
O que hai de débil no mundo, 
iso foi escoller Deus. 
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EDITORIAL DESAFÍOS E 
TAREFAS PARA UN NOVO 

. CURSO A pesar do lume Galicia non 6 
terra queimada. A pesar de Bush, do quenta
mento global e do anticipado fracaso dos famo
sos obxectivos do milenio, o planeta segue 
xerando novas propostas, novos movementos, 
novas esperanzas. 

Ao goberno galega chegoulle o momento de 
demostrar. Ata agora era aceptable xustificarse 
coas herdanzas do eterno período popular. O 
asunto dos incendios é un bo exemplo: o que 
ardeu foi o modelo agro-forestal dos Populares. 
A cuestión é demostrar que hai outro modelo, 
explícalo e levalo a cabo, con decisión, rigor e 
sen electoralismo. Terán nesa ~mpresa o noso 
apoio e o de boa parte dos galegas e galegas. 

E outro tanto acontece nas demais áreas claves 
de xestión, áreas que inciden moi directamente 
no benestar e a solidariedade, na calidade de vida 
e no desenvolvemento das nosas capacidades: 
Educación, formación para o emprego, alterna
tivas ao rural, atención sanitaria, política indus
trial, organización pesqueira, vivenda para todos, 
at nción ós débiles, excl~ídos e dependentes; 

te ... 

A inmigración segue a ser un importante 
d safio. Ser un país atlántic9, medio-rentista e 
squinado non nos librará do deber de organi

zar a acollida. Formación, aloxamento, distribu
ción territorial, multiculturalidade inteljxente. A 
inmigración é tan inevitable como a desigualda
de planetaria. Só cabe ante ela anticipación, sen
sibilidade e planificación responsable .. 

O panorama estratéxico mundial é preocu
pante. Porén a teimudez dos f eitos fai de freo ós 
delirios imperialistas de G.W Bush, magnate do 
petróleo e presidente da superpotencia america
na. As atrocidades e abusos, a denuncia dos 
medios xornalísticos e de organizacións como 
Amnistía Internacional teñen algo que ver. 
Tamén o e~pírito crítico e a prudencia europeas 
valeron de algo. Nesa liña de creación de ·con
ciencia cidadá ternos moit<? monte que labrar. 

Na Igrexa ·vívese a consolidación de move
mentos neoconservadores, máis octipados na 
preminencia social dunha ideoloxía integrista 
qu identifican reductivamente co catolicismo, 
que en revivir a utopía de Xesús de Nazaré. 
Como di o lema da romaxe, cómpre facer rede 
ecl ial alt rnativa. 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO NO PAO DO POLEIRO LUME DE 
PATRIA FERIDA Era setembro do 87 e volvíamos 
da romaxe de Bemposta. O tripartito estreaba goberno. E 
Galicia ardía e ardía, desmesuradamente, anomalamente, extra
ordinariamente. Era a mesma sensación: a maiores do de sem
pre, parecía haber unha ración extra, unha xenerosa propina de 
lume forestal. 
De feíto o lume foi o tema estrela nas elección que moi 
pouco tempo despois afundiron aquela especie de bienio 
progresista galega. Fraga cargou as tintas, converteu o lume 
en argumento mediático e político e prometeu un dispositi
vo de extinción, ao que case ninguén puxo chatas, cando 
menos en envergadura e medios. 
Certo certiño que despois durante a era Fraga houbo locua
ces opositores que dixeron aquello de que o PP só apagaba o 
lume cando chovía. (Ehem, quen puidera retro-tragar certas 
palabras trufadas de fervor opositor). 
Así que, por moi prudente e correcto que se pretenda ser, hai 
unha utilzación política do lume: o lume úsase para desgastar 
ao goberno que o apaga, hai beneficiarios das vagas de incen
dios e hai precedentes. Sintoo, pero a patética foto de Nuñez 
Feijoo "apagando" medio metro cadrado de churrasco de 
toxo en Meis cunha mangueira de xardín cedida poucos 
minutos antes polo aspirante a alcalde de Cambados, deixa 
pouco espazo á dúbida. Que San Escrivá lle conserve os ase
sores. 
Pero disque non hai datos abando para afirmar que houbo 
trama e consigÍias. Só nordés, tolos e resentidos. 
E un non sabe que será mellar, porque o diagnóstico, daque
la, é amolante: estaríamos <liante da . versión radical da nosa 
tendencia suicida. Un país no que os tolos deciden queimar 
a súa paisaxe no canto de vestirse de napoleón ou tirarlle 
pedras á lúa, é un país moi enfermo. E no é nada novo nin 
distinto a ese deturpar o noso patrimonio arquitectónico, a 
aquel guindar a lavadora vella na toxeira, a pescar as sardiñas 
con dinamita, ou a matar de inanición a lingua propia. Os 
nenos e os tolos expresan o que todos levamos moi dentro 
reprimido. Mans a obra, mestras, país, opinadores, curas, xor
nalistas, perruqueiras e líderes, que algo moi fondo,-na nosa 
entraña colectiva, precisa curación. 

Nuñez Feijoo combatindo o 
lume que arrasaba o modelo 
forestal do PP 
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!A CLAVE 
Xabier Blanco 

Tempo de Salvación. 

O relato da curación do xordomudo resalta aínda máis a participación dos 

pagáns no ba.nquete da salvación que Xesús ofrece. O xordomudo é o maior 

símbolo do paganismo: xordo respecto a Deus e incapaz de loalo. Non obs

tante, tamén sobre el recae o poder liberador da palabra de Xesús, que 

rompe a _xordeira espiritual e so Ita a lingua para a loanza divina. 

A exclamación conclusiva da multitude, na que se percibe o eco de Xénese 

1, 31 e lsaías 35, 4-6, expresa o recoñecemento de Xesús como aquel que, 

l·oitando en contra do mal e o sufrimento, devólvelle á creación o seu 

esplendor orixinal e inaugura o tempo de salvación anunciado polos pro

fetas. lsto constitúe para as lectoras e lectores cristiáns un motivo seguro 

de esperanza. Deus ha levar a termo a obra que en Xesús comezou. 

Bernardo G. Cendán 
o ~co 

O consola dun segredo 

Lede o anaco do evanxeo e dicídeme se entendedes por que o Mest re tiña 

ta~to interese en que non se proclamasen as m.arabillas que facía. A min 

sempre me deu moito que cavilar. Ouizais por me ter criado, coma vós, na 

sociedade da Información. Non teño resposta, pero cóntovos unha anéc

dota: Era eu moi novo, poida que de nove anos, cando nunha mañá moi 

fría me metín na igrexa e púxenme a rezar obsesivamente, a pedir pala 

saúde dun familiar que, ao .dicir do médico, resultaba case imposible de 

recuperar. O caso foi que se recu·perou, e de xeito incriblemente ráp ido. 

Para min foi _un milagre. Pasado o tempo, volvinme máis crítico e aprendín 

a dubidar da realidade histórica daquelas accións milagrosas que nos can

tan os evanxelistas, xa que, na opinión de especialistas, poderían ser só 

realidades simbólicas. Pero debo confesar que aquel mi lag re da miña nenez 

nunca se me foi do meu espirito. Isa si, ata hoxe, nunca llo dixen a. nin

guén: gardeino espontanea mente coma un seg redo compa rtido só con 

Xesús. Foi realmente un milagre? Non o sei; pero confeso que aquela rela

ción do segredo compartido sempre foi para min moi consoladora. 

e ······· ·· ···· .. 
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APENEIRA 

oous INMIGRANTES de. 

Bangladesh, o país do sur máis densa

mente poboado e un dos máis pobres e 

corruptos do mundo, camiñaron 8 días 

polo deserto, despois de pagarás mafias 

12.000 dólares, ~ta afundirse nun cam

pamento do POLISARIO, reflexo da tra

xedia cotiá. No 2003 Marro~os detivo 

23.851 subsaharianos fronte aos 12.400 

marroquís. O video: "Europa, paraíso ou 

espellismo" da Asociación Canaria 

Guineana Nimba denuncia que soldados 

marroquís violaron mulleres que atrave

saban o Sáhara, e ademais, que só no 

paso de Marrocos a España, os naufra

x•os remataron coa vida de máis de 

10.000 persoas en 14 anos. 

O poeta do Morrazo, 

BERNARDINO 
GRAÑA, vén reforzar a esperanza 

sementada na Romaxe. Unha poesía 

imbricada no optimismo do "Himno 

Verde" (1992), ollando a inmensidade do 

mar, denunciando con paixón e rebeldía 

as eivas que coutan o destino do pobo. 

Dende a integración nacionalista ·nos 50 

no Brais Pinto, ata o pulo anovador de 

"Profecía do Mar"(1966), un treito qu~ 

non fai máis que alongarse. Investigador 

da literatura oral: "Cristo e San Pedro, 

peregrinos" e medieval: "Cantigas de 

Santa María", canta á vida, 

ao amor, ao mar. 

Polo espallamento da poboación, o TRANSPORTE ESCOLAR 
complicase en Ga licia, que canta coa metade de lugares do estado ·(32.000 entidades 

de 63.000, isa si 25.000 con menos de cen veciños). Hai 2.441 coches en 5.044 rotas, 

para algo máis de cen mil alumnos de 800 centros. Todo isa custa 90 millóns €/ano. 

Un 51 O/o dos alumnos e o 690/o das alumnas sofren doenzas por cargar ás costas cos 

libros, ou por estar mal sentados nos pupitres ou diante do ordenador. Esta é a 2ª causa 

de ir ao médico, despois dos resfriados, e a ia de incapacidade laboral dende- os 45 

anos. 

O lume devastou a COSTA DA MORTE, de 1500 km2, deitada ao mar, 

onde teñen o porto-base 383_ barcos, e carécese de politica forestal axeitada. Berce de· 

Pondal: "Eu nacín na pequena Ponteceso, eu nacín cabo de pinar espeso". O 60º/o da 

comarca é monte, nalgún concello 72Ó/o, pero é Cabana de Bergantiños a que ten máis 

aserradeiros, a carón do Monte. Branca (na foto), que inspirou ao autor de Queixume 

dos pinos. En 30 anos naceu un 640/o menos de nenas nos se_µs 16 concellos, poboa

dos por 120.997 habitantes. 

O CINE denuncia o imperialismo, despois do servilismo dos medios de comuni

cación tras o 11 S, coma nos tempos de Vietnam, coas mentiras de Nixon. "Camiño· a 

Guantánamo" de Winterbotton mostra a barbarie do cárcere na colonia americana, 

contando a aldraxe que sufriron catro mozos británico-paquistanís dos setecentos cin

coenta "sospeitosos", soterrados en vida polo fascismo. Agora tres deles, xa liberados 

-o outrn desapareceu-, cumpren, coa_ súplica dos compañeiros de inferno de informar 

desta ignominia. 
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No 
11ANO DA 

MEMORIA" urximos a anula

ción da sentencia dos 5 asasinados 'polo 

franquismo o 27-IX-1975. Sánchez 

Bravo e Xosé H. Baena, de Vigo, loitaran 

contra o fascismo. Xosé escribiu esta 

carta no cárcere. "Papá, mamá, executa

ranme mañá. Quera darvos ánimos. 

Pensade que eu morro, pero a vida 

segue. Lembro que na túa última visita, 

papá, dixéchesme que fose valiente, 

coma bo galega. Fun, asegúrocho. Cando 

me füsilen mañá, pedirei que non me 

tapen os ollas para ver a marte de fren-

te". Na foto, Flor, a irmá, e o represen-

tante de Al, Alberte Estévez, esixindo 

xustiz~, pois a "leí dos afectados pala 

Guerra Civil e pala ditadura" non con-

templa aos que mataron no 1975. 

IMPORTAMOS MADEIRA talada ilegalmente en Brasil, Camerún, 

etc, como denuncia Greenpeace en Vilagarda (na foto). Da nasa, aproveitamos 6,5 

millóns de m3/ano, que. convertemos en pasta exportada a Euscadi, Cataluña, etc. 

Producimos o 700/o do taboleiro do estado, pero só transformamos o 100/o, que é o que 

achegaría máis valor engadido. Despois da automoción, coas conservas, é o sector q.ue 

máis exporta, e emprega 35.000 persoas. Hai 1.405.452 hectáreas arboradas, pero a 

política de refqrestación esquece as especies autóctonas: .187.789 hectáreas de car

ballos fronte a 383.632 de piñeiros, e 174.210 de eucaliptos (o. 120/o). 

_ Na Virxe de Setembro subimos por camiños empinados á 

NOSA SENORA DO FARO, cantada por Xohán de Requeixo, 

Manuel María, Xosé Lois García e. Gó~ez Ledo. Algúns camiñaron toda a noite para 

agora atapar un inmenso acougo e divisar unha fermosa paraxe dende este monte, 

onde nos laiamos da qestrución .do país por eses desalmados. 

O acoso a ALLENDE maquinou

se en EEUU con Nixon, asasinando ao 

xefe do exército chileno, Schneider, no 

70, por defender a legalidade oemocrá

tica. Os mesmos que non recoñecen o 

Tribunal Penal Internacional, castigando 

aos países latinoamericanos que o ratifi

caron menos Chile. pende o golpe de 

1893 en Hawai, USA derrocou máis de 

14 gobernos estranxeiros. Mentres, 

outros loitan polos dereitos, coma a 

Asociación Salvador Allende de 

Monforte que deu este nome á escala 

que fixeron en Nicaragua, e agora van 

erguer a residencia-escala en Chiapas. 

Na foto os coordinadores: Xulia, Carlos 

Rauco ... 

O Centro de Cultura Galega organiza, do 

12 ao 15, o 8° Congreso de Estudos 

Galegas· en 

SAN SALVADOR DE 
BAHÍA, un estado con .moito gale-

- go e ata un equipo de fútbol: o "Galicia". 

Na foto o deputado da Asemblea, Xavier 

Alfaia, polo Partido Comunista, o único 

que apoiou a Lula dende os primeiros 

comicios. Foi concelleiro no Salvador e o 

seu pai, de Redondela, emigrou no 1962. 

e······· ········· 
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POLITICA 

E GALICIA ARDEU .... 

oin cada verán, Galicia ardeu. Como tódolos 
ano ? Pois si e non. A falta de pechar o reconto ofi
cial, o número de incendios non semella moito más 
el vado ca en anos anteriores, pero . si o monto das 
hectáreas queimadas, sobre todo o feito da concen
tración do lume en once días de agosto. 

Os incendios <leste ano foron moito máis visibles: 
afectaron a máis zonas poboadas, mesmo urbanas, e a 
máis importantes vías de comunicación, como a 
Autoestrada do Atlántico ou as chamadas vías rápidas 
do Salnés e da Barbanza. Ou sexa, que milleiros de 
galegos viron o lume á porta das súas casas ou ao lado 
dos seus coches. 

Pero ademais as facilidades de información dadas 
pola X unta (en contra da política practicada polos 
gobernos de Fraga) fixo que tódolos medios, sobre 
todo os audiovisuais, puidesen estar tódolos días á 
beira da noticia, desde primeiras horas da mañá. E os 
medios escritos tiñan á súa disposición dous partes 
diarios moi detallados do número de incendios e da 
súa localización, algo que era coidadosamente evita
do antes. 

Toda a opinión pública concordou na gravidade 
da situación aínda que logo houbese discrepancia en 
interpretar algú~s datos. Desde o PP destacaban que 

o incendios chegaban ás casas era porque non se 
atallaban a tempo; desde a Xunta sinalaban que os 
propio foco do incendios se situaban preto das 

O desafío 
consiste 

Tlntxu 

en lograr que o 
monte volva 

a ter un papel 
,. 

na econom1a 
rural 

vivencias e algúns mesmo engadían que primeiro se 
prendía lume ali, para concentrar alí ós medios de 
loita e poder logo queimar impunemente o monte. 

Por suposto, unha yez máis son os incendiarios os 
responsables desta calamidade. Pero tamén segue 
sendo moi difícil facer caer sobre eles -o peso da lei. 
E logo coincidiron este ano tres factores que favore
ceron a propagación do lume: a seca, a abundancia de 
mato no monte e o vento que soprou nas datas fatí
dicas. 

Seguirá durante moito tempo a polémica política 
sobre a forma de apagar o lume, onde se bota de 
menos un traballo máis profesional e mellor coorde
nado. E levará moito tempo máis desenvolver unha 
política preventiva que reduza o risco de incendio. 
De inmediato a Xunta puxo en marcha algunhas 
medidas para evitar os efectos da erosión e iniciar a 
recuperación dos solos. 

Pero o desafío consiste en lograr que o monte 
volva a ter un papel na economía rural e non siga 
estando abandonado, logo de perder as funcións que 
cumpría antes .. O PP gábase de que nos últimos anos 
a superficie forestal galega aumentou en 500.000 
hectáreas, pero un ten a impresión de que máis ben 
hai que falar dos rhiles de hectáreas de cultivo que 
foron quedando a monte . 



OPETODO ~ 
SANTOANTON 
............................................ Rúbeii .. Ara.mbúru·· 

Ola meu santiño, xa andamos por aquí 
outra vez que aló vai este verán sfe calores e de 
lumes, menos mal que non-che tocou por este 
lado. Cando subía mirei uns cabaliños afuma
dos, deberon escapar dos montes ardidos_. Non 
entendo como aínda hai xente que lle coloca 
eses cepos que están prohibidos e non deixan andar aos animaliños .Así 

. morreron tantos. Esto dos cabalas fuxindo do lume recórdame aos 
inmigrantes que van chegando á Praia dos Cristiáns aló nas Canarias. 
Que pensará toda esa xentiña cando escoita tal nome? Eles foxen de 
lumes peores que os nosos e polo que se ve tampouco hai medios 
dabondo para atallalos e atendelos. Xa che contei o do barco aquel, o 
"Francisco e Catalina" onde ían mariñeiros galegas, e que ben se por
taron recollendo aqueles náufragos e coidando deles dez días ata que 
os políticos de Europa se puxerori de acordo por onde repartilos. 
Ademais .da Praia dos Cristiáns hai moitos cristiáns de praía. Nestes 
días chegan a mareas e os nosos gobernantes para sacarse o problema 
de Canari;is vannos ciscando por aí, 30 en Barcelona, 40 en Alacante, 
60 en Sevilla ... sóltanos polas rúas sen saber onde ir nin onde durmir. 

No mes de xullo cb.amoume a atención un velliño de máis de 80 
anos, da mo11taña de Lugo, que ía ver o mar por vez primeira. Levaba 
un pucho simpático na cabeza e choutaba pola area coma un meniño. 
Pero o mellar eran os olios cheos de chispa. Gustaríame falar co vello 
que quería ver o mar porque é metáfora dunha terra envellecida e 
afastada nunha vida de mcmtaña, pero que aínda ten forza para mirar 
o n1ar, para soñar. 

Oes está entrando unha vaga de néboa pola Ría que parece cousa 
de bruxas, vou ir baixando non vaia ser que me perda no camiño. 
Cando arderon os montes estivemos sete días sen ver a Ría que a 
ternos ao pé das casas. Mira que se chega a baixar o velliño naqueles 
días para mirar o mar .. . aló ía a metáfora. 
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XXIX· ROMAXE DE 
CRENTES GALEGOS 

UNHA ROMAXE VERDE ESPERANZ.A 
(DESDE ·o MESMO CENTRO DO DESASTR~') 

O texto da Romaxe, Redeiras de Esperanza, estaba listo e houbo que revisa/o .... Para fa/ar 
do lume que mata. Galicia ardía en agosto, e non por casualidade, nin por fatalidade. 

GaliCia ennegreceu en poucos días. O lume cercou o Chan da Arquiña, un lugár máxico, 
onde cada causa fa/a de seu, da vida, da historia, da cultura que flúe. Os incendiarios, os 

novas señores da marte, estiveron a piques de arruinar o espazo naturai que acolle a 
Arquiña, onde estaba programada esta romaxe. Pero milagres hainos e, como símbolo da 
forza desta terra contra toda adversidade, o Chan daArquiña ,,safouse", e para ató temas 

que ir celebrar a Romaxe número vinteoito, que non é pouco. 

Resistencia e Esperanza 
Todos e todas seremos a verde fraga 

da Arquiña, arrodeada de negro 
tizón, cercada pola desesperanza. 

Son tempos d.e desconcerto, onde 
dicimos que "outro mundo é posi
ble" coa boca pequena, tratando de 
convencernos a nosoutros mesmos. A 
historia e a sociedade están acelera
das, a nosa vida está alterada e o cam

bio é o sinal do tempos, pero nin 
controlamos ese cambio, nin o 
entendemos de todo, nin sentimos 
qu vaia na dirección correcta. 

Nunca os galegos e galegas tivemos 
tanto poder e dignidade colectiva, 
somo relativan1ente prósperos no 
conxunto da nacións, coñecemos 

comodidades descoñecidas por xera

cións ·anteriores, permitfrn.onos ser 

solidarios cos outros "desde arriba", 

pero espertamos alarmados un verán 

calquera vendo cómo somos quen de 

queimar o noso propio país por inte

reses mesquiños e inconfesables. 

Todo . o acontecido arredor dos 

incendios provocados por uns gale

gos desleigados -e .combatidos por 

unha maioría ~ntregada e xenerosa-, 

sintoniza coa liturxia desta Romaxe, 

convocada arredor dun evocadór 

lema: Redeiras de esperanza. Si 

que hai sinais de esperanza, de entre

ga xenerosa a prol dunha sociedade 

respectuosa, xusta e compasiva, pero 

están illados e cómpre poñelos en 
rede. 

Tecer rede 
Estamos convocados a facernos 

máis rede solidaria e esperanzada, 
precisamente para resistir e contra
rrestar .as redes - as tramas- das redes . 
de morte. Porque non nos ten igual, 
resistimos e construimos, tecemos, 
atamos redes . 

E as feridas que traemos, como 
apunta o texto da romaxe, son ben 
coñecidas: A guerra que non cesa; a 
fame que estraga no mundo; o terro
rismo forestal que nos arrasa; o noso 
idioma que perde falantes; o indivi-,
dualismo que non se asocia; o deus 
do capital e do consumo a dominar 
sen alma neste mundo; a vivencia 
polas nubes ·afogando á mocidade; a 
droga que se expande; a Igrexa pira
midal, machista, e tan anémica na 
base; a matxinación da muller; a san
gría dos emigrantes sucando os mares 
en fráxiles gamelas; a violencia 
doméstica; as relacións dificiles . 

E como colectivo cristián, enforte
cemos a nosa rede co símbolo central 
da nosa fe, o símbolo máis radical
mente humano e aberto a todós e 
todas: unha _mesa compartida arredor 
do pan e o viño, facendo eucaristía, 
facendo memoria de Xesús, recons
truíndo o seu soño para esta a nosa 

hora. 



Poesía e música 
A · celebración non é só no 

Morrazo, serrón que bebe das fontes 
de esperanza do Morrazo. No só dese 

, Chan e ese monte, tamén das súas 
.xentes loit~doras e do seu poeta máis 
emblemático, Bernardino Graña. 
Toda a liturxia está sucada polo xenio 
poético de Bernardino, que fala de 
amor, que fala moitísimo de amor, do 
silencio necesario, de vizosas viñas e 
carballeiras profundas e, que no 
medio da negra e seca devastación 
que deixou o lume no Faro Domaio, 
recordaranos que 

... teimosa, 
coas raíces 
ben adentro 
a esperanza 
verde e firme 
está zugando 

Connosco estará a . Quenlla, que 
musi~ou para esta ocasión ·algún 
poema do propio Bernandino e que 
nos fará brincar coa Rumboia ou co 
que sexa. 

COMO CHEGAR ... 
DESDE SANTIAGO ? 
(RECOMENDADO) 

DESDE PONTEVEDRA ? 

DLM 

_ ..... .... .. .. 
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MANIFESTO CONTRA. O LUME 
, 

MANIFESTO DA PLATAFORMA NUNCA MAIS LIDO 
NA.QUINTANA 

A continuación reproducimos íntegramente o manifesto ao que deu lecturéJ a voceira de 
Nunca Máis Uxia Sen/le na Quintana, e que viña a dar remate ao acto final da manifestación 

celebrada o domingo 20 de agosto en Compostela. 

GALIZA CONTRA O LUME 

Paremos o terrorismo incendiario 

Por un cambio !).as políticas para 
o noso monte 

Durante doce días o lume arrasou 
o noso monte. Unhas oitenta mil 
hectáreas ficaron presas dun lume 
negro que nos lembrou a maré 
negra do Prestige. Eses doce días 
sufrimos unha auténtica barbarie 
que só poq€ ser cualificada de 
t rrorismo incendiario, cori ducias 
d inc ndios diarios que non só 
d vastaron boa parte dos nosos 
m ntes e da nosa riqueza agraria e 
for stal. Tamén foron ameazadas e 
afectadas vías de comunicación e 
núcleos habitados, poñendo en 
risco tanto vivencias e outros bens 
co.mo a propia vida d~s persoas. 
Non podemos esquecer que o 
lume acabou coa vida de catro per
soas. Non o irnos esquecer. 

Desde a plataforma Nunca Máis 
entendemos que era precisa unha 
resposta contundente por parte da . 
socied~de galega. Resposta que se 
debía dar tamén desde a mobiliza
ción social, ante un desastre de 
dimensións nacionais que afecta ao 

queremos que 
non haxa 

impunidade 

conxunto do noso pobo. Nunca 

Máis chamou a unha mobilización, 

a esta manifestación, convencida da 

necesidade e oportunidade do 

berro LUME NUNCA MÁIS. 

O lume non é algo novo para 

nós. E . mehos aínda, o lume provo

cado. Desgrazadamente, todos os 

anos son milleiros as hectáreas do 

monte galega que acaban sendo 

pasto das lapas . Certo é que este 

ano os incendios foron cualitativa

mente distintos: seguiron unha xeo

grafía que comprendía inicialmente 

só a fachada atlántica; producíronse 

moi perto de zonas moi habitad~s; 

ameazaron estradas, casas, aeropor

tos, gasolineiras e mesmo vidas 

humanas; houbo días en que se 

pasou de 150 lumes ao mesmo 

tempo... creando todo is to na 

poboación unha sensación de caos, 

terror e impotencia. 

A percepción da xente chegou a 
ser dun certo desamparo cando, 
malia os esforzos despregados polo 
operativo existente, o lume era 
unha ameaza real e palpábel fronte 
ás súas casa·s e bens'. E outra vez, a 
sociedade civil supliu coas súas pro
pias mans as carencias que se esta
ban a dar nos momentos máis duros 
da catástrofe. Ao innégabel com
promiso e dedicación das brigadas 
de extinción do lume, uníronse os 
esforzos de veciños e voluntarios, 
que foron fundamentais para com
bater máis eficazmente a vaga 
incendiaria. 

Esta mobilización tiña -e ten
para nós tres obxectivos: 

Primeiro.-Amosar que a socieda
de galega non ampara estas prácticas 
de terrorismo incendiario, serrón 
que as rexeita, repudia e combate. 
Ademais da nosa repulsa, tamén 
·queremos que non haxa impunida-
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de. Os culpábeis, directos ou indi
rectos (se se demostra que existen) 
d~berán pagar polo seu proceder, 
que atenta contra o noso presente e 
o noso futuro. 

Segundo.- Solidarizarse coa xente 
que sufri_u directamente esta barba
rie. Xente que viu afectados os seus 
montes, as súas terras de labor, os 
seus cultivos, os seus viñedos e mais 
as súas casas. Xente que colaborou e 
traballou arreo en tarefas de extin-

. ción do lume. E estender esta soli
dariedade a todos os que estiveron 
estes días, profesional ou solidaria
mente, acarón do lume, para -com
bater os incendios. 

Terceiro. - Conscienciar á socie
dade acerca da necesidade dun 
cambio de rumbo nas políticas para 
os nosos montes e o noso medio 
rural. E presionar aos poderes 
públicos (Goberno, administra
cións .. . ) para que isto sexa así. · 
Combatet o lume é apagalo pero é, 
sobre todo, impedir que o lume 
prenda. Hai que evitar políticas de . 
gasto público . que favorezan a 

extinción fronte á prevención. E, 
máis que nada, hai que desenvolver 
unha política para os nosos montes 
que teña como obxectivo a preser
vación e valorización do noso 
monte. Esta nova política será a 
garantía pa.ra afrontar desde un 
punto de vista estrutural o compro
miso dos poderes públicos coa nosa 
riqueza agro-forestal e co medio 
rural galega. 

Pasada a situación de emerxencia 
nacional que vivimos estes doce 
días, faise nece.sario abrir un amplo 
debate social arredor do lume, arre
dor do naso monte e arredor 
dunha mudanza nas políticas agra
nas . e forestais a desenvolver no 
futuro. 

A plataforma Nunca Máis recla
ma que, con ese fin, se cree á maior 
brevidade posíbel unha Comisión 
parlamentaria, na Cámara galega. 
Comisi~n que debe estudar e anali
zar -o acontecido estes días. 
Comisión que debe dar cabida aos 
sectores implicados e aos directa
mente afec_tados. Comisión que 
debe contribuír a unha explicación 
rigorosa do acontecido por mor da 
vaga de lumes. E Comisión que 
poida concluír nunha serie de 
medidas a aplicar para que o berro 
Lume Nunca Máis se faga efectivo. 

A crise aberta por mor da vaga de 
lumes aínda non chegou á súa fin. 
Aínda que desaparecesen_ da nosa 
paisaxe os incendios e aínda que a 
chuvia volvese, o noso monte que
dou ferido. E hai que recuperalo, 
como hai que evitar ou diminuír o 
impacto que van ·ter os restos do 
lume sobre os nosos ríos e as nosas 
rías. Hai tamén que comezar a esta
belecer os mecanismos para recu
perar, . con racionalidade e canto 
antes, o patrimonio natural arrasado 
polo lume. N ecesita~ánse, para is to, 
axudas económic_as, máis non para 

o noso monte· quedou ferido 
e hai que recuperalo 

Máis alá da confrontación política 

e partidaria, por lexítima que sexa, 

a sociedade galega precisa e deman

da dos seus representantes e dos 

seus gobernantes solucións ao pro

blema do lume en Galiza. Solucións 

a curto, medio e longo prazo. 

Solucións ás causas inmediatas dos 

incendios deste verán pero tamén 

solucións que vaian á raíz do pro

blema. Se ternos claro que· as últi

mas . décadas estiveron marcadas por 
unha errada política agraria e fores

tal, igualmente ternos que ter claro 

que é necesaria, urxente e impres

cindíbel abordar unha mudanza de 

fondo na política desenvolvida. 

Polo tanto, hai que elaborar, o máis 

consensuadamente que se poida, 

esta nova política. E cómpre presio

nar tamén des9-e a .mobilización 

social para que se faga, independen

temente de quen ocupe o poder 

político e de quen estea en tarefas 

de goberno. 

seguir agrandando a industria do 
lume, senón para implicarse noutra 
prácticas ambientais e noutra políti
ca para o meio rural. E nós irnos ser 
vixiantes para que isto sexa así, 
como toda a sociedade o debe ser. 
Vixiantes e exixentes ante os pode
res públicos. Debe ser prioridade na 
axenda política do Goberno 
enfrontar esta tarefa. Máis cedo que 
tarde. 

A plataforma Nunca Máis reitera 
aquí o seu compromiso para traba
llar arreo nesa dirección. O naso 
principal esforzo futuro, a partir de 
hoxe, vai ir encamiñado á defensa e 
preservación dos nasos · montes. 

Superar a catástrofe ambiental pro
vocada pola vaga de lumes é tamén 
esforzarse en que isto non valva 
acontecer nunca máis. Hoxe, coma 
onte e coma mañá, LUME 

NUNCAMÁIS. 

Santiago de Compostela, 20 de 

agosto de 2006 _ ........... .. .. 
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·UTOPIA 

Préstame tanto calar!(1
) 

Dinme que non Che fale, 
que só es a lei abstracta dun mecánico universo 
ou a química secreta dun cerebro sen alma; 
Dinme que falarche é falar 'comigo mesmo · 
de desexos inalcanzables, 
coma unha maxia antiga. 
Dinme que me engano. 

Se cadra teñen razón. 
Quizabes todo sexa frío e inmensidade, un cego azar indiferente que ás tentas nos fixo, 
sen sentido, xordo á nosa súplica. 
De feito a paz non chega ao mundo, a fame perdura, a maldade non atopa límites, 
... a pesar de tanto orar. 

Pero calar préstame tanto!: 
baleirar a miña mente, 
baixar lentamente ao silencio do desexo, 
expulsar de min todo barullo, 

permanecer mudo coma unha pedra. 

daque]a sinto unha quentura, un fundamento, 
un indicio de sentido 
un exceso de presencia que me inunda e me supera 
e unha arela de escoitar; 
con10 se morrer ~on fose truncar, 
como se dar fose adquirir, 
como se ceder fose .afirmar, 
como . se darse fose o trunfo final des ta partida. 

E daquela préstame unir a miña voz, escuramente, 
ás voces que entoaron antes ca min 
un canto semellante: 
non sei pedir, mais pido, por amor á xustiza, ~ontra crimes e crueldades; 
non sei celebrar pero celebro, por amor a unha alegría que non merece ser calada; 
non sei que palabras empregar, e emprego as que xa dixen quince mil noites, 
as que cantei tres mil domingos 
as que de neno me ensinaron. 

Non sempre a pregaria é un canto ou unha certeza: 
a miúdo é cinza que conserva a secreta quentura dun remol. 
Non sempre a pregaria me chega moi dentro: 
é por veces rutineira, escéptica, cansa, lastrada de_ desengano. 

P ro rezo cada día 
e ato un día a outro cun fio de palabras teimudas, de desexos perseverantes, 
de uperados :fracasos, 
oa in rcia dunha luz que me arrebatou para sempre 

a aínda me acolle. 
DAVIDJOU 

Poeta e catedrático de Física 

(1) Publicado orixinalmente na revista El Ciervo. Tradúciu DLM 



CARTAS 
Meus queridos amigos: 

Pido desculpas por non escribirvos 
en galega 1. Xa o i:raduciredes vós 
coma outras veces o fixestes cando 
mandei algún artigo. 

Entendo galega. O meu home, 
Jaime, aprendeumo e . o meu filio 
fálao perfectamente, ademais do eus
kera. O galega escrito aprendino 

· lendo Irimia cada 15 días e 
Encrucillada cada tres meses. A miña 
última proeza foi ler 6 libro de Chao 
Rego Na fronteira do Misterio, de case 
500 páxinas. Detrás desta literatura 
está o corazón bo e galeguista do 
noso amigo Xaquín Campo Freire. 
El subscribiu a súa amiga Feli, teólo
ga segrar:, de Bilbao. Graciñas, 
Xaquín . . 

A teoloxía que aprendín foi froito 
do que fun ·escoitando entre pupitres 
e os bancos de igrexa da miña parro
quia, N osa Sra. do Rosario, un barrio 
obreiro bilbaino onde o segundo 
idioma que se escoita é o galego. O · 
euskera case non ten presenza nun 
barrio de emigrantes. De xeito sim
bólico o escoito nas eucaristías. En 
tódalas misas, algunha monición ou o 
Gure Aita rézase neste idioma. · 

Un dos cregos, amigo tamén de 
Xaquín, le en ·galega a través do bra
sileiro. Celebrou en Galicia, no voso 
idioma, un domingo das súas vaca
cións de verán. Tanto el coma min 
non entendemos que en Galicia os 
cregos se resistan a celebrar no seu 
idioma materno e no da súa comuni
dade. Aquí, en Euskadi, respéctase o 
grao de euskaldenización da fregue
sía, pero sempre se intenta que estea 
presente. 

A revista que recibimos hai . unha 
semana, o número 722, glistoume 
dun xeito especial. Por iso vos escri
bo. Necesito fehcitarvos. Podería falar 
de cada artigo, pero quero centrarme 
en tres: 

O ECO (Carmela e Agustín): pasá
rame desapercibida esa posibilidade 

1. Orixinal en castelán 

de contrastar a figura de Xairo coa 
hemorroísa. ~ home público con 
prestixio que vai de fronte para ache
garse a -Xesús, e a muller anónima e 
enferma que se achega, de puntiñas e 
por detrás, ao Sanador. Eu, pola con
tra, centrárame esta vez en Xairo, 
que, ante a dor que o asulaga, non ten 
reparo en agachar a súa cabeza de 
xefe de sinagoga e suplicar axuda a 
un profeta que cuestionaba o estable
cido. A Palabra do Evanxeo interpé
lanos e, coma un espello, proxectamos 
na perícopa a nosa propia situación 
vital. A enfermidade dun familiar 
rompe esquemas previos de orgullo. 
Vinme en Xairo. 

O PETO DO SANTO ANTÓN 
(Rubén Aramburu): foi valente ese 
crego que escribiu aos seus compa
ñeiros de promoción. Cando un 
chega aos 70 anos, ten dereito a ser 
libre de palabra e· honesto ao clamar 
polas carencias que pesan no seu 
corazón. Chegará un día no que a 
Igrexa teña que pedir perdón a tantas 
xeracións de cregos aos que roubou 

unha parte da súa persoa: . º· seu 
desenvolvemento integral de com
partir fe, vida e filias cunha muller. 
Rahner dicía que o amor conxugal, a 
aperta, é, u~ dos lugares teolóxicos 
por excelencia. ·O crego que se atre
veu a escribir esta carta non cae na 
tentación do eufemismo, á que 
somos tan· proclives os católicos. Fala 
da posibilidade de que . o cura se con
virta nun solterón con cartas. O 
escrito, escrito está. Con cartas, non 
o sei; pero si que comprobo que o 
celibato ·imprime "carácter psicolóxi-

" co . 
Esa misma semana· lin un libro 

escrito polos sacerdotes vascos . que 
cumplen este ano as súas . vodas · de 
ouro. Fan un percorrido por este 
medio século das súas vidas. A idade 
fainos máis humanos, máis febles e, 
polo tanto, máis grandes ante os olios 
do Pobo de Deus. Así vin eu a ese 
crego que o uso u "confesarse" en 

Feli Alonso 

público, ante os seus condiscípulos. 
Nunca cansarei de repetir o que me 
impresiona que, nesta sociedade que 
tanto promociona as prexubilacións 
aos 55 anos, sexan aguerridos prean
ciáns os que continúan ao frente da 
pastoral. · 

CARTAS (anónima)': das súas liñas 
dedúcese que é un cristián maior que 
exerce a súa liberdade de Filio de 
Deus. O que di a COPE empórcanos 
a todos. Había. unha canción antiga 
que dicía: "Ai, amor, non me queiras 
tanto". Pois iso suplicamos moitos 
cristiáns a esta emisora. Non é mes ter 
que defenda tanto á Igrexa. 

Preguntáronlle hai uns meses a 
Zaplana, que tanto def ende as clases 
de relixión, se era practicante. Dixo 
que case non ía á igrexa, pero que 
crer si que cría. Entre a COPE e 
Radio María aforro moito en pilas. 

Graciñas por publicar IRIMIA. E 
grazas por me traducir esas dúas 
veces. 

Unha aperta gariillosa, _ .............. . 
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OPINION Antón M. Aneiros 

ONDE ESTÁ DEUS? 

A pregunta fixoa o Papa .en 
Au chwitz e r petiuna o arcebispo 

Val ncia en decatarse que non é 
m mo un campo de concentra

ción que un accidente de · metro. 
Vaia co despiste de monseñor! . 

Escóitase dicir con fr~cuencia que 
v1v1mos nunha sociedade que 
expulsou de si a Deus. Se así fora, 
Deus non estaría agora aquí, certa
mente. Pero aínda que todos enten
demos -ou parécenos entender- o 
que iso quere dicir, eu coido que 
non é tan fácil . Porque hai quen . 
afirma tamén que actualmente xa se 
empeza a sentir a necesidade d~ 
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Deus na sociedade. Con isto, o pri
meiro que a un lle ven á cabeza. é 
quen é Deus? e que significa para os 
que eren nel? E aquí xa son menos 
os que abren a boca correndo e por 
hábito. 

Pero, lamentablemente, o tema 
acapárano os escribas do Templo -
o clericalismo- que coma en tem
pos de Xesús non pasan de dicir 
palabras, nomes, circunloquios que 
non responden á verdadeira pre
gunta. Porque Deus non é necesa
rio para que exista unha relixión, 
nin templos, nin clase sacerdotal. 
Deus onde fai falla -se a fai- é na 

vida diaria de quen se sente criatu

ra, débil, inacabada. O pobo xudeu 

-non os sionistas actuais contaxia

dos de nazismo ateo- sentiu a Yavé 

familiarmente cerca ao l.ongo d~ 

súa historia. Con todo, Deus foi, é e 

será sempre t:m · misterio para os 

seres humanos, pero non para todos 

igual de misterioso. 

Tampouco na vida, as .realidades 

existentes teñen para todos o 

mesmo valor e significado: O diñei

ro, a xenerosidade, a fidelidade, a 

razón, a vida, s.on entendidas de 

diversos modos segundo quen as 

pense. Deus-amigo!, humildemen

te, ensínanos algo de quen es, por

que así xa saberemos tamén onde 

estás. 

Deus non é . 
necesano para 

que exista unha 
relixión 

Seguiremos dentro de 15 días. 

entre-todos@hotmail.com 
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TARDES TURBIAS DE VERÁN 
O sol do verán interior de Galiza caía en punta 

sobre a praza na que só carniñaban os turistas. Nun 
dos tres bancos que podían permitirse o luxo de 
quedar acubillad.os na sombra, catro homes sen 
teito destilaban viño en tetrabrick. Fora por inten
tar olvidar a calor insoportable, fora por querer 
espantar a friaxe aniñada nos seus corazóns, bebe
ron e beberon ata chegar á fase de asalto ao can
cioneiro popular, que escrutaron a conciencia 
dende "Mi carro" ata "Marinero de luces", pasan
do por "Lévame, lévame, lévame, lévame. á beira do 
mar" ... Cantaron durante un bo rato, posiblemente 
porque ata eles mesmos quedaban desconcertados 
e cansos das súas propias conversacións sen retorno 
antes de entregarse a ese viño cabezón e sin corpo, 
pláticas repetitivas do tipo: 

-"Fun onde a asistencia social do barrio da Cruz e 
non me . deu máis días para o albergue" (dí un deles). 
Réplica: - "Tío, xa che dixen que non fóras a esa asis
tenta, que non che dá máis días, que tés que zr a outra" . 

. Contrarréplica: " - Que non, tío, que non, que hai que 
ir a esa, que mo dixo a tía do albergue". E outra vez: -

. "Pero tí de que vas, tío, que non, que xa che dixen que a 
esa non, que non che dá máis": E: - "Pero de que vas tí, 
tío, e non o saberei eu1 que xcifun máís veces". E: - "E 
logo non o hei de saber eu, que estou na rúa tirado corna 
tí, ou non me ves" ... 

Así que, superada a fase de tertulia previa e repa
sado xa o cancioneiro, acaeu de repente un silencio 
denso. Mais un deles, aleccionado e imbuído por 
unha emoción sincera fuco brotar da súa gorxa 
novas rriúsicas, acompañando o resto do seu corpo 
mutilado tan concentrado e apaixoado esforzo: os 
olios cerrados, os ·puños apretados, o rostro contra
ído nun aceno que só fai quen está a entregar o seu 
corazón enteiro. Tan xeneroso xesto foi secundado 
a penas pasaran tres versos por outro dos membros 
do grupo, contaxiado polo fervor do solista. Este, 
saíndo do estado de concentración no que se ato
paba, mudou a expresión, deixou de cantar e díxo

lle ao outro: 

-Estaba cantando eu . Déi;xame terminar a mín; ao 
que lle respondeu o in~repado cheo de convicción: 

-Pero ti que pensas, ho; aquí si decidirnos emborra
charnos xuntos, emborrachámonos xuntos; ou pensas 
montar a feira ti só, rne cago no Altísimo ... 

Beatriz Cedrón Vi/ar 

e ········ ·· ···· 



FALANDO DA LINGUA Lidia e Valentina 
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E EN MOAÑA DIN ASÍ ... 
O sol do verán interior de Galiza caía en punta sobre 

a praza na que só camiñaban os turistas. Nun dos tres ban

cos que podían permitirse o luxo . de quedar acubillados 

na sombra, catro homes sen teito destilaban viño en tetra

brick. Fora por intentar olvidar a calor insoportable, fora 

por querer espantar a :friaxe aniñada nos seus corazóns, 

beberon e beberon ata chegar á fase de asalto ao cancio

neiro popular, que escrutaron ·a conciencia dende "Mi 

carr~" ata "Marinero de luces", pasando por "Lévame, 

lévame, lévame, lévame á beira do mar" .. ·. Cantaron 

durante un bo rato, p·osiblemente porque ata eles mesmos 

quedaban desconcertados e cansos das súas propias con

versacións sen retorno antes de entregarse a ese viño 

cabezón e sin corpo, pláticas repetitivas do tipo: 

-"Fun onde a asistencia social do barrio da Cruz e non me 

deu máis días para o albergue" (dí un deles) . Réplica: - "Tío, 

xa che dixen que non fóras a esa asistenta1 que non che dá máis 

días, que tés que ir a outra". Contrarréplica: " - Que non, tío, 

que non, que hai que ir a esa, que mo dixo a tía do albergue". 

outra vez: - "Pero tí de que vas1 tío, que non, que xa che 

di/en que a esa non, que non che dá máis": E: - "Pero de que 
I I b . fi I. " E "E vas ti, tw, e non. o sa erei eu, que xa un mais veces . : -

logo non o hei de saber eu, que estou na rúa tirado coma tí, ou 

" non me ves ... 

Así que, superada a fase de tertulia previa e repasado xa 

o cancioneiro, acaeu de repente un silencio denso. Mais 

un deles, aleccionado e. imbuído por unha emoción sin

cera fixo brotar da súa gorxa novas músicas, aco~pañan-

E non penses ti que por muito anteojo te miro mellar! 

do o resto do seu corpo mutilado tan concentrado e apai

xoado esforzo: os olios cerrados, os puños apretados, o 

rostro contraído nun aceno que só fai quen está a entre

gar o seu corazón enteiro. Tan xeneroso xesto foi secun

dado a penas pasaran tres versos por outro dos membros 

do grupo, contaxiado polo fervor do solista. Este, saíndo 

do estado de conc_entración no que se atopaba, mudou a 

expresión, deixou de cantar e díxolle ao outro: 

-Estaba cantando eu. Déixame terminar a min; ao que lle 

respondeu o increpado cheo de convicción: 

- Pero ti que pensas, ho; aquí si decidimos emborracharnos 

xuntos, emborrachámonos x·untos; ou pensas montar a feira ti só, 

me cago no Altísimo ... 
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