban fiscalizados, aprobados polo interventor. municipal- nin eran
descoñecidos polos seus superiores. Porque, a ver, por moito que
se taparan os olliños, os centoliños son moi sabedeiros polo Nadal
e iso de que a familia política estivera eü nómina soa a "inira
César, serías este ano tan amable ..."
Definitivamente, est~ é un caso exemplar do naso ser político e
cabe preguntarse se, aplicada ao seu debido tempo non habería
menos retrasos do AVE e menos débedas históricas. Un metro de
AVE, ... unha caixa de cigalas, e así ata Lubián.
A fibra gástrica, s.i señor, ese é o naso telúrico sentido do protocolo, o protocolo de marisquería, que se chama e, .igual que se fiscaliza o gasto na contabilidade municipal de Viveiro, non hai ningún motivo para non recoñecela formal e solemnemente no novo
estatuto de autononúa.
Pura e dignísima bilateralidade: velaí o fondo significado da vía
galega.

BOA NOVA
Carme Soto

A PALABRA

A CLAVE

Atoparse co resucitado
~esucitado

é a de transmitir unha experiencia

vivida con gran intensidade polos discípulos/as e noh

a de facer unha reportaxe do suce-

O obxectivo dos relatos das aparicións do
(Xn 20, 19-31)

dido. De feito, se botamos unha aliada a estas narracións nos catro evanxeos, descubriNaque! día, o primeiro da semana, ó

mos que todas elas son diferentes, pois o que aconteceu non foi algo que se puidese ver

serán, estando pechadas as portas

cos ollas, senón algo que se estaba a experimentar na vida.

onde estaban os discípulos, por medo

Porén, en todas elas mostránsenos dúas realidades significativas: a situación inicial de

dos xudeus, chegou Xesús, e, poñéndo-

medo e tristura e o encontro sorpresivo co mestre. O que mostra que, trala marte do mes-

se no medio, díxolles:

tre, a predisposi"Ción inicial no era a de crelo vivo, e custoulles un tempo acoller e viven-

-Paz convosco.

ciar ese horizonte que se lles impoñía.

Dita isto, mostróulle-las mans e mailo

A comunidade á que escribe Xoán, está en aberta confrontación co xudaísmo e séntese

costado. Os discípulos alegráronse,

débil e perseguida, por isa está un pouco pechada en si mesma (Xn 20, 19). Ante esta

vendo o Señor. El díxolles outra vez:

situación o autor recórdalles a experiencia pascual, e nela o envío á misión, cunha certe-

-Paz convosco: coma o Pai me mandou

za -o espirito estará con eles _(Xn 20, 21)- e un desafío: ata onde eles fagan chegar a expe-

a min, tamén eu vos mando a vós.

riencia de perdón e salvación de Deus, ata ali chegará (Xn 20, 23).

E dita isto alentou sobre eles, e díxo-

Con todo, segue habendo xente que necesita probas na fe, e o relato de Tomé móstralles,

lles:

de forma narrativa,

-Recibid<: o Espirito Santo: a quen lles

_que o Señor mesmo

perdoéde-los pecados, quedaranlles

bendí a audacia dos

perdoados; a quen llelos reteñades,

que se arriscan a crer

quedaranlles retidos.

sen

demostracións

(Xn 20,29) e sobre
Pero Tomé, un dos Doce, o chamado

todo,

Xémeo, non estaba con eles cando

dubidan · de que a

os

que

non

chegou Xesús. Dicíanlle entón os

experiencia que están

outros discípulos:

a vivir, non é froito

-Vímo-lo Señor.

dun é_xtase, senón que

Pero el contestoulles:

o resucitado, segue a

-Como non vexa nas súas mans as

ser o crucificado (Xn

furas dos cravos e non meta nelas o

27). '

meu dedo; como non meta a miña
man no seu costado, non crerei.
Oito días despois estaban outra vez
dentro os discípulos, e Tomé con eles.
Chegou Xesús, estando pechadas as
portas, e poñéndose no medio, dixo:
-Paz convosco.
Despois díxolle a Tomé:
-Trae aquí o teu dedo e mira as miñas
mans; trae a túa man e métea no meu
costado. Non sexas incrédulo, senón
home de fe.
Tomé respondeulle:

-¡ Meu Señor e meu Deus!

[... ]

San Tomé, por Ca ravagg io.

O ECO

Alfonso Blanco Torrado

A participación da re_
surrección de Xesús leva a cambiar as nasas mentalidades

caduca~

e a rexenerarnos nesta vida nova. É unha experiencia mobilizadora que está no medio de
nós transformándonos. Marremos ao medo, á vinganza, á rutina, ao fanatismo e dogmatismo, ao desalento ... Lonxe dunha conduta crispada e ameazadora, como adoitamos
facer nesta sociedade a na igrexa, celebramos os froitos da resurrección: a paz, o perdón,
a comprensión. Cunha sensibilidade demasiado dura, coma Tomé, ternos que tocar as
chagas aínda sangrando, a dar de Xesús en tantas persoas, de tanto sufrimento no naso
contorno, para festexar a forza santjadora do Cristo Resucitado entre nós, no corazón das
nasas comunidades, e compartir o seu espirito de perdón que non é para agochalo e
reservalo na nasa intimidade, senón para transmitilo a cotío. Cantas pascuas perdidas nas
nasas parroquias, por pechamos na inercia e no egoísmo de non ser capaces de baleirarnos do home vello e· rexuvenecernos con esta primavera florida que nos libera do rexo
inverno.
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APENEIRA
Nesta primavera abrollou outra rosa de 4 pétalos, a xeito de cruz, fronte á entrada do
peirao

do

Berbés

de

Vigo:

MONUMENTO

o

MARIÑEIROS MORTOS.

AOS

É un piar de 30 toneladas de granito de

Cándido Pazos, na foto no seu obradoiro en Vedra, preto do Ulla, cunha peza del. Xa
hai anos que gozamos da súa Man de Baca, a Porta de Europa en Santiago ou a Fonte
da Peregrina no Monte do Gozo.

O 26. de abril de 1846 asasinaron aos

MÁRTIRES DE CARRAL.

Miguel Salís e os outros loitadores pala liberdade estaban encadeados na Capela do
Socorro. Un oficio abrigaba a fusilalos para deter a enerxía do pobo. Na foto, a representación deste fito histórico por un cento de veciños, dende hai 10 anos nese día, en

ABRIL DE LUME E FERRO de Manuel" María no Campo da Feira de Carral.

O 24 é o 91 cabodano do xenocidio de

ARMENIA.

1,5 millóns de mortos,

un ha das primeiras nacións cristiás (301 ), machucada polos turcos, impoñéndolle aos
poucos que quedaron a crenza musulmá. Moitos refuxiáronse ou emi9raron, na foto
o único supervivente dunha familia que daquela contaba 60 membros. É a do bisavó
de Vahe Hambardzumyan, que hai 12 anos que vive na Coruña. Entre 1922-1990
pertenceu á Unión Soviética, ata a independencia. No "Ano da Memoria" ternos que
subliñar como moitos xenocidios son negados cando a responsabilidade é de todos.

ABRIL é un mes cantado polos_
poetas: Cunqueiro, Díaz Castro,
González Garcés ... Pero hoxe, no mes
dos libros, queremos compartir unha
novela: A FIESTRA DUN ABRIL TRISTE de
Pablo Vaamonde (Ed. Espiral Maior),
médico no barrio de Labañou da Coruña,
cidade na que conviven un xubilado
nostálxico, que contempla dende a fiestra do seu piso a súa paisaxe e paisanaxe e unha nai cun fil lo consumidor de
drogas. Son personaxes moi coñecidos
Coa primavera os lagartos e outros réptiles buscan o sol que máis quenta. Durmidos e

polo autor que tece un relato ateigado

agachados o longo inverno, agora espreguízanse na busca do calor. Entre nos móven-

de emoción onde abrollan o sentido da

se 25 especies de

RÉPTILES:

cobras, lagartas, lagartos .... Son estes os máis

frecuentes, 5 e 4 especies respectivamente. Hai algúns en risco de extinción: a lagartixa tubeira e a serrana, o mesmo ca anfibios coma a píntega rabilonga, a ra pasilarga, o sapo de espuela. Hai 400 especies de flora e fauna de Gal iza en risco .

. ... . . . . . º

vida ou a memoria da infancia na
aldea ...

Alfonso Blanco Torrado
Cúmprense 20 anos da desfeita de

CHERNOBIL, o 26, unha fuga
que percorreu Europa, que pode provocar ata 475.000 martas por cancro. A
extensión da metade de España quedou
contaminada para moito tempo. A era
nuclear principiou no 1942. No 1958
funcionou o primeiro reactor nuclear
destinado á produción eléctrica. O problema son os residuos de alta radiactividade: miles de toneladas. Na foto, a
central de Meirama.

o 29 celebran

os 15 anos da

CORAL DO HOSPITAL DE

LUGO cun concerto no Círculo, acompañados por un coro ruso. Na foto, o seu
fundador, Edelmiro Ulloa Rodríguez, que leva 25 anos traballando neste centro, sen
esquecer ningunha faciana da personalidade dos enfermos e dos sanitarios. O equipo
pastoral son 40, que chegan a 200 en actividades culturais coma teatro, coral, etc.

Co comezo da primavera enxergamos

NIÑOS nos cantos máis insospeitados do

naso contorno: casas deshabitadas, edificios máis altos, copas das árbores ... Algúns

GRAZAS ÁS
CARPAZAS os terreas máis
pobres e pedregosos vístense de cores

deles verdadeiras obras de enxeñería. Os falcóns, pmén, non dedican tempo a este
labor e poñen os ovos enriba de calquera repisa dun edificio. Algúns son máis sinxelos: un oco tecido pe palliñas, coma o do paporroibo, o primeiro e cantar ao amencer.

brancas e. no corazón, esta mes amarelos,
os que refugan as outras plantas.
Atopámolas en matos machucados polos
humanos, e tamén axeitándose aos
piñeirais que foron invadindo a nasa
terra. O mesmo cas 800.000 hectáreas
de uceiras e matogueiras que se estenden por un terzo do país. Cómpre aproveitar os residuos forestais, a biomasa,

OS GRELOS achegan o seu sabor e color máis alá de Pedrafita, exportados

en enerxía, que poden s.er 1.850.000 _

pala Cooperativa Milhulloa que naceu no 2001 para cultivar plantas medicinais. Bolsas

toneladas/ano, que tratadas equivalerían

de grelos deshidratados que conservan toda a súa frescura, é un xeito de diversificar

ao combustíbel de 500.000 toneladas de

a produción do agro e achegar unha alimentación sa. Agora unha hectárea na Ulloa

petróleo. Este biocarbón ou carbón

que queren estender a tomates, pementos, etc. Outras empresas comercialízanos

vexetal pode ser aproveitado en instala-

envasados en cristal ou lata.

cións coma Meirama e As Pontes.
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O SEÑOR DO CALENDARIO
nables, entre prognósticos unánimes de fracaso.
Así desafía ás mentes ben pensantes co recoñecemento aos homosexuais, sen darse por satisfeito con
recoñecerlles o dereito a vivir en parella e empeñándose eri poñer o nome de matrimonio nesas unións.
Pero logo desatou as iras dos mesmos sectores co
proxecto de Lei Orgánica da Educación e despois de
facer fracasar os anceios so beranistas de Ibarretxe,
desafiou aos patrioteiros alentando un proxecto de
Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Pois ben. O Congreso dos Deputados foi dix~rin
do todos estes desafíos. E pouco a pouco o Goberno
vai atando cabos. Esquecidas as manifestacións contra
o matrimonio homosexual e contra a LOE, xusto
cando esta lei está a punto de entrar en vigor
Rodríguez Zapatero dálle vacacións á . ministra co
perfil máis baixo.
Pero é. que mentres tanto, coa man esquerda, foi
aproximando posicións cos terroristas e batasunos, de
xeito que ao día seguinte da aprobación do Estatuto
de Cataluña ETA anunciaba o seu cesamento do
Rubalca ba é coñ ecido pol a súa capacidade negoci ado ra

N o'n se trata dun intelectual de grandes ideas, nin
fai grandes discursos. Enuncia con toda solemnidade
obviedades. Non lle importa provocar o sorriso dos .
· intelectuais. Non estamos .a falar de José Blanco, non;
referímonos ao seu xefe, José Luis Rodríguez
Zapatero, ZP na propagand~ electoral, Bamby para os
santóns do eido político, a suma de tódolos males
para o Jomeim das ondas populares.
A un recórdalle un pouco a aquel falarnéista reformado, Adolfo Suárez, que encabezou un goberno de
PNN, entre o escándalo da xente do réxime con
pedigrí, como o noso don Manuel. ·c laro que este
sabía falar e engatusar ao persoal, ata o punto de que
o acedo Alfonso Guerra lle dedicou o alcume de
tahur do Mississippí.
Agora todos os críticos de Rodríguez Zapatero
empezan a collerlle respecto. Ás poucas semanas das
eleccións dá as primeiras badaladas, coa formación
do go berno paritario e logo coa retirada das tropas
de Irak. Pronto resolve tamén a crise dos estaleiros,
poñ ndo ponte de prata para o persoal afectado. E
logo empeza a meterse en todos os fregados imaxi················e

Os cambios
no Goberno son claves·
para ~ematar
co terrorismo.
fogo. Para asegurarse o éxito do pacto cos terroristas,
pon nos postas claves a dúas persoas da sú~ máxima
confianza, Alonso no ministerio de Defensa e
Rub_?Jcaba ~n Interior, recoñecendo a súa capacidade de negociación.
De paso o seu competidor pola secretaría xeral e
na imaxe alternativa dentro do Goberno,José Bono,
pasa á reserva absoluta. E outros elementos dq
mesmo ámbito, como Francisco Vázquez, marchan a
un dourado exilio. Toda unha cadea de · éxitos. Nas
semanas próximas vep.tilará o conflito de TVE e terá
o panorama audivisual controlado, coas novas cadeas,
Cuatro e Sexta, en boa sintonía. Pouco importa que
o Jomeini ese siga ladrando pola cadea das ondas.

OPETODO ~
SANTOANTON

............................................Rúbeii . Arilinbúiii"

Este é o país dos mil. ríos, do millón de
vacas e dos millóns de galpóns. Contei vinte
desde o cruce da estrada ata aquí arriba. Cada
cal mais curioso. Paréceme que os galegos
levamos µn galpón dentro da cabeza, e non
hai casa por fachendosa que sex4 que non
teña o seu. Non hai nada mais perigoso, nin mais orixinal que· un
galego cun palé de bloques de cemento. E que veño dándolle voltas
a iso do feismo, que din estraga a paisaxe do país. A verdade que é
unha paisaxe, cando menos rara: casa suízas, alemanas, francesas, belgas, holandesas, marcianas ... non hai unha que se pareza a outra. Da
impresión que se esforzan en que sexa totalmente distinta. Xa non sei

-r
Chan da Arquiña, Moaña. Por alí ce lebraremos a R9maxe.

se é que somos moi internacionalistas ou moi autonacionalistas, quero
dicir que a patria é a casa onde un vive e a fronteira é o valado coa
do veciño. O malq que iso dos valados tamén o levamos na cabeza. O
amigo Acuña de Lourizán, dicía en broma que o escudo de Galiza
tiña que ser un valo, que é o ·q ue mellor nos representa. E canto custa
botar abaixo algúns valados! Menos mal que co dos chalés adosados
que aparecen polos outeiros vannos impoñendo a uniformidade. E a
globalización do adosado. Dicía o bispo Casaldáliga que ternos que
humanizar a humanidade. Que razón leva!
Van os mozos á Pascua Xove de Vilagarcía e teñen faladoiros moi
interesantes como o do cárcere, o da inmigración, alternativas ao
botellón ... a min ocorréseme unha: a do botellín. Ías a tasca cos amigos e pedías un quinto, e sen facer mal, falabas e pasabas un bo rato.
Tamén hai Asemblea de Crentes, a vinteúnha! irnos tratar o tema da
laicidade e a relixiosidade.
Veu o Miguélez de visita desde o Ferrol, para mirar o sitio da
Romaxe e contounos que celebran a misa nun garaxe, porque a
Igrexa de Sta. Mariña foi declarada en estado ruinoso. É unha mágoa
pois é todo un símbolo para os irimegos. Bueno, polo menos non
teñen que facer a misa nun galpón, que a todo se chega~
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O AGRO
O MISTERIO DOS PREZOS DO LEITE
Leite de fóra tirado de prezo, leite da casa que non pode competir. Leite envasado coma
galega que non o é. Os labregos reciben o mesmo prezo de hai quince anos. No libre
me·rcado europeo algo cheira a misterio

As m obilizacións contra os prezos impostor e os límites á producción véñense repetindo en Gali cia desde hai anos

Inflación só para algúns
A industria baixa os prezos en
orixe, pero as marxes coa que producen os labregos galegos xa non dan
máis ·de si. Isto contrasta co feito de
que o leite está caro nos supermercado , esp ecialmente o leite que se proce a m áis preto de Galicia. En cambio os leites de orixe centroeuropeo
ch egan vestidos de oferta.
LARSA, por exemplo, pagaba a
trinta e un céntimos o litro de leite a
principios dos noventa. Hoxe preténdese baixar o prezo por baixo dos
trinta céntim os. Resulta obvio o
encar cem ento de todas as m aterias
empregadas na produción, desde o
ga óleo ós fertilizantes, sen contar a
maqumana as ubida do xuros.
R c n t m n te, Migu el Louzao,
labr go de ill da e exdirectivo da
A ciación Galega de Cooperativas
·· ··· ··· ······· ·e

Agrarias, declaraba ao semanario A
N osa Terra: "os custos subiron moito
todos estes anos, non só o gasóleo
agrícola, que hai vinte anos estaba a
once céntimos e hoxe a setenta e un;
o concentrado dobrouse, a maquinaria multiplicou o seu prezo e os
repostos tamén, a semente tamén
subiu; pero o leite está ao mesmo
prezo en onxe, porque no supermercado hoxe é moito máis caro, máis de
setenta céntimos en moitos casos" .
N ese mesmo artigo, Mariano
Lema, responsábel do Sindicato
Labrego Galega no norte de
Pontevedra advertía contra as marcas
brancas: " Feiraco, Río e Leyma.
Quédese con estas marcas e escolla
est~s produtos cando vaia comprar.
Nunca compre marcas brancas, non
se sabe que tipo de leite son nin de
onde vén " .

Rebelión contra o mercado
inxusto
O pasado seis de abril os labregos
fixéronse
oír.
Con
ruído.
Pontedeume, Vilalba e Pontecesures
foron os lugares elixidos por sete mil
gandeiros para protestar contra a asfixia económica das súas explotacións.
As reivindicacións son reiteradas: baixos prezos, escasa cota de produción
en comparanza coa capacidade produtiva de Galicia (condenados a ser
ananos, dicíamos en Irimia hai vinte
anos) e a inflexibilidade duns créditos.
que fan inviables as explotacións.
Estímase que os labregos galegas
levan investido uns 21 O millones de
euros nas catro últimas campañas tratando de mellorar as súas cotas e

O esforzo
financeiro dos
labregos non é
recompensado
polo mercado
medios de produción. Este gran
esforzo financeiro non se ve compensado por un mercado no que o
leite de explotacións sobreprotexidas
producido lonxe de Galiza fai unha
competencia desleal.
«Un prezo digno para o leite» . Ese
foi o lema co que os labregos se. posicionaron fronte á factoría Lactalis en
Vilalba, esixindo un prezo núnimo.
«¿Como é posible que no 2006 aínda
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Redacción
é de 6, 1 millones de toneladas, que
todo parece indicar que serán sobrepasadas.
Curiosamente tamén hai arredor
de novecentos produtores galegas
que aínda non vencieron o 70% da
súa cota. Pode resultar, se se aproba o
borrador do novo Plan Lácteo do ·
Ministerio de Agricultura, que eses
produtores perdan automáticamente
a parte non producida da súa cota
individual (ata agora era preciso fallar
dous anos seguidos para perder os
dereitos de produci6n).
O leite entregado polos gandeiros
galegas supón o 35% do total producido en todo o Estado, multiplicando
por catro a produción da segunda da
lista, Asturias.

O esganamento económico pode levar ó abandono da explotación ·

A campaña 2004-2005, rematou
con 3.570 explotacións galegas que
tiveron que afrontar unha multa por
exceso de produción de máis de 8,5
millones de euros.

non saibamos a canto irnos cobrar o.
leite o mes que vén?», manifestaba
Xabier Gómez Santiso, do SLG ?
Houbo incidentes, pero non violencia nin detencións. E unha delegación trasladouse ata Carrefour, na
Coruña, para presionar á empresa
francesa a retirar o leite con prezo
inferior ós 0,50 céntimos.

Galicia, potencia leiteira, en
potencia
O potencial produtor galega vese
sistematicamente limitado pola poli-·
tica agraria común: na actualidade a
supertaxa.
De feito calcúlase que unhas sete
mil explotacións poden ver superados os topes asignados na campaña
2005-2006. Se esa sobreprodución
non se ve compensada por déficits no
resto do estado, tocará de novo pagar
supertaxa. O total asignado a España

En contra da tendencia global, algunhas explotacións non producen todo o que teñen
asignado na cota

_

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

XESÚS CRISTO, EXTRATERRESTE?
que analizalo, non desprezalo. Hai
que valoralo.
O primeiro que se me ocorreu foi
acudir ao Catecismo do Padre Astete,
que fala da doutrina cristiá, sendo a fe .
crer o que non vimos. "¿Por qué lo
creéis? Porque Dios nuestro Señor lo
ha revelado y la Santa Madre Iglesia
así. nos lo enseña. ¿Quién es Dios,
.
Serror.
- ?" R esposta: "E s una
nuestro
cosa (¡ !) . . . lo más excelente y
admirable... premiador de buenos y castigador de malos". Estes
dualismos de malo e bo, pode levarnos á sarcástica estrofa: ·
Vinieron los sarracenos
y nos molieron a palos
Que Dios cuida de los· malos
cuando son más que los buenos.

Catecismo do Padre Ripalda

sagrac10n eucanst1ca, inclinouse
Anécdotas
O s meus sobriños de París xuntásobre as especies de pan e viño; transronse un día co párroco vilalbés, que . figurando a propia voz, pronunciando con énfase as palabras consacratosabía facer xogos de maxia coa bararias, realizouse o milagre: disque ao
lla. Admirados, preguntáronlle como
se facía iso e o seu curmán, que
imper.i o da súa voz e seica de súpeto.
andaba aprendendo a monaguillo,
Deus cousificado
espetoulles: " ¿No veis que es un
cura?"
Tardei algún tempo en percibir que
Anos despois asistía eu aos funerais
a cristoloxía descendente ou dedutidun veciño: o párroco, con sorra de va, de riba para baixo, resulta cómobondadoso e moi espiritual en toda a da e nela se ampara a teoloxía romacontorna, lanzaba unha prédica con na. Caeu nas miñas mans un libriño
esta afirm ación tan piadosa coma de catecismo, con portada "Jesús es el
incorrecta: non choredes m áis pois Señor" e o libro do mestre -guía
Xe ú puido non m orrer, p ero esco- p edagóxica. Sinto estima polos direclleu a m or te redentora. M áis ou
tivos da catequese en Galicia e cola-:meno : ch egado o momento da conborei pastoralmente: o seu xuízo hai
················e

Fe e doutrina
No seu dicionario teolóxico, Karl
Rahner e Herbert Vorgrimler
comentan o vocábulo fe: "Nun sentido máis xeral,-chámase fe á aceptación libre das afirmacións dunha persoa, confiando nela. Con isto queda
xa di to que na .fe se trata dunha relación entre persoas que nace e perece
co carácter fidedigno da persoa a
quen se ere. N este sentido, a fe diferénciase do coñecemento razoado e
do gratuítc;> paradoxo dunha confianza "cega".
Astete anda moi embarullado neste
asunto, aínda que ?S tempos non eran
chegados par;r saber situarse neste
controvertido binomio: unha cousa é
a fe e .Outra as crenzas. Con todo, o
miolo desta cuestión -a actitude
autoritaria-, é debedora dun ambiente histórico no que o autor está moi
comprometido pola omnipresenza
do Concilio de Trento.
Como di Luís Resines, situar axeitadamente os catecismos de Astete e
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Xosé Chao Rego
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Catecismo do Padre Astete

Ripalda obriga a remontarnos ao
ambiente do s. XVI en que viron a
Luz. O certo é que na inmensa maioría das ocasións ambos catecismos
difundíronse e foron estudados eoma
pezas illadas do seu contexto, que
conduciu a convertelos nuns bloques
erráticos a través dos séculas e fóra
do seu ambiente, viñeron a ser unha
especie de panacea universal sempre
válida. As mentes católicas e o centrismo romano eran cuestións quentes, porque aí andaba a recente
Reforma -que así se chama a luterana, de Marti~o Lutero.
Cando o catequista pregunta:
"¿Qué creéis cuando decís: creo en la
comunión de fos Santos?" Responde
o catequizado: "Que los Fieles tienen
parte .en los bienes espirituales de los
otros, como miembros de un mismo
cuerpo, que es la Iglesia"."¿ Quien es
la
Iglesia?"
Responde:
"La
Congregación de los fieles cristianos,
cuya cabeza es el papa". Teimudo, o
catequista responde: "El Sumo
Pontífice de Roma, Maestro infali-

ble en las cosas tocantes a la fe y
los Artículos, como se contienen en
a las costumbres cuando enseña
el Credo".
a la Iglesia universal, Vicario de
Cristo en la tierra a quien estaDoutrina e fe.
mos obligados a obedecer.
Do que vimos dicindo tamén conA segunda cuestión de afirmación
pontificia, é sintomática: o catequista vén analizar como andan as causas.
parece intentar ampliar o ministerio · No Concilio Vaticano 11 acordaron
dogmático de Roma e pregunta: .algo moi interesante e que non se
"Además del Credo y los Artículos levou a cabo : unha xerarquía de ver(da Fe), creéis en otras cosas?"
dades. Lamentablemente, non se reaResposta: "Si, Padre, todo lo que está
li?:ou. O que parece máis claro é afiren la Sagrada Escritura y cuando
mar que no acto de fe· hai que distinDios tiene revelado a su Iglesia".
"¿Qué cosas son esas?" Sensacional guir ben entre fe e doutrina ou, se
resposta, liquidando intermediarios.: preferimos, unha distinción entre a fe
"Eso no me lo pregunteis a mi, que
e o que podería ser un sistema de
soy ignorante; .d octores tiene la Santa crenzas. No esencial da fe, implicarse
Madre Iglesa que lo sabrán responno que nos dicía o dicionario teolóder". Entra en escena o Mestre,
. xico. En canto ás crenzas, é algo que
triunfalista: "Bien decís que a los
doctores conviene, no a vosotros, dar resultaría proveitoso para relativizar,
cuenta por extenso de las cosas de la para maior riqueza da mensaxe crisFe; a vosotros es suficiente · darla de
tiá.

JESÚS UNÍA
SENTIMIENTOS COMO NOSOTROS
TF\1

.¡Amaste con corazón ~ bombrel
Ficha catequética actual.

e ·············.

O NOSO TABOLEIRO
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ESPAZO RESERVADO PARA A TUA
COLABORACION.

,

IRIMIA E COUSA DE .
TODOS E ,TODAS .
OU NON E COUSA
NINGUNHA.
OBRIGAD@S

OPINIÓN

Pedro Pedrouzo

PARA QUE TRABALLAR
SENDO LISTOS COMO SOMOS?
que, se miro cara o pasado, dáme a
sensación que irnos fomentando esas
actitudes xa nos pequenos, cando
primamos ao listo sobre o currante
ou sobre o intelixente. Enaltecemos
máis ao gran discurridor de "escaqueas" que ao cumpridor. O adxectivo que vai asociado máis a este
substantivo non pode estar menos
valorado no noso idioma: probo. Un
probo operario, parece un auténtico
pringado do traballo, un que non
aproveita as súas oportunidades de
coarse pola canga das súas responsabilidades.
Lembro con que coidado me describía un compañeiro de estudos aí

,.

O outro día contáronme que unha
das novas delegadas provinciais da
Xunta descubriu a tres funcionarios
que urdiran unha curiosa e moi eficaz maneira de practicar o absentismo laboral. Unha vez que :fichaban
no traballo pola mañá, saían polo
garaxe do edificio burlando todo
control laboral. A primeira impresión
que tiven foi de satisfacción. Todo
aquel que se ere tan listo como para
cobrar por un traballo que non realiza merece certo castigo, ou <lito en
linguaxe administrativa no canto de
académica, certa sanción.
Aínda as~, existen centos destas historias no noso imaxinario colectivp,
moitas das que xamais sabereillos se
son certas ou están inchadas polo

portador das novas no afán de ser
escoitado. Oposi_c ións aprobadas
fraudulentamente, numerosos anos
de évasión de impostas, segundas
profesións cobradas en negro, aperturas de empresas sen as licencias debidas, construcións saltando a lei de
costas, etc. Ás veces teño a sensación
de vivir nun país ... , non, non o vou
dicir, non vou dicir de tramposos,
vou dicir de listos. E digo listos porque así lles chamamos a todo este
persoal. Un tipo de individuos que
podendo burlar as súas abrigas, aproveitan a mínima pensando en non
seren pescados.
Moitas veces o que máis me sorprende non é o feito de que o fagan,
serrón de como fardan cliso. Aínda

E abraiante a
miopía con que
esta xente ve
este país,
reducido para
eles ao triple
paraíso: piso
novo- cochazoroupa cara.
atrás o listos que eramos os galegas
ao facer crer a Europa que estabamos
tan atrasados como para seguir necesitando dos seus cartas, cando nada
máis lonxe da realidade, "aquí se vive
comodiós". Nin estando á cola de
Europa nolo eremos, avergoñados da
nosa situación, preferimos crernos
máis listos ca ninguén, "vivindo moi
ben" á conta da súa boa intención.
e

················

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

O NOSO TABOLEIRO
No número 714 publicamos o manifesto pola paz e a democracia. Nesta
carta, desde o Seminario galego de Educación pola Paz, pídense adhesións.
A Mesa de redacción adheriuse a esta iniciativa- e animámosvos a.facer
outro tanto
Benquerida amiga, benquerido amigo:
Desde o Seminario Galego de Educación para a Paz (Fundación Cultura de Paz) queremos poñer en marcha unha iniciativa da sociedade civil que agradeceríamos moito fose
apoiada por vostede e a asociación que preside e/ ou representa.
A idea é difundir ao máximo e acadar o maior número posible de apoios de institucións,
organizacións, ONG, entidades e persoas individuais, para o MANIFESTO POLA .PAZ E
A DEMOCRACIA NO MUNDO que achegamos.
O obxectivo final sería que, unha vez conseguido un consenso importante, tanto a nivel de
Galicia como de España e Europa, poidamos presentar o Manifesto citado para a súa aprobación no FORO SOCIAL MUNDIAL de Nairobi 2007 como unha: Declaración oficial de
caráct r program.ático que inspire políticas concretas nos diferentes estados.

Manifesto pola Paz e a Democracia no mundo pode atopalo e asinalo tamén ha rede, ria
páxina web: www.sgep.org tio apartado denominado "ciberactivismo".
Co noso agradecemento pola súa colaboración e sensibilidade, reciba un abrazo afectuoso
de paz e de ben.
Atentamente,
Manuel Dios Diz
Presidente do Seminario Galego de Educación para a Paz.
Director da Fundación Cultura de Paz en Galicia .

........................................................................................................................................................................................................................ ..................... :.....................................
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CEMENTAR, CEMENTAREI.

''Sementar, sementarei loguiño de clarear" ... Así principiaba aquela fermosa · e utópica canción de principios dos
oitenta qu,e entoaban os de Fuxan os Ventas. No fondo
da proposta, nada que ver, aínda quedamos lonxe. Na literalidade dos términos acertaron coa premura do traballo
e trabucáronse soamente nunha letra. España consome a
metade do cemento que se emprega na Unión Europea.
Escoiteino por tres veces para asesorarme e procurei que
a fonte fose fidedigna. Máis ca de pedra, quedeime de
cemento. Xa hai que amasar; amasar formigón e amasar
cartas, que no fondo é do que se trata. Porque visto con
boa intención podería tratarse dun país necesitado que
elabora un plan de choque para desenvolver programas
de vivencia asequible, dadas as carencias. Pero non é así.
Curiosamente non se cumpre a louvada lei de mercado.
O exceso de oferta non soamente non abaratou, senón
que puxo máis cara a habitación. Tal é así que houbo que
botarlle, non sei se imaxinación ou alucinación ao asunto, e promover vivencias de 30 metros para xente nova.
Maiormente parellas que se leven ben, moi ben, diría eu,
que nin sitio queda para, por uns intres, poder perderse
de vista. Medran a,s alturas, medran os prezos e redúcense os metros. En Galicia son unhas 300.000 as vivencias
deshabitadas, e creo que me quedo curto no dato.
Paseádevos, por un exemplo, polas vilas da Ría de Arousa.
A paisaxe de pisos· sen usuario resulta esclarecedora. A
vivencia é todo menos vivencia. É un investimento seguro de futuro, é un negocio especulador, é unha suculenta
movida crediticia, é un despelote urbanístico, é unha paga .
de por vida, e para · colmo é un agobio de espazo. O de
Marbella vén sendo o remate dos fogos, p~ro a traca está
1

extendida e ben extendida pola vasta xeografia. E neste
enredo participa toda a sociedade, que non é só "causa
dos políticos". Teño a sensación de que estamos máis
gobernados polos construtores que polos representantes
por nós elixidos. E aínda máis, pobre do político decente
e inocente que ouse sequera cuestionar os proxectos
construtivos. Non -dura un sospiro.Acusarano rapidamente de cegueira empresarial, de crear atrancos á creación
de postas de traballo, de rixidez urbanística. E farano
todos, o construtor, o da ferretería, o que vende a leira, o
que quere facer a casa, o xornalista de sempre e o que
compra sobre plano para revender, a oposición que quere
negociar "vantaxes" sucule~tas a prol do concello, e o
que adquire inmobles para investir uns cartiños que lle
sobran.
Onde eu vivo tivemos ata hai ben pouco un alcalde
"~xtraordinario", deixaba que cada quen fixese, "dentro
dun desorde", o que lle viñera en gana. O galponismo é
mesto coma as nabizas. No verán hai restriccións de auga,
pero o ritmo construtor é máis vivo que as chuvias de
inverno. De dúas alturas pasamos a tres, logo a catro e
levamos. camiño das pirámides Maias. O alcalde que
ternos agora xa non é tan extraordinario. E non é que
haxa outro_. Segue o mesmo. Pero comezaron a destaparse as irregularidades pola presión, afortunada, da
Consellería de Vivencia. Ninguén ten que ver co asunto.
"Eu só fixen o que me permitiron.A culpa é del que non
actuou coma debía e ademais informounos incorrectamente.''
Xa, home, xa. Por suposto. A culpa de todo is to tencha
o goberno.
e················
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FALANDO DA ·L INGUA

Lidia e Valentina

De solidarias a interesadas
Aquí estamos. puntuais, coma o autobús .da unha e
pico! Recordades o do pronome de solidariedade? Máis
vos vale, que irnos cambiar de conto. Hai que mirar algo
por un, que se non te queres ti, como pretendes que te
queiran os outros e todos eses tópicos sobre o tema, así
que hoxe irnos falar do interese! Vale, non nos paremos
tan farrucas, · aclararémonos: ímosvos falar do chamado
dativo de interese. Que non vos asuste o nome, que
estades vós de volta no asunto, ou nunca dixestes aquilo
de "Ai, este rapaz non me come nada!" Aí está o me!,
pois ese "me" non vos é outro có dativo de interese. Que
queremos comunicar cando falamos así?, que o rapaz non
me come nadiña, nin un dediño, nin un peíño, nin nada
de nada? Non!, ben sabe des que recorredes a este modo
de falar cando tecles un interese especial na acción que
estades a indicar, de aí o seu nome, p~nque dela recibides
proveito ou dano. N este caso, por exemplo, será unha me estudou moito, non facía falta IJlandala", ou se esta~
penitencia sentar á mesa coa criatura en cuestión, andará des ti e mais o teu home, ou muller, que "a rapaza sempre
polo mundo que parece que non come auga con sal (isto nos estudou moito".
Ademais pode concorrer co pronome de solidariedade:
nos dicía a nós a señora María da Carballa, *Dio-la teña
"O
Pepiño non che me sae de <liante do ordenador" -aí
na gl ria, cando ramos pequenas. Se nos vira hoxe, malp ad , quizais non dixera o mesmo ... ). Este pronome, tecles o "che" de interese e b "me". de solidariedade- ou
con outras formas do pronome persoal átonas: "A Rosa
igu J ; d solidari dad , tamén se pode eliminar da frase
s u ignificado varíe ou quede incompleto, mancóusechenos nun pé" (se, pronome reflexivo; che,
p rf( tam nte se dicimos que " o rapaz non pronome de solidariedade; nos, dativo de interese).
E por hoxe máis nada. Non esquezades que vén aí o
m nada".
Día do Libro, o 23 de abril, é un bo día para regalar un
Tam' ns pode empregar en plural, cando os "interesados" sodes varios, así podedes dicir que "a rapaza sempre libro ou comprar un lotiño deles, que teñen descanto .
......................................... ..................................................................................................................................................................................................................... _
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Urbanización en primeira liña de Deus

É unha <lesas noticias que serven para encher páxinas en días escasos ou para pechar
telexornais co sorriso do presentador. O caso é que nos informaron de que un millonario, que se fixo idem pala graza de Deus e do liberalismo venciendo pizzas, pretende facer unha cidade só para católicos alá pala Florida, que, onde se non, ían pasar
estas causas.A min esas exdusividades xa me producen proído, porque tampouco non
me faría chiste unha para diabéticos, nin para celtistas, nin para seareiros do café con
gotas. Pero o máis chocante -minto se digo que me sorprendq- son os principios que
rexerán nesa cidade que seica se vai chamar Ave María. Que se vai ter en canta á hora
de escriturar o piso? A solidariedade? A compaixón? A capacidade de perdón? Pois
non. Ali non vai poder haber anticonceptivos, que debe ser o máis esencial que lle
atoparon ao catolicismo -outra vez a vaca no millo! Claro que se ternos en canta que o tal Monaghan, como
o seu propio nome indica, é partidario do creacionismo xa entenderemos o que quere este iluminado que se
en ine na universidade que xa teñen feita. Bieito XVI xa se interesou neste novo "pobo de Deus". As malas
lingua din que xa lle ten botado o olio a un apartan1.entiño.
A.Q.

