
O que hai de débil no mundo, 
iso foi escoller Deus. 
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EDITORIAL VACACIÓNS 
DE BREOGÁN M archamos de 

vacacións por pouco tempo e non que

remos deixar de desexarvos a todos un 

tempiño de paz, de respiro e de moito 
contacto coa natureza, cos demais e co 

mellar dos espíritos das benaventuran

zas, que é o daqueles e aquelas que ato

pan felicidade na aposta polo sinxelo, 

pala convivencia en paz dos diferentes e 
pala xustiza, a fra ternidade dese 

Reinado que xa está entre nós pero 

aínda non de todo. 
Comezan as vacacións en pleno deba

t sobre a nazón de Breogán. Un debate 

qu ás veces soa a oco, a frases pronun

iada por algµnha xente á que non 

a ompaña unha actitude no día a día de 

onv n m nto sobre a dignidade 

na i nal d licia e as súas posibilida-
. r ai d s r unha cultura normaliza

rto d pobo e cultu-

'H m' n ', rt qu n n val calquera 

na i nalism ( oñ des outro termo 

máis ambiguo p rigoso?) e que algún 

dfa teremos que falar sobre os límites e 

p rigos di:n nacionalismo cando se con
verte en armadura insolidaria, en aneste-

ia contra a dor allea ou en fundamento 

da agresión, da expansión, da ·anulación 

do outro. 

lnvitámosvos a repensar, com o irime

gos, que nacionalismo queremos cons
truír e reivindicar, e cal non . Galicia xa 

non é a que era hai cincuenta anos, nin 

a que era cando frimia e o actual 

Estatuto de Autononúa viran a luz, hai 

mái dun cuarto de século. Pero damos 

unha pi ta: e cadra está a pasar que 

xunto cunha perda real da nosa identi

dade, a pe ar de tantos de debates e ter

minolo ía, esteamos volvéndonos máis 

g í ta in olidario e . soberbiam~nte 
prim iromundi ta . 

Tam ' n pod mo darll unha voltiña 

ao pap 1 qu Irimia d be cumprir no 

futur nunha aliza do futuro, tan 

inm. r a nunha globaliza ión in olidaria, 

c m n c itada dunha identidade 
ompa 1 . 

Daniel López M uñoz 

O TRASNO .NO PAO DO POLEIRO BENEDICTO OÉ 
O estilo inaugurouno o anterior papa, que era un home de porte 

televisivo, guapote, con evidentes dotes de actor e poderosa voz. As 
masas fervorosas romperon co talante de recollemento e austeridade 
de outrora e foron trufándose de rapazada en lacoste, novicias neo
catecumenais e repeiteados filias da Obra de Monseñor, que daban 
berriños amarelos, choraban de entusiasmo, declarábanlle o seu amor, 
perdían controladamente o control e porfiaban ata a afonía aquilo de 
que marabilla que o papa está en Sevilla. 
Pero con Ratzinger hai algo que non cadra. Corear con devota his
teria iso de Benedicto oé, ao estilo peña-siareira-celtibérica, pega tanto 
cpma un desfile militar diante do Dalai Lama. Son .as reminiscencias 
daqueles excesos wojtilianos, de acordo, pero. Ratzinguer é un home 
de talante adusto, xermánico, teólogo nato, pouco chistoso e cun 
aquel, qué lle vai facer o home, de malo da Gu~rra das Galaxias. 
Aquí, na intimidade, teño que recoñecer que me cae rp.oito mellar 
có seu antecesqr, que me cheiraba a varón dandy e tiña, baixo a miña 
deformada e subxectiva apreciación, un aquel de gran telepredicador 
vaticano. 
O problema desa eclosión de coros ñoños formados arredor dos 
papas, á m arxe dese pecado do culto á personalidade que os vellos 
chamaban idqlatría, e que agora consiste en converter un bispo de 
R oma nun vicecristo ~uperpop, é que están feítos para "marcar dis
tancias" fronte ao mundo secufar. Idolatrías a un lado, ese novo espí
rito de cruzada é o maior fallo estratéxico do catolicismo oficial e os 
seus lexionarios, neocatecúmenas e obreiros de Torreciudad. O maiot 
cambio do Vci;ticano 11 recollíase naquela sinxela declaración de ,que 
as alegrías e as angueiras da humanidade, os seus progresos e retroce
sos, son as alegrías, as causas, as frustracións da propia Igrexa. 
Agora disque non. Agora os desvaríos da humanidade, que non fai 
máis ca desvariar, son o que a Igrexa non é, son o mundo de fóra, 
son o lume da xehena, que segundo me dixo un día un profesor de 
biblia, seica era, aló en Xerusalén, a zona de fóra de murallas onde se 
queimaba o lixo: a secularidade, nunha palabra, o mundo degradado, 
luxurioso oé, pecadento oé,oé. 



BOA NOVA 

Pedro Pedrouzo Devesa 
O ECO 

Multipricar (ou repartir?) pans e peixes 

Entre todas as pasaxes bíblicas, esta debe ser unha das máis coñecidas. Xa que 

é tan coñecida debe ser porque debeu resultar moi chamativa e interesante a 
xeracións moi distintas de cristiáns. Violando un pouco o fondo desta sección, 
que pretende facerse eco do sentir actual que nos dá unha lectura bíblica 
determinada, pensei en preguntarme por qué foi tan importante esta lectura 
para tanta xente. 
Pois ben: multiplicar ou repartir? Esa é cuestión. Que fixo exactamente Xesús 
o día de autos? De que lle podemos acusar? Pode que a uns 1·1es encante esta 

lectura porque por fin tiñamos un deus omnipotente, capaz de facer maxia pro
dutiva e vencedora; se cadra a outros lles gustaba porque, coque había, houbo 
un a quen se lle ocorreu repartilo, e deberon pasalo tan ben todos xuntos, que 

a fame que tiñan pasou algo máis desapercibida, e cando falo de fame, é fame 
e sede de moitas causas distintas. o encentro fíxoos máis humanos . 

. Porque multiplicar é o· desexo do capitalismo, pro.ducir para enriquecernos, 

ascender na vida socialmente, crecer, crecer e crecer. Repartir era o desexo do 
socialismo, aínda que moitos encontraron nesta vía unha alternativa para facer 

o mesmo que no capitalismo: producir, crecer e de paso contaminar u~ pouco. 
Vén de vello esta famosa discusión que hoxe desapareceu, porque por fin nos 

· decatamos de que o verdadeiramente importante é trunfar nesta vida, incluso 

como cristián , ser o máis de todos. Benditos soños de grandeza que fan pro
gresar ao ser humano, produc~ndo(se) máis, en vez de repartirse mellar. 

Desconfío da tiranía do máis; a fin de cantas, é de maneiras de vivir do que a 
min persoalmente me fala este galileo recalcitrante. Non te multipliques na 

santidade, repártete entre a sociedade. Por algo debeu escapar dos autoprocla
mados santos amantes· de Deus. Por certo, un fermos.o, moi fermoso amor, pero 
que ten o mesmo problema que Beckham, todos o queren para si. 
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APENEIRA 

O verán agasállanos cunha bafarada de aire fresco: os devezos de diálogo en 

EUSKADI, polos que berramos a cotío dende aquí, como cando a ·marte de 

Ernest Lluc. Grazas a todos os que están a facer este estarzo por escoitarse e buscar 

novas canles de construción desta nación tan achegada a Galiza. Na foto, a escultu

ra de Néstor Basterreche, símbolo dún Parlamento que quere acoller todas as. voces 

do país. 

CÁRITAS de Vilagarcía traballa 

moito cos inmigrantes (1.210 na cidade), 

entre eles 50 romanís, cuns nenas 

abrigados á mendicidade e ao absentis

mo escolar. Romanía é, despois de 

Portugal e Italia, o país europeo con 

máis inmigrantes entre nós (1.687) coa 

situación regularizada; a maioría da 

etnia xitana, ali os máis desafavorecidos 

(o 20/o). Tamén acolleron 17, das 200 

prazas reservadas en· Galiza para os que 

non teñen cabida en Andalucía e 

Canarias (na foto, catr6 de Mali). 

No verán viaxamos máis polo contorno, pero sen esmagalo cun. excursionismo sen 

control, facendo camiños ou tirando o lixo onde nos pete. Por exemplo, nas · 

DUNAS de Corrubedo, na foto de· Simón Balvís, ou nos AREAIS. Estamos des

truíndo o mundo desta flora e fauna, nun medio non doado para a vexetación: 

sequidade e mobilidade do solo, poucos nutrientes, exceso de sol, aire, sal, etc. Os · 

estudosos falan de 4 zonas de vexetación no sistema de dunas. A máis achegada ao 

mar retén as primeiras a reas coas raíces, formando as dunas móbiles, e .tamén están 

as acadadas nunha progresiva fixación das areas coas raiceiras, moi importantes e 

longas nestas especies . 

Porque eremos na forza da memoria de 

NAGASAKI e 
HIROSHIMA, visitamos o río 

Ota, aoque corrían ardendo os miles de 

afectados na busca de auga. Hoxe atei

gad.o de luciñas como lembranza, ese 

elemento sagrado do budismo .zen e do 

sintoísmo une os superviventes e paren

tes. Nos días da bomba atómica morre

ron 140.000 persoas, pero segue haben

do vítimas. Nestes 61 anos xa son 

242.437 (5375 no 2005) os nomes 

impresos no sarcófago do Parque da Paz. 

A primeira das ILLAS ONS (na 

foto de Xurxo Lobato) é a de Onza; a 

outra é a que !les dá nome, na boca da. 

ría de Pontevedra, onde se funde co 

Atlánti~o. froito do afundimento dunha 

cadea montañosa á que tamén pertencí

an as Cíes. Viaxaremos no verán apro

veitando as barcas dende Bueu, Marín e 

Sanxenxo, e conviviremos nesta nature

za prodixiosa c;on corvos mariños, .gaivo

tas, lagartos, coellos, etc., m·ais laiámo

nos do risco das píntegas nas Cíes, polo 

exceso de eucaliptais e do .esgonzo ibé- · 

rico, debido ás visitas dos humanos ás 

illas. 



A PAZ NON CHEGA 
A AFGANISTÁN, despois 

de 30 anos de guerra. No 2005 houbo . 

un 200/o máis de atentados e as accións 

suicidas medraron un 40/o. 

lncrementouse a intolerancia e foron 

asaltadas 200 escalas nas que estuda

ban nenas. As eivas agraváronse coa 

invasión por EUA no 2001. Outro proble

ma é a produción de heroína, mesmo 

para custear revoltas políticas. EUA 

quere dominar Asia central para contra-

. lar as fontes de gas e pétról~o do m.ar 

Caspio. Na foto, a protagonrsta de 

Osama, o drama dunha .nai e unlia filia 

na época dos talibáns. 

Alfonso Blanco Torrado 

Moitos dos 600.0ÓO MAIORES padecen as vacacións da familia. Uns 

175.000 son dependentes. Só o 2,50/o está en residencias e o 1,70/o que. goza da 

axuda a domicilio pode chegar a un ser\iizo axeitado (faltan 10.000 prazas). Só hai 

12 xeriatras, o que abriga as familias a atendelos nun 800/o, e a situaciQn agrávase 

· cos 90.000 que viven sós (o 150/o). Ternos as pensións máis baixas: a media é de 

531,8 €, un 170/o máis baixa cás do Estado, fronte ás de Euskadi: 799,48 euros (en 

Bizkaia, 810,98 euros; en Ourense, 500). Na foto, Elena Ruiz e Estela Area, investiga

doras en Columbia de alzhéimer, parkinson, esclerose múltiple ... , que emigraron de 

aquí porque non recibiron apoio~ 

O FESTIVAL DE 
PARDIÑAS, o 5 e 6 de agosto, 

é unha fervenza das artes, co prato forte 

da música de Guinea, Sáhara, Marrocos, 

Portugal, Euskadi ... , e os galegas da emf

gración: !alma (na foto). Tamén estarán 

Leilía, Ruxe-Ruxe, ITH, Os Campantes da 

As cifras de desaparecidos en Iraq, entre 5.000 e 15.000, falan da 

BARBARIE provocada pala invasión. Máis de J50 c.ientíficos, 100 xornal.is

tas e 200 profesores universitarios torturados e asasinados polos escua.dróns da 

marte, empurrados por Israel e EUA, que ga.stou 3.000 millóns de $ en armalos. Nun 

dos países máis cultos da rexión, no que se inventou o libro no 3200 a. C., os bom

bardeos destruíron máis dun millón de libros, ducias de millón? de documentos, os 

arquivos microfilmados, pergamiños de 2.000 anos antes do Rei David. Na ilustra

ción, o código de leis de Hammurabi no Museo do Louvre de París. 

Baña ... Hai que destacar a Mostra de 

Instrumentos de Música Tradicional con 

regueifas e os seminarios sobre xoguetes 

sonoros e baile tradicional. O pregón é 

de Neira Vilas e Anisia Miranda. 

Que quede quen o cante dedica un monográfico á memoria dos represaliados e . 

"paseados" despois do golpe do 36. Algúns, mestres dun ensino liberador e compro

metido na 11 República, como podemos intuír en don Gregario, personaxe da obra de 

Man~lo Rivas ¿Que me queres amor? e do filme A lingua das bolboretas de José L. 

Cuerda. Foi un tempo no que se construíron tantas escalas de indianos ... Ouizais a 

imaxe máis plástica foi aquel debuxo de Castelao da de~adeira lección do mestre. 

Convidamos a ler esta revista prepa~ándonos para o DIA DA GALIZA 
MÁRTIR. 
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~ 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf. : 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Cofuña) 
Teléfs.: 981 - 62 09 37 / 62 02 00 
Fax: 981 - 62 38 04 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 5819 05 
Fax: 981 - 5818 88 

~ Proven~a, 274-276 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 03 68 
Fax: 93 - 215 01 79 

~~ Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30 

~ Habana, 12 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

~ Rubalcava, 30-32 
15402 FERROL 
Telef.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16 

~~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 4913 

~· Urzáiz, 17 
36201 VIGO 
Teléf.: 986 - 22 00 50 
Fax: 986 - 22 04 74 

~ Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 - 421 67 08 
Fax: 95 - 429 37 43 

~ Via Spallanzani, 16 
20129 MILANO 
Teléf /Fax: 02 - 29 51 03 40 

~Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf.: 986 - 85 25 84 
Fax: 986 - 85 7918 

~ Pza. de España, 2 
27400 MONFORTE DE LEMOS 
Teléf.: 982 - 40 26 57 
Fax: 982-41 60 33 

~ Conde de Fenosa, 38 
32300 O BARCO DE VALDEORRAS 
Teléf.: 988 - 32 05 86 

~ Rúa Castelao, 52 
36980 O GROVE 
Teléf.: 986 - 73 09 68 
Fax: 986 - 73 23 34 

•j Calvo Sotelo, 8 
36680 A ESTRADA 
Teléf.: 986 - 57 52 46 
Fax: 986 - 57 02 94 

,. 
POLITICA 1intxu · 

A FESTA DE GALICIA 

Toda GfJ/icia está en festas. Do mediados de xuño a 
mediados de outubro non hai cidade, vi/a, parroquia ou 
aldea que non teña a súa festa. Do santo Antón ao san 
Lucas vanse sucedendo as celebracións, que serven de 

pretexto para atoparse cos familia.res de aquí e de acolá, 
para convivir con cara . leda cos veciños de todo o ano, 

para esquecer un pouco os problemas de cada día. 

Pero a festa destes días, o Santiago, ten matices particulares. Se desde o sécu

lo XVII o apóstolo Santiago se convertía en patrón oficial de España e aínda 

hoxe recibe cada ano a ofrenda da coroa, no último século a súa figura foise 

vendo· como un símbolo da nosa terra. E o apóstolo, chegado de lonxe, ~on

vertido en peregrino na iconograña medieval, vén sendo un pouco a figura 

dun pobo que segue peregrinando na procura de si mesmo. 

Por iso o 25 de xullo vén sendo unha especie de confrontación entre dúas 

ideas, que pouco teñen que ver coa celebración litúrxica oficialmente estable

cida. N a. ofrenda de cada ano, en nome da monarquía, quérese facer de· 

Santiago -o intercesor milagreiro para librarnos de todos os males, reais ou 

supostos, desde as catástrofes naturais ou o terrorismo ata as tensións políticas 

ou ideolóxicas normais nunha sociedade do século XXI. 

O apóstolo é o símbolo 
dun pobo que peregrina 

na procura de si mesmo 

Unha cada vez máis ampla corrente ve nesta festividade a ocasión de refle

xionar sobre a· nosa identidade como pobo, que algúns definen como rexión, 

outros como nación integrada no ámbito peninslllar 011 tamén hai quen soña 

cunha bastante utópica independencia. · 

Todas estas correntes fanse presentes na cidade de Santiago º. 25 de xullo. 

Felizmente, nos últimos años (e con poucas e escasamente significativas excep

cións) a diversidade de ideas e as súas manifestacións públicas exprésanse en 

convivencia pacífica e sen as tensións que no tempo da ditadura marcaban este 

día. 

Sería bo que o conxunto dos cidadáns reflexione máis sobre os diferentes 

aspectos da festividade, para chegarmos a compartir cada vez máis unha idea 

de país . Precisamente neste momento están· os partidos políticos tentando dar 

un paso adiante para o noso mellar recoñecemento como pobo, en defensa 

dos intereses colectivos e comúns. Tamén eles deberían aproveitar a oca~ión 

para dar pasos decisivos e lograr un novo estatuto que sirva para que os cida

dán se ilu ionen co futuro de todos. Que non teña que aprobarse de xeito 

ca e clandestino, como ocorreu en 1980. 



OPETODO ~ 
SANTO ANTON · 
............ ................................ Rubeii .. Arambúiii" 

Escoitas as bombas de palenque? É o 
Carme, hoxe hai festa e procesións en moitos 
sitios. A señora Lola da Maia, que perdeu o 
home no mar hai 40 anos, díxome ·que non 

cría na Virxe do Carme, pois non entendía 
como podía salvar a uns mariñeiros e deixar 
que outros a·fogaran. Tiña toda a razón do mundo. Ago.ra nos nosos 

barcos van cantidade · de mariñeiros negros, son do Senegal, 
Mozambique, Mauritania ... Tamén hai moitos marroquís . E digo eu, 
estes, que son case todos musulmáns, terán tamén unha Virxe do 
Carme ou valeralles a nosa? Díxenlle á señora Lola que eu tampouco 
cría moito nesas cousas e que o verdadeiro milagre sería que se res
pectasen as medidas de seguridade nos barcos e funcionasen as ins
peccións, e tivésemos uns medios decentes de rescate. A Virxe do 
Carme pode ser un símbolo fermoso que recolle tantos sentimentos 
e tantos sufrimentos das xentes do mar, pero non debe ser un pano 
de bágoas e resignación. O mar anda doente, e se non o coidamos, o 

mar non coidará de nós. 

Eu creo que o que non 
lle debe gustar nadiña i 
Virxe do C~rme é que 
haxa armadores que 
gañan millóns mentres 
os mariñeiros levan sol
dos de miseria, ademais 
da vida que teñen. Nin 

lle debe gustar a espe
culación, nin a conta
minación, nin a avanc1a 
que esquilma os peixes, 
e non creo que lle gus

ten. os políticos que 
cobran moitos cartos e 
logo non defenden a 

nosa flota e o día do 
Carme van nas proce
sións . . Ás veces hai 
moita comedia, como 

aqueles mozos que 

anclaron toda a noite de trouia, e aínda medio cheos durmí~n fóra da 
Igrexa durante a misa. Despois· vestíronse de mariñeiros e levaban a 

Virxe en procesión, que non sei como non foi dar ao chan. 
Tamén se escoitan outras bombas pero estas non son de festa. E hai 

procesións de inocentes nas rúas do Líbano, de Palestina e de Israel. E 

non mirarán os que disparan para o Monte Carmelo? Seica chegan 
as vacacións para os turistas, e cando chegaran para as pistolas e os tan
ques? Irnos san.tiño, descansar, que manda o calendario e debe ser o 

politícamente correcto. 

e ····· ·· ·· ······ 
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ENTREViSTA 

CONVERSA CON JOAQUIM GOMIS, FUNDADOR 
DA REVISTA EL CIERVO . 
El Ciervo naceu hai 55 anos, en tempos difíciles, sobre todo na sóciedade española pero 
tamén na lgrexa. Os seus integrantes eran xente nova, ·con ilusión, con ganas de dicir o 
que pensaban e de dicilo con humor. Por isa sorprendeu e, a bastantes, gusto-u. Mesmo 

a personaxes como José Luís Aranguren oú o padre José María Llanos, nada pr.opicios a 
repartir eloxios. os· seus temas eran os que /les parecían vivos, .COf!10 cristiáns e como 

membros dunha sociedade que pugnaba por cambiar. Joaquín Gomis, un dos 
fundadores de El _Ciervo e colaborador en todas as épocas, explica nesta entrevista as 

principais características desta revista medio sécu/O despois do seu nacemento. lnclúese, 
por se alguén ten interese, un tríptico con máis información sobre ela. 

Despois 'de 55 anos de vida, a conservou na súa dirección e redac

revista segue igual? Ten as mes- ción algúns dos seus iniciadores.· O 

mas prioridades? maior exemplo foi o do. seu director, 

Á. v Lorenzo Gomis, dende os comezos 

ma na comunidade de cris

tián , u 11 s cu ta entender que siga 

e que siga . basica1nente igual. Aínda 

qu tamén hai subscritores, lectores 

de toda a vida e xente que foi subin

do ao tren. Con todo, diría . que a 

revista conseguiu evolucionar, sen 

perder as súas intuicións iniciais .pero 

gañando en amplitude de intereses, 

de ámbitos, mesmo de voces diversas 

na úas páxinas. 

Una revista tan "vella", con 

perdón, interesa aos novos? . 
A ~ategoría novos é tan. ambigua 

coma a d "vellos". Hai de todo e 

todo ' bo. Porén, hai algo que creo . 

qu , important subliñar. El Ciervo 

Sempre fomos 

ata o seu ~ecente e repentino falece

mento Q último día do ano pasado. El 

foi, sen dúbida, no camiño da revista, 

un inspirador decisivo (a carón da súa 

muller, a actual directora, Rosario 

Bofill). Conservo u _es tes antigos cola-:

boradores -e incorporou outros de 

semellanté idade, como Miret 

Magdalena-, pero o que me gustaría 

destacar é a incorporación de mozos. 

Algo pouco frecuente en revistas 

<leste tipo. U nha incorporación . que 

chega á circunstancia de que . o actual 

director adxunto, Jordi Pétez 

Colomé, teña 30 años. E, por darmos 

outro exemplo, que ao tan recordado 

antigo colaborador Alfonso Comín 

seguise a acheg_a do seu fiJ.lo Toni. 

Que temas e que opcións son 

as básicas da revista? 

unha revista segrar 
escrita por leigos 

Joaquim Gomis, de El Ciervo "ata os-cornos" 

Abonda con revisar os últimos · 

números para constatar que a temáti

ca está aberta a todo o que poida 

interesar aos seus lectores (por exem

plo, "América Latina vai mellor", 

"Como rezas . Catorce autores res

ponden" ou unha excelente entrevis

ta exclusiva co que fora secretario de 

Xoán . XXIII, o arcebispo Loris 

Cap ovilla). E ata se poderla dicir que 

unha das características desta revista 

con nome de animal traste, rebulidei

ro, como é o cervo, é propoñer temas 

que poden sorprender, non espera-



d~s, pero que achan eco no seu 

público. Nos seus a.nos mozos, El 

Ciervo foi pioneira en propoñer cues

tións, daquela, tabú, ou que ·case nin

gunha outra revista propoñía. Por 

exemplo, a ob~ección de conciencia, 

ou . a abolición da pen~ de marte, ou 

a liberdade de palabra na Igrexa. 

Propoñelos sinxelamente, sen excesi

vas pretensións polérrlica? -a polémi

ca non adoita ser do gusto dos seus 

colaboradores- pero si con convic

ción e firmeza.Agora, anos despois, o 

intento adoita segmr senda o 

mesmo: buscar novas camiño?, afon

dar. en cuestións abertas e que con . 

frec~encia son escasa ou superficial.:... 

mente tratadas nos medios de comu

nicación. Non é que sempre se con

siga, pero o eco que atopan, a favor . 

ou en contra, entre os lectores, fainos 

pensar que · inciden nas cuestións 

básicas de quen se preocupa por 

mellorar o camiño humano. -tamén 

c"ristián- que tentamos realizar entre 

todos. 

Tense dito que El Ciervo inclúe 

o paradoxo de ser unha revista 

feita en Cataluña pero en caste

lán. 

Cando naceu El Ciervo era imposi

ble aquí publicar en catalán. E iso 

s~scitou que ªº ser escrita en caste

lán, obtivese subscritores en toda a 

xeografía española . e mesmo en 

América latina. Unha curiosa consta-

. tación choca co que hoxe con fre

cuencia se di da oposición entre as 

xentes das diversas comunidades 

peninsulares: case nunca d experi

mentamos. Unha revista feita desde 

Cataluña, dirixida por cataláns, foi 

ben recibida en . Gahcia, en 

Andalucía, en Castela, etc. E, cada vez 

máis, foron incorporándose a ela 

colaboradores de todas as comunida-

EL CJ~l\VO 
El lueaio dol verano 

Quién 
-le hubiera 
gustado ser 
~ rt$Dues as 

Mi poema preferido de Juan Ramón • o 48 
Portada do último 
número de El Ciervo 

des. O · curioso é que entre uns e 

outros non adoita notarse a diferen

za. Quizais porque as opcións máis 

profundas son as mesmas. E o desexo 

de fraternidade, o dominante. Isto 

inclúe aos que na revista escriben 

des.de outros estados, incluso desde 

outros continentes. 

El Ciervo descríbese como 

tevista de pensamento e cultura, 

de inspiración cristiá. Que signi

fica esta mención á inspiración 

cristiá? 
N aceu . como revista católica e 

incluso durante ·os seus pnmeros 

anos, por imperativos legais, sufriu a 

necesidade de .pasar por censura ecle

siástica (ademais da civil ... Se sobrevi

viu ás dúas, debeu ser por especial 

benevolencia divina e polo persoal · 

esforzo de seguir adiante, apref1:dendo 

a relear cuns e outros). Pero .El Ciervo 
foi, desde sempre, unha revista segrar, 

escrita maioritariamente por leigos. 

Logo, cada vez máis, o feito de que os 

seus directores e boa parte dos seus 

colaboradores sexan crentes cristiáns, 

non impediu a ache_ga de articulistas 

non cristiáns, desde diversas crenzas. 

E así prodúcese unha enriquecedora 

·achega, desde perspectivas distintas 

pero todas elas respectuosas. Se El 

Ciervo nunca apostoµ por ningún 

partido político, para conservar a súa 

liberdade de palabra, o seu respecto 

pola diversidade de opcións entre 

colaboradores e lectores, algo seme

llante se pode dicir verbo da Igrexa. 

Nin desde a crenza se aforrou a críti

ca cando ·se coi do u necesaria, pero 

sen meterse en batalliñas cl~ricais que 

adoitan ter escaso interese. 

Moitas- grazas polo teu tempo. 

Grazas a vós por difundir o nosb 

traballo. 

e·······.-···· 
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O NOSO TABOLEIRO 

"DEIXADE QUE @S NEN@S SE ACHEGUEN A MIN" 
- ENCONTRO DE VERÁN DE IRIMIA 

02 Ó 06 DE AGOSTO 

n10 na Irimia 721 xa vos contabamos algo máis, 

agora ó vo mandarn.os este breve recordatorio do 

Encontro de Verán para que vos apuntedes canto antes 

... Animádevos ! 

Imos vivir xuntos e xuntas n1.omentos de meditación e 

de oración persoal, momentos de celebración comunita

ria e de lectura compartida do Evanxeo, momentos de 

silencio ... 

. . . E tamén haberá tempos de expresión corporal e de 
comunicación en grupo, tempos para paseos e baño na 

praia, tempos de festa e de tarefas compartidas. .. e, como 

non, este ano moi especialmente, 1nomentos de risas e 

xogos. Risas, si, e xogos ... moitos, moitos xogos ... porque 

e te ano queremos descubrirnos especialmente no que 

omo e temo de nenos e nenas. 

¡Ah! Unha novidade deste ano: os nenos e as nenas van. 

t r un plan de Encontro especialmente artellado para 

el / a , con t mpo ben organizados e propios e con . 

t mpo para ompartir cos adultos. 

ball 
oma mpr 1mo compartir entre todas e todos tra-

O equipo organizador 
B E t ' z, Mari a Per iro, 11 reixa Ledo, Manuela, 

Manolo Sordo e A ún Louzán 

ENCONTRO DE VERÁN DE IRIMIA 2006 

"Deixade que @s nen@s se acheguen a min" 

Do MÉRCORES 2 (ás 19h) 

ó DOMINGO 6 de AGOSTO (despois de xantar) 

Na CASA RECTORAL DE LAGO -

VALDOVIÑO - A Coruúa 

Para apuntarte chamar a: 

- Marisa (981 94 26 83) 

- Tereixa (639 20 36 69) 

A data límite para apuntarse é o 25 de xullo 

(recordarala ?) . 



AMIGAS E ·AMIGOS 

Unha cadela de palleiro que ben podería ser Perlita 

Perlita arribou á vila fará tres ou 

catro anos. Veu acompañada doutra 

cadela da súa mesma especie: pura 

raza palleira, termando cada unha 

defas da súa particular desgraza. 

Perlita acababa de parir e traia o lei

tiño aínda escorregando pola barriga 

ro~ada e a súa compañeira viña facen

do equilibrios a tres patas, porque no 

sitio da cuarta só quedaba xa o sitio. 

Solidarias elas, coidaban ·unha da 

outra ata que un día decidiron probar 

sorte cada unha polo seu lado. Perlita 

optou por quedar uns días máis no 

lugar e, sen deixarse . levar pola pai-

. xón, tanteou varias casas sen quedar 

en ningunha, que non hai nada que 

ilustre máis cá experiencia. 

Un bo día, entrou no galiñeiro da 

casa duns veciños. Pequena como era 

e con10 aínda segue a ser, comezou a 

ladrar e a esgorxarse cando a sor

prenderon dentro. Brava, rufa e 

farruca defendía máis a súa dignidade ,_. 

palleira ca unha propiedade que -

polo de entón .,-- non era de seu. O 

incidente non minguou o interese 

que a familia puxo nela. Todo o con

trario. A súa integridade acabou por 

conquistar uns corazóns que xa tiñan 

boa predisposición cara a aquela 

cadela con pelo de ovella e and;;i.r de 

princesa, que se meneaba sinuosa -

baixo a apariencia dunha sen teito 

independente e libre. 

Non rexeitaba a comida que lle 

deixaban- naquel pratiño de plástico 

vermello, pero nunca se achegaba 

máis aló dos vinte metros que a pru

dencia lle aconsellaba. U 11: bo día, 

cando ::6.J.co as análises que estimou 

pertinentes e recollida toda a infor

mación que precisaba sobre a familia 

e a · casa, decidiu quedar. Foi ao 

n1ediodía. A nai voltaba da ·harta de 

apañar xudías e cando foi de entrar 

na casa ñxoo· canda ela. E así ata 

hoxe, día no que Perlita te~ nome 

propio e unha posición de relevancia 

na familia. 

Tres semanas, só tres lle bastaron á 

cadela para vencer a férrea resistencia 

ofrecida pola regra familiar que 

impedía a presenza ·de aruma1s na 

Bea Cedrón 

casa. A primeira semana durmiu fóra. 

A segunda, no corredor da entrada. A 

terceira xa estreou · unha estupenda 

esquina ao pé dun radiador que fai as 

súas delicias durante o inverno . . 

E Perlita se chama esta cadeliña 

orgullosa do seú. pasado errante, que 

se envara fronte ao que se lle poña 

enfronte, sexa pastor alemán ou chi

nés, que ela racista non é, e que vén 

de ser a primeira cadela do contorno 

que baila a muiñeira daquela maneira e 

que segundo a lavan vai correndo a 

refregarse debaixo do tubo de escape 

dun Peugeot, como se dunha cadela 

·· con coñecementos de mecánica se 

tratase. E-iso por máis que razoen con 

ela que a acaban de lavar, que sempre 

fai igual, que con ela é imposible, que 

tumba que dálle, que tal que sei eu. 

Perlita é coma Dino, Blas, Bolo, 

Kenia, Laika, Bobi, N eska, Bimba, 

Canelo, Chispa, León ... , seres que nos 

des-humanizan e que sacan moitas 

veces o mellar de nós. 

Moi bo verán. _, ....... .. .. . 
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·cARTA 

A PROPÓSITO DO REPROCHE DO PORTAVOZ . 
'PAPAL NAVARRO-VALLS POLA NON ASIST.ENCIA . 
DE ZAPATERO Á MISA DO PAPA 

Navarro Valls reprochoulle moi duramente a Zapatero 

que non asistise á misa do papa. Comparouno con tres 

comunistas como · Castro, Ortega ou Jaruzelsk:y, xa que 

eles si asistiron en convocatorias anteriores. 

Non recordaba, cando se lle preguntou, que outros 

líder s tan importantes como Chirac ou o mesmo Bush 

decidis n non asistir á misa. Polo visto para eles non 

houbo reproches no seu día. 

P ro o que me sorprende é que, incomprensiblemen

t , t p rtavoz do papa, membro do Opus . Dei, n~n 
qu ir, cntcnd r qu unha persoa que non sexa crente fai 

111 i b n en non particip r da Eucaristía, que é o memo

ri. 1 d m rt R surr cción de Xesús na que participa

m s s qu n consideramos crentes. 

A m.in. par ceurne moi coherente e moi lóxico, e . xa 

q u 1ogo digno de todo eloxio, esa decisión do presiden

te da vicepresidenta de non asistir a un acto no que non 

eren. Ninguén pode alegar descortesía cara á figura do 

papa porque xa foron a re~ibilo e saudalo ao Pazo 

Arcebispal, onde houbo os prC?tocolarios i~terc.ambios de 

agasallos. 

Xa está ben de que os actos relixiosos se~an conside

rados como actos de convencionalismo social. E é que 

nos estamos afacendo a que iso sexa así, lamentablemen-. 

te. Misas de vodas, de primeiLas comuñóns, de enterros ... 

convértense en actos de convencionalismo social máis ca 

de participación dos que eren nas devanditas eucaristías. 

Iso como se casa co Evanx:eo? 

Por outra banda,. a decisión do presidente e vicepresi

denta de non asistir a actos relixiosos se non eren, debe

ra er o exemp1o que hai que imitar, o camiño que hai 

que seguir, sobre todo po1os políticos. Nunca entendín 

que un alcaldes ou concelleiros, polo simple feíto de 

lo, teñan que ver e abrigados a participar de actos reli

x10 o n~s qu non eren nin se senten identificados. 

Paree mái lóxico que deleguen a súa asistencia nou

tro repr sentant que si compartan esas crenzas. O 

outro, ería ca r nunha contradición:s terribles que, desde 

Benedicto XVI ofrece un rosario á vicepresidenta na presenza de 
Rodríguez Zapatero. Foto EFE 

o punto de vista ético e refucioso, non te'ñen ningún sen..,. 

ti do. 

Coido que xa vai senda hora, a estas alturas dos tem

pos, que aprendamos a respectar democraticamente este 

tipo de decisións que moito teñen que ver coa coheren

cia persoal e coas crenzas ou non crenzas dos represen-
tantes públicos. · 

Convidan os sacerdotes ás rmsas aos que non ~ren? 

Ou aos fieis? 

Non entendo como un mem.bro tan destacado dun : 

colectivo católico como o Opus Dei pode caer neste tipo 

de vergonzosa censura a un presidente de Goberno por 

non participar nun acto .relixioso no que non ere e que 

debería estar reservado exclusivamente para os crentes. 

E oxalá que isto servise para clarificar este tipo de 

comportamentos nos personaxes públicos (a todos os 

niveis) no futuro. 

A Igrexa debe apr:ender a respectar se quere ser res
pectada . 
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OPINION· 

RECOÑECEMOS_A DIVERSIDADE FAMILIAR 

A diversidade familiar é unha riqueza e un valor que hai que coidar 

Con motivo da visita do papa a Valencia no contexto . do V Encontro Mundial das Familias, o pasado xoves 6 de 

xullo, un grupo. de colectiv9s e persoas da Igrexa de base galega concentrámonos <liante da catedral de Santiago para 

deixar ben claro que, como crentes que somos, RECOÑECEMOS A DIVERSIDADE FAMILIAR. 

Con este sinxelo xesto (compartido con o u tras organizacións, grupos e comunidades cristiás noutros lugares do 

Estado.) quixemos manifestarlle _á opinión pública o seguinte: 

1. Parécenos que esta visita debería caracterizarse pola sinxeleza nos medios e a proximidade na presenza. Sen embar

go, tal como se organizou, cáusannos escándalo a pompa· e a oste:ritación innecesarias, así como .ª cantidade exor

bitada de diñeiro investido. 

2. Consideramos que a actitude máis axeitada é a de escoitar e estar atentos ao proceso de cambio que ~e vén pro

ducindo nestes tempos na realidade familiar. A_ voz e as aportacións de mulleres e homes, as experiencias · das pro

pias parellas, dos matri_monios e de quen vive os diferentes modos de familia deben ocupar o lugar central. 

3. A nosa maior preocupación. e ocupación con respecto á familia debería ser o sufrimento provoc'ado pola pobreza, 

a irµnigración, o paro, a falta de traballo digno e de vivenda, a precariedade laboral, a violencia no fogar, as con

secuencias do consumismo e do individualismo. Estas son as ameazas máis patentes para as familias. 

4. Todas as persoas que formamos parte _da Igrexa católica debemos mostrar un talante de profunqo resp.ecto cara a 

pluralidade de formas e situacións familiares. O feito da diversidade familiar é unha riqueza e un valor positivo que 

hai que coidar e desenvolver. O que · nos caracteriza aos que seguimos a Xesús de N azaret nÓn _é a exclusión, serrón 

o recoñecemento, a acollida, a inclusión e o acompañamento das persoas separadas, divorciadas, das divérsas unións, 

parellas e matrimonios formados por persoas de distinto e do mesmo sexo. En todas esas situacións e modelos diver

·s.os estamos chamados a anunciar o Evanxeo do amor. A nosa tarefa é axudar ao crecemento persoal e en parella, 

así como á curación das feridas, cohtribuíndo ao fortalecemento dos lazos familiares e á dignidade das persoas. 

5. Todo isto pide un cam~io de discurso e de acción past?ral, unha maior apertura de miras; una aceptación dos dis

tintos estilos de familia, sen prexulgalos, compartindo os seus éxitos e os seus fracasos, as súas alegrías e sufrimen

tos, as súas satisfaccións e dificultades. 

Xa sabemos que é dificil conseguir que se oia a nosa voz entre tanta proclama, pero seguimos sentindo o deber de 

manifestar a nosa opinión (sabemos que compartida por moitos) e crendo esperanzados en que "oufro mundo e outra 

Igrexa é posible". 
e············· ··· 
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ENIRETODOS Antón M. Aneiros · 
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POR OUEN ESPERAMOS? 

A renovación da Igrexa require reformas urxen

t s d stinadas a facerlle comprensible á xente dos 

n sos días o evanxeo de sempre. Intentárao o 

n taba no bo camiño se non lle cortaran 

ra, ada día que pasa resulta m.oito máis 

ar ilu i 'n. on d masiadas as persoas que 

n hai an continúan actualmente ·aban-

1 1 do a Igr xa decepcionadas: Pero, con todo, 

qu dan aínda pequenos grupos que manteñen a 

esp ranza e están decididos a conseguir que esta 

crise provoque cambios históricos na institución, sen 

por iso deixar de estar ·atentos, porque entre .tanto 

lastre eclesiástico caduco e vello atóp~nse escondid¿.s 

parte dos tesauros que lle aportou á humanidade 

Xesús de Nazarét hai agora dous mil anos. 

Con esta precaución, pero con toda a valentía 

p.osible, é necesario iniciar un proceso de transición 

para desclericalizar a Igrexa dando paso ás comuni-

dades activas, fr~ternais e democráticas. Este vai ser o 

futuro que xa se está a facer pr~sente nalgúns sitios. 

Por aí avanza o proxec!o denominado "Redes 

Cristianas". Nace dende Galicia e dende outros 

lugares do Estado. Son mulleres e homes leigos, cre

gos, relixiosas, relixiosos, pequenos grupos, animados 

polo evanxeo próximo ao sufrimento humano e 

tamén polo espírito do Concilio. Búscase con isto a 

unión, pero tamén a identificación. Quérense facer 

presentes <liante da opinión pública, convencidos de 

que teñen algo novo que aportar e ofrecer a esta 

sociedade: diálogo, sen condena, con todas as P.erso

as e solidariedade e compaixón cos emigrantes, mar

xinados e esquecidos polos poderes de toda caste, · 

económico.s, políticos . e relixiosos. entre-

todos@hotmail.com. 

.. ' ........................................... .. ... .......................... .. .......................... ~ ........................................... .... ............................... ... ............................ ........................ .................................... . 
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FAI ANDO DA LINGUA Lidia e Valentina 

DEDÍN DEDÍN DE PEQUINIPÍN! 
Ai, rnirade, ao mellor cando vos chegue_ a revista xa 

pasou esta caloraza, pero non podemos pasar sen nos 

queixar, é que se nos acaba a vida, non se farta un (e 
unha ... ) de coller alento, abafamos! Din os vellos que vén· 

santa Mariña coa súa cabaciña, Santiago co seu canado e 

san Cristovo co seu covo (cheos de auga, enténdese), pero 

nós non lle vemos moita traza de cambio, Santa Mariña 

xa pasou e ben sequiña que foi, madía levades os de cara 

a Lugo, que seica vos choveu e todo! 

E hoxe é a despedida <leste curso. Dicía un gran profe

sor que tivemos alá dunha volta que prima non datur, ulti
ma dispensatur, é dicir, a primeira non se dá e a última dis

pénsa , p ro nós non irnos ser quen de facer tal cousa, 

trataremos de er breves, iso si, pero darémosvos catro 

d tallino mái como repaso da norma, por se no verán lle 

qu r d d dicar un poúco á lingua ... A ver ... , rec.orda

d ... : 
- P an nsid rar normativas as formas estudar / 

e tudante, puberdade, vogal. 
- A 4 º e 5 ª persoas do pretérito de subxuntivo son 

esdrúxulas, non grav s; así diremós Deunos a auga 
para ca!ldo tivésemos e tivésedes sede, e non·*tivesemos e 

*tiv ede . 

-Elimínanse triple e cuádruple por triplo / tripla e 

cuádruplo / cuádrupla. 
-Admítense formas duplas do tipo establ.ecer / esta

belecer (por aquilo de que se admite estable ·e estábel) 

e ouvir / oír. 
-A letra <q> pasa a chamarse "que" e os dígrafos <ch>, 

<11> e <qu> pasan a ser "ce ache", "ele duplo" ou 

"ele dobre e "que u". 
-Rematan en -u os seguintes substantivós: bacaijau, 

pau; chapen, rotneu,xubileu. 
-Rematan en -o: tribo e Ítnpeto. 

En fin, aínda quedan cousiñas, co cal podiamos ter ~eria 
para un pouco, e iso que hoxe non contamos coa compa
ñía donoso amigo A.Q. e disporiamos de máis sitio (unha 
aperta desde aquí, arnighiño!), pero prometeramos que 
iamos ser breves ... Xa nos despedimos ata a volta: do verán 
e facémolo a con este cantar que lles po~ede~ aprender 
aos máis pequenos: 

Dedín dedín 
de pequinipín, 
de san Serrón, 
de rabo de mosca, 
cando o rei por aquí pasou 
todas as mozas convidou, 
só unha que quedou. 
Churru murro vaite ó forno 
e de paso trae un bolo gorrión 
q_ue de ese comel6n! 
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