
O que hai de débil no mundo, 
iso foi escoller Deu~. 
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EDITORIAL O ESTATUTO 
NECESARIO Beiras deu cunha boa 
fórmula para expresar o que os deputados 
galegas deben pactar: o estatuto necesario, é 
dicir, o que Galicia precisa para ser dona do 
seus recursos e o seu futuro. Non máis, pero 
tampouco menos. 

Chámese como se lle chame a Galicia, esta 
vella realidade atlántica necesita pasar de ser 
unha rexión sub~idiada a unha nación eco
nómica, política e cultural. Galicia necesita 
máis poder sobre os seus recursos económi
cos, enerxéticos e financeiros. Poder recada
torio e de control sobre as .empresas que 
explotan o país e cotizan en Madrid, poder 
sobre as concesións "choio" de dominio 
público, de xeración hidroeléctrica e eólic~ e 
capacidade de recuperar vía impostas o que 
s s alosas da enerxía contaminan, chámese 

pai ax ou aire. 
Galicia ten un enorme potencial tecnoló

xi o en investigación pesqueira e mariña, en 
n vas produ ións agrarias, en deseño e cons
tru Ión naval, no t 'xtil e nun turismo de 

lid d . 
n un a ivo único: a súa fortísima 

r , o f ita diferencial, ese ·que 
orn za na p dra, na fraga e nas rías, pasa polo 
nlroido a praza ·da Übradoiro e remata na 

fr scura dun idioma propio renovado que se 
fai música exportable e sinal de identidade. 
Galicia é diferente e pode converter esa dife
renza en marca de calidade. E para isa nece
sita poder, para resistir na diferenza nos 
tempo de globalización indiferenciante. 

Galicia ten unha estrutura demográfica 
distinta, unha problemática social moi parti
cular e un tecido asociativo e solidario pro
pio. Galicia necesita blindar a súa capacidade 
de organizar un sistema de benestar sociál e 
igualdade á medida dos galegas e galegas, sen 
que se lle impoñan modelos, formas e crite
rios desde Madrid, revestidos de fórmulas de 
financiamento. E outro tanto co sistema edu
cativo e sanitario, que arrastran déficits que 
veñen de moi atrás. 

Eses e outros asuntos deben estar no docu
m nto que e elabore en Galicia: un Estatuto 
n c ario. Que veñan os de aló coas rebaixas . 
E tá b n non aer na demagoxia, pero é máis 
tri t aínda caer na autocensura e non 
d mandar o que nec sitamos por se lles pare
ce mal ao da capital do Reino . ............... º 

I~-.. 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO NO PAO DO POLEIRO FRACASO 
PASTORAL Sen caer en moralinas nin paternalismo 
eclesiásticos (pero con cabreo). Sen condenar a ninguén nin 
levar a auga a ningún muíño. Sen nada diso, gustaríame espetar 
algo o que se me pasou pala· cabeza ao saber doutras tantas mar
tes máis de mozos e mozas ás tantas da mañá cando volvían de 
xa sabes onde tamén sabes como. 
Dáme o fígado que nesa interminable súcesión de irresponsabi
lidades xuvenís, nesa macabra restra de accidentes de fin de 
semana entre catro e seis da mañanciña, hai algo de fracaso 
colectivo en xeral, de fracaso educativo e familiar e, ademais, 
digo eu, sen considerarme experto na "materia, de tremendo fra
caso pastoral . 
Eu sei que a lgrexa está demasiado atafegada condenando teó
logos por falar de Deus en palabras de hoxe e ao goberno polo 
dos homosexuais, estatutos de autonomía, materia de relixión 
... , pero nesa teimosía condenadora vexo moito de eludir a res
ponsabilidade do propio . fracaso pastoral. Un fracaso que se 
manifesta, tamén, en forma dunha mocidade sen nada na cabe
za e só con impulsos volátiles no corazón: unha mocidade extre
madamente irresponsable (por suposto que non son todos e 
todas, bla, bla), hiperhormonada, banal, consumista e sen fe en 
nada, induíndo eles mesmos e o seu futuro. 

F álame do teu ocio e direiche quen es. Mozos e mozas de alde
as e vilas galegas sen unha oferta educativa ou catequética digna 
de tal nome, mínimamente atractiva, mínimamente organizada 
e planificada. Xeración perdida para familias, sistemas educativos 
e parroquias. Fillos · espirituais do gran hermano, freguesas de 
"Bravo" e do hiper mercado, carne de videoxogo, devotos da 
politoxicomanía e aspirantes a· lesionados medulares, sorte 
mediante. 
É mentira que sexan excepción: son a norma sociolóxica, son o 

. que se ve. A sociedade e a propia mocidade non ve a "outra 
mocidade" , a solidaria, organizada e esperanzada: son invisibles 
e perfectamente ridiculizables. O que funciona é o paradigma 
gamberro, noctámbulo, acelerado e, nas parroquias rurais en 
proceso de derrube social e moral, aínda peor. U-la lgrexa? . 
Xa me gustaría recibir ducias de cartas de protesta por este arti
go. Xa me gustaría. 



BC>ANOVA 

Carme Soto 
A CLAVE 

Mandounos de dous en dous 

O texto de hoxe inicia, no evanxeo de Marcos, unha nova sección que rematará 

na confesión de Cesárea de Filipo (8, 26-33). Despois do fracaso en Nazaret (6, 1-

6), Xesús i'ntensifica a súa actividade como voceiro de Deus, implicando os seus 

discípulos nela, enviándoos a predicar de dous en dous a Boa Nova do Reino. Este 

comezo sérvelle a~ evanxelista como ·pórtico dunha serie de relatos que mostran 

un novo momento na actuación de Xesús, cheo de forza e intensidade. 

Esta narración do envío recóllea Marcos das tradicións sobre o mestre que os pri 

meiros misioneiros itinerantes· foron espallando despois da resurrección. Estes 

homes e mulleres sentiron a necesidade de seguir vivindo do xeito que llo viran 

facer a Xesús, o recordo das súas palabras e daquela experiencia de ser enviados 

a predicar como o foran os. doce, púxoos en camiño de dous en dous, co. caxato, 

sen pan nin alforxas, acougando onde foran rec'ibidos, vivindo de forma radical e 

itinerante a súa misión. 

O evanxelista puxo diarite da súa comunidade tamén aquela historia, non para 

ser repetida, pois os tempos e a realidade dos cristiáns xa c.ambiara, senón para 

orientar o seu discipulado, parc;i animalos a seguir con esperanza, a crer que, a 

pesar dos fracasos, a Boa Nova era a súa riqueza. A comunidade é agora a her

deira daquel primeiro envío. Nas súas casas · seguen a acoller os misioneiros, 

escoitan a súa mensaxe e novamente vanse cumprindo neles os froitos do Reino. 

Coma os primeiros/as discípulos/as, tamén están chamados/as a proclamar o que 

viran e oírorJ. 

e ............ .. 
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Os "3 días de xu llo" (18-21) do 36 cre

baron a lega lidade da ·11 Repúbli ca e 

alongáronse nun conflito que ten exem

plos como A Coruña, Tui , Lavadores e 

aldraxes arrepiantes como o asas inato 

de Anxe l Casa l, alca lde de Sant iago, 

portador do Estatuto a Madrid e creador 

das lrmandades e Nós. Caste lao escribiu : 

"Fixo máis por Ga liza que todos nós". 

Para estudar estas n·efastas xornadas 

lemas A "Cruzada" en Compostela de 

Luís Lamela (O Castro) . Na foto, o vapor 

"Hidria", convertido no 
11 BARCO 

da MEMORIA". que vai 

arrincar de Vilagarcía o 18 e arribará 

illa de San Simón. Leva a exposición 

sobre a represión da xente do mar, lem

brando o Upo Mend i, cárcere f lotante na 

guerra e posguerra. 

Polo Santiago visitamos o· PANTEÓN REAl na Capela das Reliquias da 

Catedral, que garda a historia de séculas decisivos do Reino de Galiza : as raíñas 

Berenguela, muller de Afonso VII, e Xoana de Castro. Tamén .está o Conde Reimundo 

de Borgoña, Señor de Galiza e ifrnán do papa ·Calixto 11, e as estatuas xacentes de 

Fernando 11 e Afonso VIII , vinculados á construcción do Pórtico da Gloria. Aquí está o 

documento da concesión dunha renda anual ao Mestre Mateo polo traballo. O retablo 

foi feíto por Maximino Magariños en madeira de cedro, ·agasaHo dos galegas de Cuba. 

As exportaciqns GALIZA-PORTUGAL medraron, en 5 anos, un 55%, 

e un 111 % as importacións. Unha rexión de 6,5 millóns de habitantes, con 2 eixes: 

Vigo, centrada na automoción e Porto no téxtil. Hai 20 anos Galiza vendía a Portugal 

produtos por 11 .300 millóns de ptas., e 13 anos despois xa eran 180.000 (peixe, alu

minio, conservas, automoción ... ). Pero é Francia o cliente m.áis importante debido ao 

peso da Citroen. O 25,6% dos investimentos son en Portugal, que ten 4,8 mi.llóns de 

emigrantes (dende o 2001 , 27.000 mozos/ano) . 20.000· portugueses traballan en sub-· 

contratas na ~onstrución aquí, e a metade atravesan cada· día a fronteira con salarios 

portugueses, un 20% menores, e ás veces. nunha explotación denunciable. 

No Camiño cara ao Apósto lo facemos pausada, aberta de xuño a setembro, na 

FONTE DO PEREGRINO, en Ligonde-Monterroso, unha casa mer

cada e restaurada pala ONG Agape, onde acollen a peregrinos por unha noite, e aos 

que pasan por diante arrequéntaos cunha lectura e unha bebida reconfortante. l:Jn 

cordial recibimento de voluntarios que se suceden por semanas, movidos pala frater

nidade que sostén este albergue, que se financia con donativos. Agape naceu hai 50 

anos en ambiente universitario . 

Nas vacacións medran os abandonos de 

. animais coma os CANS,.que lles 

están a achegar tanto ben · ás persoas 

maiore.s, discapacitados, internos de cár

ceres ... , sempr~ para espertar a comuni 

cación que nace da fidel idade. N~ foto 

de Alvaro Vaquero vemos un can que 

convive con internos de Pereiro de 

Aguiar, aos que axuda na resocialización 

e na estabi 1 idade ·afectiva, axudándoos a 

medrar en autoap~ezo . 



Alfonso Blanco Torrado 
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"~aseba", é die.ir, 
11 BENVIDO", é Unha asociación fundada por Antonio 

Freijo, mercedario de Sarria, despois de -ser expulsado de Burundi (1987), onde estivo . 

_ 12 anos. Cun grupo de 150 .voluntarios e misioneiros acolle en 7 fogares de Madrid a 

nenas e. nenas subsaharianos, algúns que acaban de· desembarcar das pateiras, para 

integralos í)Unha terra_ diferente. Máis de 40 veñen de vacacións a Sarria dende hai . 

·catro anos (na foto, o grupo do 2005). 

No Mi.JNDIA.L DE CATAMARÁNS, do 24 ªº 28 de xullo en 

Cangas, fembramos o barco máis sobranceiro: o "Ocear:ia", que traballa dende o 2001 

na recuperación e protección _do mar. Denuncia verquidos dos cruceiros ou cidades 

flotantes, ·sobrepesca, artes prohibidas ou sónares das man.obras militares qu.e matan 

centos de peixes. Construído no 1986, leva instrumentos para coller mostrás e anali 

zar a calidade da auga. Navegan nel especialistas como Xavier Pa·stor, de 

Greenpeace. 

Quen apreza o veran; dende hai 20 anos, . 

é o pediatra MANUEL 
GARRIDO 

·VALENZUELA. Principiou 

nun pequeno hospital dé monxas, hoxe 

· c~n~ertido no Hospital Prim
1

eiro de Maio 

de _Sta. Cruz da Serra (Bolivia), no que só 

paga q_uen pode, manténdose grazas a 

moitos gálegos e galegas que axudan 

económica ou sanitariamente. Este 

verán volve a" Bolivia máis entusiasmado 

coas perspectivas de mellara sanitaria 

para os máis pobres, prnclamadas por 

Evo Morales. 

Xa son m~is de 400 galegas .e galegas os que fan, unhas VACACIÓNS 
s·oLIDARIAS coordinad-cis por Solidariedade Internacional dende' hai 7 

anos. Os voluntarios pintan escalas, hospltais; traballan nos abastacementos de auga .. . 

Son 3 semanas de colaboración en Guatemala, Senegal,_ Cuba, etc. O 80% deles son 

mulleres e adoitan . repetir a. experiencia. Na. foto, Marta López traballando en 

Honduras. 

O verál'l convida a coñecer os 1.300 -km 

de costa e as cincocentas praias. Nós . 

escollemos parar na PRAZA -
DO MAR, en Sanxenxo, a gozar 

do· Atlante de Paco Leiro, de 14 m de 

longo e 4 de alto, a quen os gregos 

consideraban o deus do fondo do 

Atlántico. O escultor escolleu o bronce 

por esa cor especial que vai collendo 

pala oxidación, no contacto co salitre 

dun mar cada marea máis contaminado 

(só un 15% do lixo che.ga ás pra ias, o 

resto segue deteriorándoo) . 

_ .. .......... . 
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POLinCA Tintxu 

A MORTE DA COSTA 

Desde hai meses vemos a cotío nos xornais noticias alarm-antes .sobre o deterioro das 
costas da península. Nos últimos trinta anos, todo o Levante foi colonizado a base de 

grandes urbanizacións, vendidas, en boa parte, a cidadáns do norte e centro de Europa · 
que buscaban calor e sol, sobre todo xubilados que escapaban 

do frío dos seus lugares de orixe. 

Esta corrente foi fomentada polos especuladores do 

urbanismo, que impuxeron a sua lei· a uns concellos que 

foron case sempre incapaces de defender os intereses 

xerais con visión de longo prazo: esas urbanizacións ache

gaban importantes ingresos en forma de impostas , crea

ban pastos de traballo na construción e lago na explota

ción dos servizos . 

Pero agora empezan a decatarse dos problemas xurdi

dos . Os concellos vense incapacitados para deseñar a pro

pia política urbanística; a paisaxe costeira foise degradan

do; tantas urbanizacións e campos de golf precisan dun 

volume de auga do que non se dispón. A crise, que aca

dou o carácter de escándalo en Marbella e noutros pun

tos da Costa do Sol, está tendo tamén repercusións en 

Galicia. 

Foron primeiro os conflitos de concellos punteiros do 

naso turismo, como os de Baiona, Sanxenxo, O Grave, 

Sada ou mesmo Üleiros, e agora salta tamén Nigrán . 

Ne tes ca os detectouse a presión dos promotores locais , 

desexos d maximizar os beneficios sen que os concellos 

soub n d fender o interese xeral, cos resultados ben 
coñe ido . 

Chalets adosados en 
. San Cosme de 

Barreiros (Lugo) 

Pero agora estamos diante doutra batalla. Non sei se o 
asunto ten algo .que ver co famoso Prestige, pero son pre
cisamente a Costa da rvlorte e outras zonas do naso lito
ral menos urbanizadas o obxectivo de conquista. Grandes 
promotores inmobiliarios (e algunha grande empresa de 
cultivos mariños) botáronlles o olla ás costas abruptas do 
·noroeste. 

.Ata agora neses pobos a duras penas os veciños podían 
alugar unhas habitacións a raros turistas despistados, en 
xullo e agosto. ·Pero as grandes inmobiliarias son un exér~ 
cito ben organizado, que canta con toda clase de medios. 
Compran por xunto, urbanizarán tamén a grande escala, 
dominan a corrente especulativa e van facer entrar estas 
residencias secundari!=ls no mercado global, de xente que 
comprará por cat~logo, ca que lle metan polos ollas. Será 
algo así como aquela especulación das compañías 

' pun~o.com, xa que as cóusas (incluídas as casas) están dei
xando de ter valor, para ter só prezo. 

D esde a Xunta parecen darse canta do problema que 
nos vén enriba. Pero é preciso que os cidadáns sexamos 
tamén · conscientes. Non sexa que os especuladores nos 
leven ao seu harto cos _abalorios duns bos pre2os polos 
terreas e as promesas de incertos _postas de traballo . 
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·O PETO DO ,, 
SANTOANTON 
............................................ R'iibeii .. Ariimbúfil'· 

Sabes, meu? Contounos o Pai Carballo 
unha causa ben interesante. R esulta que un 

· bispo francés da Francia, na diocese de 
Poitiers,· caeu na canta de que o das parro
quias estaba caducado. Había vodas, bautizos . 
poucos, enterros ... , pero vida de fe case nada. 
Estivo observando unhas comunidades de base onde a xente vivía 
moi comprometida e con moita oración e escoita da Palabra. Decidiu 
apoiar a causa e creou en cada parroquia varias comunidades de base 
de 15 ou 20 persoas. Despois de 1 O anos hai unhas 300 comunidades 
moi activas que renovaron a vida ·da diocese, non pertence_n a ningún 
movemento ou sindicato deses, senón que son parroquiais e moi uni
das co bispo. Esta ben isto de coñecer causas novas, e creo que en 
Caliza precisamos destas experiencias, pois, como dicía aquel estudo
so, os galegas son moi relixiosos pero moi pouco cristiáns. Se o pen
sas ben, non é máis có de Xesús: grupos cunha forte relación huma-

na, onde a xente aprende a quererse, a perdoar, a axudar, deixar atrás 
os prexuízos .. . , e así convértense en apóstolos pala opción de vida 
que fan.Así comezaron os mosteiros , e non foi o de San Francisco cos 
seus amigos? 

Oínlles a varios cregos que non van pór a cruz para a Igrexa na 
casiña da declaración da renda, prefiren dar directamente os cartas a 
Cáritas . O cabreo é pala Cope, que non lles gusta nadiña. Eu non _a· 
escoito, que non me gusta a xente que chía e insulta, o caso é que, 
como gaño coma un pensionista, non teño que facer a declaración, e 
sácame dun apuro. 

Chega o tempo das vacacións, para min son un invento dos moder
nos . Parece que se non vas de vacacións xa non es· ninguén e calles 

· un trauma. Pois aquí na ·aldea non marcha ninguén de vacacións e 
estamos tan contentos: O certo é que vivimos o ano con máis tran
quHidade, sen un horario escravo e tan felices. Hai que inventar outra 
vez as aldeas . O que máis me gusta deste tempo é que nos xuntamos 
os veciños palas noite·s e asamos unhas sardiñas , unhas ·rínchas", uns 
xurelos, pasámolo ben e sae barato. _ .......... . 
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XXIX ROMAXE . DE 
CRENTES 'GALEGOS 

............................................................ ... ..... .. ... .............. .... ... .. ..................... ............................ ............. ..... ... ....... ............................................ ...... ...................... ............. :·················· .. 

A XEITO OE C,ARTA 
INVITACION A XXVIII ROMAXE 

Irmá Ir.imega, irmán lrimego: 
As xentes de San Tomé, Moaña, 

Marín, Bueu, Aldán, Santa María do 
Campo e Praceres, xunto co equipo 

organizador, andamos a preparar a 
XXVIII Romaxe de Cre~tes 
Galegas, presididos polo lema 
"REDEIRAS DE ESPERANZA", 

que nos permitirá vol ver celebrar 
un dos casoiros máis necesarios para a 
meHora do naso pobo: o casoiro 

entre a Fe e a Galeguidade. 
Ten un dobre significado o lema 

el.ixido. Por unha banda quere ser 
unha homenaxe ás xentes do mar. 

Chan da Arquiña sitúanos no 
Morrazo, lugar rnariñeiro por exce

lencia. Hai poucos anos aínda que as 
xentes do Morrazo e doutras vilas 

mariñeiras de Galicia nos deron unha 

inesque~ible lección impartida con 
tres fermosas verbas: Solidariedade 
real (non a da "boca para fóra"), 
Rebelión e Esperanza. ·Queremos , 

pois, celebrcrr coas xentes do i:Ilar, 
desexando que todo o país valva ser 

unha m?rea solidaria, rebelde e pre
ñada de esperanza. 

Ademais, as redeiras eiaboran coas 
súas mans, de xeito artesanal e pase

niñamente, redes. E que falla fan no 

naso M undo e na nasa lgrexa as 

redeiras! Ante o . p~norama dun 
M undo e dunha lgrexa onde tantos 
se dedican a destruír, a dividir, a 

impoñer autoritariamente os seu? 
criterios queremos festexar que outro 

M undo e outra lgrexa son po~ibles 

porque posible _é andar pala vida ·cre
ando comuñón, xerando fraternida

de. 
Somos conscientes que polo 

Mundo adiante, e mesmo aquí en . 

Galicia, hai moitos colectivos de raíz 
crente ou non que, de xeito humilde 
e case. que anónimo, traballan arreo 

pola mellara de todo. 
Supoñemo~ ql1e algunhas e algúns 

de vós lembrades un musical dos 
anos 80 que levaba por título "O 
diluvio que vén". N ese musical había 
unha canción titulada "As formigas 
que moven a montaña" . 
Permitídenos que lembremo.s xuntos 

un pouco da . letra daquela canción: . 
"Meu Deus, que debo facer. .. soa , entre a 
miña xente, síntome tan só unha formi
guiña_. .. Un pobre insecto ... Pero dúas for
migas con outras dúas son principio 
dunha sociedade. Enerxía e coraxe pasade 

·esta mensaxe. . . Seremos moitas se imos · 
xuntas. .. Oito formigas que avanzan e 
levantan a outras formigas que chaman a 
outras tantas que han emprestar axuda a 
outras que veñen e nada as detén, mar

chan unidas e loitan máis, forzan máis, 
moven a montaña xa ... Unidas seguen 
máis, forzan máis, moven a montaña 
xa". 

Pois be.n, dende o Crian da Arqujña 

queremos celebrar a existencia de 
tantos colectivos que loitan un día si 
e outro taméri para que "se mova a 
montaña" . E. queremos tamén lem
brar que só creando redes de comu

ñón entre todos . eses colectivos será 
posible: fr movendo a montaña. Velaí 

onde reside a esperanza! 
Quizais agora, se nos seguiches ata 

aquí, -comprenderás mellar que nos 
faga moita ilusión contar coa túa pre

senza o 9 de setembro xa sabes onde. 

Toda a Roma.Xe quere ser un agasalJo 
para ti e para todas e todos 
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Queremos agradecerche · os teus 

esforzos diarios por te converteres en 

''. redeira, redeiro de ~speranza" para 

Galicia, para o Mundo, para a Igrexa. 

Queremos agradecerche a túa fideli

dade á causa da Fe e da Galeguidade 

Queremos b.ailar contigo a Rumboia 

.· da Quenlla para festexar. xuntos aqúi-

1'? que dicía o salmo bíblico de que 

os que sementan con bágoas colleitan 

entre cantares. 

Vémonos, pois, no Chan da 

Arquiña o 9 de seternbro! 

VÉMONOS NO CHAN DA 

ARQUIÑA! 

CHAN DA AROUIÑA 

Cando os mariñeiros das rías de Vigo 

ou Pontevedra regresan da pese~. 
coñecen ben o Monte Faro de 

Domaio, erguido no puqto máis alto 

da pe-nínsula do Morraz9 · e case ver

tical ·na caída ao mar. Quizais non 

saiban que ten nas costas unha paraxe 

extraordinaria:. O Chan da Arquiña. 
. . 

U nha chaira mansa- e doce nos seus 

castiñeiros, carballos e · fontE;!S, case 

oasis no medio da cruel invasión do 

Reunión de preparación da Romaxe 

eucalipto. No corazón deste · .chan 

atópase a . arca, ou dolmen 'ou 

mámoa, que non está claro. Un 

monumento megalítico de carácter 

sagrado e funerario, de 25 metros de 

diámetro, ben conservado. Como 

serían aqueles galegas de hai 5. 000 
anos? Danzarían ao son da Rumboia 

no curnio da serra? O Chan ofréce

nos un espazo único para a Romaxe, 

con escenario, case anfiteatro, soutos 

para xantar e pas~os para os ;:¡trevidos: 

en poucos minutos chegamos ao 

Faro, e miramos as Cíes, e as Ons e 

Sálvora, e ao lorixe Aguiño ... , abaixo 

Cangas e Moaña, enfronte Chapela, 

Vigo" e :no medio a ría e Rande, co 

misterio do tesauro perdido nos seu 

fondos. Toda unha rede de fermosu-

ra. 

COMO CHEGAR 
Este ano é . doado. Na autopista do 

Atlántico, pouco antes da Ponte de 

Rande (vindo de Santiago), hai que 

coller a saída a M OAÑ A e entrar 

na vía rápida ata atapar o desvío 

cara a Marín-Moaña. Seguirase en 

dirección a Marín e no alto coñe

cido como a Cruz da Maceira vere

des a sinalización para o Chan da 

Arquiña. Outra opción sería entrar 

por Pontevedra, Marín e coller a 

estrada ·Marín-Moaña ata a Cruz da 

Maceira. 

e··········· 
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CRONICA Machusa . 
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-A 14ª IRIMIANZA DA c·oRUNA 

O día de San Xoán, os irimegos 

xuntámonos no Parque Michiko da 

Comunidade de Home Novo, en 

Cambre, preto da Coruña, coa idea 

de pasar unha tarde de lecer e tra

ballo ao redor de Rubén Aramburu 

e a carón dos compañeiros das 

comunidades de Vangarda Übreira, 

Pasantías Teolóxicas e Home Novo. 

Tivemos sorte co tempo, que nos 

agasaUou cunha tarde moi agrada

ble. 

A idea era afondar no tema da 

Romaxe deste ano, "Redeiras de 

Esperanza", e quen mellar para 

falar sobre isto ca Rubén 

Aramburn: fíxonos unha exposi

ción pormenorizada e esperanza

dora dos camiños que hai que 

seguir para tecer unha rede entre 

comunidades cristiás en Caliza. 

Falo u tamén das experiencias 

sobr.e este tema noutros lugares de 

Europa, en concreto dunha 'diocese 

de Francia na que o bispo deu o 

máximo protagonismo ás comuni

dades de base, e dos resultados que 

están logrando. 

Comentou que en Santiago se 

está a facer .unha celebración men

sual da Eucaristía para "os dispér

sos" ' xente cansada de bater contra 

as paredes nas parroquias por non se 

sentiren nin acollidos nin valorados 

polo seu traballo e que optaron por 

deix~lo todo, pero desexando . a to

par un espazo no que poidan escoi
tar a "boa nova". 

Tamén nos informou de que un 

grupo numeroso de cregos que se 

atopan sós no seu traballo e incom

pri::ndidos dentro da institución 

xerárquica da lgrexa, pala sua liber

dade en comunicar o E vanxeo, 

decidiu xuntarse unha vez ao mes 

· para coller folgos e, ao mesmo 

tempo, organizarse para buscar 

camiños para darlle pulas ·ás comu

nidades que xa existen e crear 

outras novas . . Isto pareceume moi 

interesante. porque sempre pensei 

que dende dentro e uníndose se 

poden' facer moito para mellorar o 

est~do actual da nasa Igrexa. 

Lago de dúas horas de charla 

interesante e fluída, rematamos ·a 

exposición con aportacións de 

moitos de nós . 

A meren da fe ita por todos f oi o 

broche final dunha tarde moi grata 

no Parque Michiko. Graciñas a 

todos! 
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POLO PAIS -ADIANTE Anuncio Moroño 

HOMENAXE ÁS VÍTIMAS DO FRANOUISMO NA SILVA 
O 15 de xuño asistín a un emotivo 

acto de xustiza: a Comisión pola 
Recuperación da Memoria Histórica 
convidou a coruñeses e coruñesas a 
un roteiro no barrio da .Silva para 
honrar os homes e mulleres que 
sufriron a represión despois do 
golpe militar de Franco no 1936, .(70 
anos despois), cunha MARCHA 
CÍVICA dende o cruce de Silva no 
Ventorrillo, pasando por A Benela, A 
Pichiqueira, Canees e Fontenova. 
Fixeron isto como lembranza, nestes 

setenta ~nos do golpe militar fascis- . 
ta, do terror sufrido no antigo barrio 
de Oza, en toda A Coruña ·e, en defi

nitiva, en todo_ o país. A este acto 
tamén· nos acompañaron historiado
res, escritores, fotógrafos. 

Houbo ·un debate posterior que 
xirou en torno ao "Resplandor" 

(nome do centro libertario da Silva). 

Máis de 1 O sociedades de estudos 

sociais, con máis de 2.000 asociados, 

estaban en funcionamento nos anos 

trinta do século .pasado na nosa cida

de. Un deses foco~ culturais era o 

"Resplandor no abismd", centro de 

estudos soci~is da Silva, libertario, 

que irradiaba cultura nos tempos da 

Segunda República, e que foi pecha

do co alzamento rriilitar, como moi

tos outros centros que enriquecían . 

de saber aos veciños da Coruña. Con 

el morreu moito da intelectualidade 

daquel tempo, moitos rapaces novas 

que serían semente de liberdade para 

o futuro foron asasinados, torturados 

e "paseados". Despois diso, o silencio. 

QUE FALENAS PEORAS! Anuncio Moroño 

Na Coruña estamos a reinvidi

car, entre outras causas, que falen 

as lousas. Isto é porque tamén se 

quere facer negocio co enlousado 

da cidade vella. Aproveitando que 

non está en boas condicións, pre

tenden levantalo, e lago sacar as 

lousas centenarias e poñer enlou

sado de granito pulido como o 

de María Pita ou Cantóns, en vez 

de darlles a volta e volvelas colo

car. Non hai maneira de facer lle 

entender ao Concello que o 

patrimonio é de todos, que é a 

riqueza dun pobo, que non pode 

valer para enriquecerse algúns ... _ .... .. .. .. 
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ENTREVISTA 

CONVERSA CON MOISÉS LOZANO PAZ, . 
coautor do Dicionario Galega de Filosofía 

"Qué es poesía, me pregunt~s ... Poesía eres tú" 

E a FILOSOFÍA, ese "saber g.lobal, racional, reflexivo, 

radical, crítico e autocrítico, sistemático e teórico

práctico", que é? Valería un ha respósta semellante á do 

poeta?: "Filosofía es ti" (e ademais, sen ela, non es ti) 

Moisés Lozano nunha 
foto de arquivo 

Dende hai xa arredor dun ano un novo dicionario, o Dicionario Galega de Filosofía, está na 
man de ca/quera que ande a voltas co saber, e ,f./quere ser unha guía útil para estudantes". 
Editado por tresCtres, os seus avtores son tres profesores de Filosofía no ensino medio: 
Manuel Rivas García, Xosé Manuel Domínguez Prieto ·e Moisés Lozano Paz. Con Moisés 
Lozano, ben coñecido polos lectores de IRIM/A, entre outras causas potas súas habituais 

análises de política internacional, fa/amos arredor desta valíosa achega 

Para que e p o r que un diciona
rio de filosofía : · casu alidade ou 
opción premed itada , p recisa

mente nestes tempos que non 
sernellan nada doados para a 
lírica? 

Esta opción foi premeditada e moi 

traballada por parte dos tres autores. 

F oran case tres longos anos nos que 

realizamós esta tarefa. Para nós son 

varias as finalidades que lle atribuía

mos a esta pequena obra, a primeira 

da historia no naso ámbito galega . 

Entre elas estaba unha que ti sinala

ches: a de contribuír á normalización 

da cultura galega, desde o naso ámbi

to, pei:-o tamén achegar este saber con 

longa historia ao naso alumnado de 

Instituto e .tamén ao gran público, · 

pois , como di o pensador Emilio 

LI dó: "Todo somos filósofos. Ao ser 

humano int resoulle sempre saber 

ond stamos, que mundo é este ... 

Aínda que si , verdade que hai algúns 

á normalización da cultura galega 

poucos filósofos qu~ nos a dedicamos 
á filosofía" . 

Adernais do idioma,. que non é 

pou co, tal corno o sinalades no 
prólogo ("os idiomas normalízanse 
na medida en que se usan, e fanse 
aptos para o saber cando este os utili
z a como medio de expresión" ), que 
outros aspectos lle dan ao dicio
n ario o seu carácter gal ego? 
É un dicionario que contén informa
ción tamén so?re pensadores que son 
do ámbito de · culturas semellantes á 
galega, como é o caso de filósofos 
portugueses e brasileiros. Recolle, 

Todos somos 
filósofos 

ademais, "pensadores " galegas que 
non aparecen nos dicionarios clásicos 
de filosofía en língua castelá e outrbs 
idiomas. Xunto a todo isto tamén 
recolle conceptos que non aparecen 
noutros dicionarios semellantes, e 
que o naso alumnado e persoas · de 
fóra do ámbito académico atopan 
con frecuencia ao seu redor. Ante a 
información á que estamos someti
dos todas as persoas, debemos reco
·ller . a invitación da filosofía para · 
aprender a distinguir, analizar, criticar · 

e tomar postura ante os datos que se 
nos presentan e non aceptalos sen 
máis . 

Curioseando ·entre ~s páxinas do 
dicionario atópanse termos e 
expresións que sernellan non 
cadrar con esa · percepción que 
normalmente .se ten da filosofía 
corno "ve.rborrea sutil" , expresa- · 
da rnoitas veces no dito: "pri
rneiro vivir e despois filosofar" . 



Por exemplo, burato de ozono, 
. crise do- estadO' de ·benestar~ 

desemprego, droga, G-8, marxi
nación social, novos pobres, sala
rio mínimo... Sen dúbida, son 
cousas que están aí no día a día, 
que nos afectan, ~ a m<;>itos moi 
cruelmente. Realmente cousas 
do · vivir. Entón, en que . sentido 
·son cousas do filosofar? 

Os autores concibimos a filosofía 
tamén na súa faceta intercultural. 
Como sinala o pensador Raúl F ornet . 
Betancourt: 

11 

A transformación inter
cultural da filosofía debe entenderse, 
primeiramente, como un poñer a 
filosofía á altura das esixencias reais 
do diálogo das culturas" . Eses con
ceptos que citas e · outros están pre
sentes na ética, na filosofía política., na 

. socioloxía, psicoloxía, economía ... , 
ámbitos do saber moi relacionados 
coa realidade actual e, por ~anta, coa 
do naso .alumnado .. 

Asistín á presentación do 
Dicionario en Santiago, coido que 
entre abril e maio do ano pasa
do, hai máis dun ano xa. A sala 
Sargadelos estaba máis chea do 
habitual. Aínda así, pareceume 

percibir un certo pesimismo, ata 
mesmo un matizado derrotismo 
nos presentadores -un deles eras. 
ti - sobre a saúde e o porvir da 
filosofía na educación e o seu 
encaixe no sistema escoléµ'. É. 
posible que a miña percepción 
estivese equivocada? 
A túa percepción non estaba errada, 

pois nese momento · a filosofía no 

ámbito do bacharelato desaparecía 
practicamente da LOE. Despois das . 

mobilizacións de moitos de nós, 

profesorado de filosofí~. o Ministerio 
recapacitou, enmendouse e espera
mos que a filosofía teña a presenza · 

que merece. A función crítica da filo

sofía faise na actualidade imprescin

dible, sobre todo ante a tendencia 

mercantilista de matar o dinamismo 

do p·ensamento coa implantación do 

chamado . 
11 

pensamento único" . Por 

isa é fundamental o desenvolveme.n

to dunha filosofía comprometida que 

contribúa a elaborar una concepción 

da vida e unha xerarquía de valores 

para a acción. No novo modelo edu
cativo vai estar presente unha educa

ción para a cidadanía, concibida no 

contexto dunha ética cívica. e co . 
referente dos dereitos humanos. 

Esperamos que todo este achega-

• •T 

Mariano Guizán Sánchez 

mento· ao saber filosófico contribúa a 

ter unha sociedade máis xusta e soli

daria no futuro. Kant distinguía· entre 

filosofía académica e filosofía mun

dana. O dicionario trata de lograr un 

certo equilibrio entre ·as dúas: 

E a propósito, para rematar, 
paréceche que esta viñeta de 
F orges r:eflicte a realidade que 
trata de caricaturizar, ou haberá 
que tomala como unha simple 
ocorrencia chistosa? 
Os humoristas e debuxantes como o 

xenial Forges contrfüúen· moito a 

que as persoas pensen acerca de pro

blemas e ideoloxías que nos afectan. 

É unha maneira fantástica de poñer 

a énfase na crítica da realidade que 

nos· circunda. A viñeta que me pre

sentas pon de manifesto o papel da 

·sociedade de mercado no mundo 

actual, que quere protagonizar todos 

os campos en detrimento doutras 

realidades . Pre_senta a contraposición 

entre economía (mercado) e culturi

zación humanística (saberes), precisa

mente no 
11 

Día da Biblioteca" . A 
maioría das viñ~tas preséntannos un 

significado crítico moi afastado da 

simple ocorrencia chistosa. 

··'., 

Día 
dela · 

Biblioteca 

~~~ll..l~~...LI.~--L~ELll~~~-T-~---0 
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ENTRE TODOS Antón M. Aneiros 
................ .. .......................................... .............. .... .. .............. .. .. ... .... .. ................................................................................................................................................................... .......... 

ONDE ESTAMOS? 

Ke.f rOmMt 
'{crJ 1100 

Cloc.her-arcade 1 

rt.pldc~· \ 
l.n 19~ ~ 

' \ 
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Cloc he 
de 16l,,,_ _,. 

A lual nt aquí todos falamos 

d todo. Os bispos da unidade de 

España e· os laicistas de teoloxía. 

Non está mal, pero fallamos na pre

paración necesaria e na clarifica

ción dos conceptos. F álase máis do 

que se reflexiona, e isto crea confu- · 

si9n e crispación. España é hist~)fi

camente un Estado plurinacional e 

tamén agora, por constitución, 

aconfesional . Que significa aconfe

sional? Que, por lei, ningunha reli

xión ten preferencia, senón que o 

(loc.her-bulb'!. dt-1'°6 
•" 

Chocur qotfúq~~ 
.du Xr-"1 JilcJ~ 

1 
• 1 

Estado · debe ser respectuoso con 

todas na mesma medida. Son, polo 

tanto, os cidadáns os que deben eli

xir e educar seus fillos relixiosa

mente na súa igrexa como mellar 

lles pareza. O Estado e as_ igrexas · 

-incluso a Católica- deben de ser 

independentes en todo .. tamén no 

económico. 

A Igrexa ·Católica, que ten a 

maior ·implantación -culturalmente 

falando- en España, debería renun

ciar, sen agardar a que llo pidan, aos 

privilexios dos que veu gozando ata 

agora. Na práctica -con insignifi

cantes excepcións- era a única 

recoñecida e_ atendida economica

mente . . E isto, agora, contra a vonta

de da maioría dos cidadáns, entre 

eles bastantes católicos responsables. 

·Na Asemblea de Crentes Galegas, 

celebrada hai pouco no Monte ~o 

Gozo; pedíuselle á lgrexa -ás xerar

quías- que sexa libre, que abandone 

o aburguesamento, e para isa que 

renuncie ao diñeiro que recibe do 

Estado, porque existen posibilidades 

reais para o seu autofinanciamento. 

Para isa requírese que as cantas 

sexan claras, do contrario os fieis só 

se sentirán utilizados. Por iso é 

necesario non continuar por este 

camiño se queremos a renovación 

desta lgrexa. Os profetas urxiron 

sempre con palabras moi duras ás· 

xerarquías que se apartaran do 

diñeiro e que se vestiran de miseri

cordia. 

< entre-todos@hotmail.com > 
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O AQUEL Xosé Lois Vi/ar 
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A CONFUSA CONDICIÓN HUMANA 

Fun invitado a xantar. Non puiden ir e a,chegueime a 
tomar o café. Acubilloume unha fonda· tristura de tintes 
negros e amargos coma a borra. E non foi o exceso de torre
facto, sen.ón a parola que acompañou o rito. Estaba cargada 
de máis. 

Alí eramos 4 inmigrantes e tres do país. Un deles, con 
moito coñecemento profesional de causa, comezou a falar do 
alto nivel delitivo, da indefensión dos cidadáns de a pé, da 
sobreprotección dos delincuentes, da inoperancia da xustiza, 
da Jaxitude e inadecuación do código penal, da sana que 
España .tiña en toda Europa como .un país no que delin
quir non tiña pena. Argumentaba, cunha experiencia e 
coñecementos incontestables, e cun exquisito equilibrio. 

Da indefensión e a sobreprotección chegouse. ás pensións. 
non contributivas, ás prestacións gratuítas en educación e 
saúde e ás listas de ~spera : E, claro, viñan do "corralito "; 
da perda do aforro labrado durante boa parte da vida. 

Porque aquí vai pasar o que pasou alá. Xa se está vendo. 
A min paréceme ben que o Estado atenda a todos, pero o 
. que quera é que a miña cotización non se toque, que o que 
eu aporto se garde en caixa de sete chaves e se me devolva 
íntegro cando me xubile. Esa aportación non é do Estado, 
é unha propiedade privada que me corresponde. Porque 
fíxate ben que xa .se correu a voz de que España é un 
choio. Entran como turistas, quedan de ilegais e, como lago 
a atención médica é universal e gratuíta, pois a beneficiarse 
do asunto. 

Un grupo de arxentinos 
agardando no 
consulado 

Ata o de aquí permanecera calado: escoitando todo aquel. 
relato, aprendendo causas que non sabía, remoendo outras. 
Mais neste punto a miña discreta presenza fíxose silandei
ra e dorosa. Daqueles catro, tres foran ilegais e dous aínda 
o están senda. Eu acompañeinos ao Centro de Saúde a 
solicitar a súa tarxeta sanitaria, formalic(:i a matrícula dos 
filias; mediante subvención pública acadamos libros de texto 
sen custe; persoas maiores que teñen ao seu cargo están reci
bindo medicación inalcanzable no seu país . . . E así una 
ladaíña interminable de medidas de acollida e program?s de 
axuda. Non tiñan por que saber como funciona o sistema 

-de pensións e de que o asunto non é. como s.e dunha canta 
corrente se tratase; é lóxico o medo á ruína e a insegurida
de,, como tamén o teño eu; non me sorprendeu o debate 
sobre a viabilidade ou non do 'sistema, que tamén a min me 
preocupa . Abraioume o seu discurso negador de auxilio, 
senda eles os primeiros auxiliados. Poderían ter calado. Hai 
silencios confusos que nos dignifican. Descoñezo se foi 
inconsciencia , ignorancia ou ruindade ou todo á vez. 

A min chegoume ao fondo. No sei de que condición esta
mos feítos, se somos oportunismo puro e duro; nestas oca
sións boto en falta un mínimo da tan denostada ideolox ía , 
porque onde hai ideas pode haber discusión e mudanza, 
onde non, unha diáfana e agresiva Jaita de especies. Ignoro 
calé o resorte capaz de explicar dun xeito coherente o com
portamento humano. De quen falo e escribo son amigos, 
boas persoas, eu non son mellar ca eles. Por isa que non me 
aclaro sobre o proceloso mar de fondo no que tratamos de 
aboiar os humanos. e ...... ...... . 
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FAI ANDO DA LINGUA Lidia e Valentina 

As normas son para cumprir 
Chega o verán, as vacacións da escala ... Vós con gapas 

de descansar e nós con ganas de repasar. Non ternos para
da! É que antes de marchar de vacacións querernos· que 
levedes a lecci.ón para repasar no verán. 

Que que lección?, a das novas normas, que nese repa
so estabarnos! Cornezarnos no número pasado e neste 
continuarnos ... . . 

. DICIONARIO, PRODU(O, CONDUTOR, 
CONFUTO, TRADUCIÓN . 

Que paso u? Pois que nos grupos consonánticos ce e 
et, sup~írnese a consoante que segue as vogais i e u. 
Repetirnos, porque isto non se pode ler por riba: só se 
perde o prirneiro e cando antes vai un 1 ou un u. É . 
dicir, non se perde en acción nin en r~specto. Con todo, 
deb mas ter en canta: 

a) O verbo reflECTir non perde o C na conxugación 
aínda qu en determinadas persoas vaia precedido de I: 
por xernplo : reflicto, reflictes, reflicte, reflicten · 

* 

b) Mant ' ñ nse o~ grupos CT e CC nalgúns tecnicis
palabras cultas d.e .escasa frecuencia (deíctico, dúc-

L r a a a reitor (reitorado, reitoral, reitoría) e 
seita (p ro s etario, sect8I·ismo) 

2) Admítense: 
a) O adv rbios aquén (da parte de acá) e alén (para 

alá d , máis adiante): . Os resultados ficaron aquén dás expec-
ta ti vas. 

b) O relativo cuxo: Este é o nena cuxo informe tes 
pend nte. 

Disimule, Sr. reitor, mais "nembargantes" aos nasos oídos causa dar 

c) As preposicións e locucións a respecto de, após, .até 
e canto a: Tres anos fun até a festa. 

d) As conxuncións e locucións adversativas no entanto 
e porén (substitúen a *sen embargo, que se elimina): 
Berra sernpte con el, porén quérelle rnoito. 
· '3) Elimínanse: 
. a) as conxuncións *entonees, *anque, *nembargantes e 
*sen embargo. 

b) *esto, *eso é. *aquelo e considéranse como únicas 
normativas: isto, · iso ~ a quilo. 

4) Aglutínanse: aéotío, amodo, apena,s, decanta
do, decotío, deseguido, devagar, enseguid·a, talvez. 
Xa existían todas elas, pero escribíanse separadas. 

Ei! Que ninguén se agobie, que xa se aprenderá, así e 
todo ... as normas son para cumprir, e non vale dicir que 
non vos enterastes, eh?, se~ón preguritá.dellelo ós do carné· 
por puntos. Xa vos quitaron algúns? 

. . . 
······························ ·········· ··· ··············· ···················································· ··· ···· ······················································ ···· ·························· ·····················································-

Lecturas caniculares 
Tanto se estamos sentindo o vento rnareiro coma se respirarn<?s o arrecendo da herba cor
tada podemos asemade gozar dunha lectura interesante. Por isa vos presentamos unhas 
poucas recomendacións fácilmente ampliables no andel de calquera librería. O prirneiro 
libro é Brooklyn follies, de Paul Auster editada' por qalaxia ·-noraboa pala rápida versión 
galega- e excelentemente traducido por Eva Alrnazán. Un libro iIT¡.prescindible. A Lines. 
tamén lle gusta, así que o 100% dos consultados na mesa de redacción apoian esta pro
posta. E como a un servidor lle gusta todo o que escribe Suso de Toro, pois hai que ler 
Home sen nome, unha historia editada por Xerais e na que nos volvemos a atapar con 

Nano. Quen queira coincidir -porque é doado- coas análises de Xosé Luís Barreiro, na colección Crónica de 
Xerai , a par cen reunidos artigas de seu xa publicados por La Voz, As inxurias da guerra, co subtítulo "o que 
Bush non abía pero eu si". Para os irimegos/as novas, .dous na colección Fóra de xogo: Poetízate, antoloxía 
poéti a feita por F ran Alonso -coa advertencia de que a poesía non morde- e Corredores de sombras, de Agustín 
F rnánd z Paz. E para. os super!1ovos, a nova editorial OQO edita libros infantís de moita calidade, seguin-
do o camiño d Kalandraka. 




