
O que hai de débil no mundo, 
iso foi escoller Deus. 
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E O 1TOR1 AL Tres son os inirnigos da política ou político 
galegas gobernando en precaria coalición: os apresurados, os 
vale- todo (tamén chamados demagogos) e os acoplados. · 

Os apresurados ou caga-présas son xente do propio electo
rado, ás veces nin iso, aínda que digan aquilo de "eu votei por 
vós e agora estou arrepentido". Férvelles o sangue e coidan, 
coitadas e malpocados, que cunha maioría dun parlamentario 
de diferenza, facendo equilibrios na corda frouxa dunha mila
grosa coalición, se pode cambiar o país, o marco normativo; a 
estrutura económica, o m odelo forestal e o planeta galaico en 
trinta meses e medio. 

Os vale-todo están embarcados, devotamente, no novo estilo 
opositor que percorre Galicia e España. Inventan historias de 
escuras tramas masónicas, cuestionan a seriedade das institu
cións consolidadas, de todo esa estrutura administradora per
manente e necesaria que fai·posible que unha sociedade sobre
viva aos seus políticos e que nos diferencia de países como 
Nixeria ou Guinea Ecuatorial: a xudicatura, o funcionariado, a 
polkía, te. Ordenan aos seus alcaldes que poñan paus nas rodas 
dos servizos públicos que o goberno, do que foron despraza- . 
dos, pon en marcha, ... para despois acusar de neglixencia a ese 
111 s1 o gob rno; converten unha manifestación nun reality 
sh w, nd unha rapaza - que se declara do sector arrepentido

rfa por culpa do goberno galega. 

Os acoplados están dentro. Están aí.Apareceron case dun día 
para ou tro, con poucos vínculos coas organizacións políticas. 
Son a almofada asesora dos altísimos cargos, son modernos, 
seica ben introducidos nos mass media, capaces de convencer 
ao que acaba de pisar m oqueta de que <? importante non é 
planificar e xestionar con calidade, serrón vender, aínda que 
sexa aire, que a única realidade que existe é a que aparece nos 
xornais e que a razón de ser dun político é manterse no cargo, 
arrepañando votos e captando inxenuas vontades de dóciles 
t ]espectadores. 

E te último son especialmente prexudiciais á hora de con
olidar unha alternativa, porque alimentan o pelotón dos 

apr urado e dan argumentos nada demagóxicos aos dema
gogo do todo-val . 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO NO PAO DO POLEIRO· 
DESCUBRINDO O CATOLl-
C 1 S M O Resulta memorabk~ ver a tanto . 

opinador descubrir o catolicismo. Ratzinger foi 
o motivo, polos consecuencias da lección que 
pronunciou na Universidade de Ratisbona. E 
dixo, nada menos: "A violencia está en contradic
ción coa naturez a de Deus e a naturez a da alma. 
Deus non goz a co . sangue e non actuar conforme á 
raz ón é contrario á naturez a de Deus. Polo tanto 
quen quere levar a outra persoa á fe ten que Jalar ben 
e raz oar correctamente, e non recorrer a violencia nin 
a ameaz as ... " 
Pois iso, a ignorancia teolóxica pillou a máis 
dun en fóra de xogo, alucinados por un discur
so que casa fe, razón e non violencia. Resulta 
moi simpática esta situación: hai unha amplísi
ma capa de líderes e público que está conven
cida, por exemplo, de que a fe católica é 
incompatible coa teoría evolucionista, que o 
dogma consiste en causas como a historicidade 
de Adán e Eva, en da Biblia en xeral, e que a 
alma segue a ser unha substancia inaprensible 
radicada cerca do bulbo raquídeo. Por estes 
pagos pasouse dun estudio imposto da Historia 
Sagrada, en plan relatos · exemplares, á nada 
absoluta. E a intelectualidade laica arrastra unha 
total ignorancia teolóxica. A mesma palabra 
"teoloxía" levanta proídos nas neuronas ilustra

das . Mira ti por onde . Ratzinger, o prudente, 
estálles a parecer unha novidade. 

A mágoa é que, tendo tantos exemplos na pro
pia casa diso que dicía, que a fe con sangue non 
entra, desde a Inquisición á Cruzada, desde 
Santiago Matamouros ata . unha forma de 
entender a "Escala Católica", por non falar da 
violenCia psicolóxica dos predicadores de anta
no ou dos opusdeístas de hogano, ... pois non, 
vaites, vaites, el foi remexer na historia medie

val, e furga que furga, dar cun coñecidísimo 
diálogo entre o popular emperador Manoliño 
II o Paleólogo e .o seu colega de diálogos pro
fundos, un persa culto de ignoto nome que era 
socio do Ishfagan Fútbol Club. E claro, no 
canto de aplicar a sabedoría galego- cristiá de 
que en todas as casas cacen fabas e na miña caldei
radas, pois non, o exemplo de fe imposta co.a 
espada, falaba dos outros, da guerra santa e do 
Islám. E que viva o tacto, e a diplomacia, e a 
autocrítica e o salero alemán . 
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Xabier Blanco 
A CLAVE 

Fidelidade amorosa, non ñormativa. 

Despedíndose definitivamente de Galilea, Xesús continúa" o seu camiño e conti

núa tamén a súa ensinanza, dirixida agora a un público máis amplo. Os fariseos 

son os que lle proporcionan a ocasión para falar dun asunto delicado e compro

metido: a fidelidáde matrimonial. 

Sen se deixar seducir por unha casuística banal e sen quedar atrapado nas dis

putas das diversas escalas, Xesús sitúa o debate no seu verdadeiro horizonte, 

encarreirando a solución dende a súa raíz: a intención orixinaria do Creador. 

Dende aqu·í non dubida en def.inir coma "adulterio" a ruptura dunha relación que 

debe concibirse, non coma simple contrato legal, senón coma unha alianza esta

ble, a semellanza da que o mesmo Deus fixo co seu pobo. Dese carácter de alian

za que posúe o matrimonio deriva ·a fidelidade conxugal que Xesús pregoa: unha 

fidelidade sostida e alentada polo amor, non pola norma. Este amor, en referen

cia constante ao amor de Deus, será capaz de encontrar a luz. e a forza necesa

rias para superar os moitos atrancos que ao cristián se lle presentan ria vida con

xugal, a través da cal ha realizar o seguimento de Xesús. 

"Nota bene" para canonistas e cía: Tratar de tirar do texto outras conclusións de 

como resolver hoxe situacións referentes á complexidade familiar actual pode 

levar a dicir ou facer no nome de Xesús o que el nin diría nin faría. A modiño, 

pois, coas moralizacións. 

Andrés Hernández 
O ECO 

Sempre que Pedro me chama para facer este "eco", bótome a tremer, pensando 

no que me atoparei. En parte é o que me pasa hoxe: 

A primeira parte da lectura dáme sentimentos moi complexos, pois penso que o 

máis san nunha parella que non quere seguir xunta é separarse, e non aprender 

a convivir facéndose dano ou ignorándose. De todos os x~itos, resalto a actitude, 

presente en todo o Evanxeo, de non poñer ao home por riba da muller, en cal 

quera decisión. 

A segunda é outra cousa: ser coma nenos, coma nenas. Na inocencia, enténdese, 

na simplicidade, na capacidade de aprender e sorprenderse ... Ben certo é que non 

é ouro todo o que relace, e seguro que todos coñecemos nenos, ou momentos de 

estar con eles, que non producen precisamente ganas de imitalos. 

Pero así como algúns len o Evanxeo como lles convén -por exemplo, a COPE-, por 

que non nos irnos permitir nós tamén algunha licenza? 

e········· ·· 
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APENEIRA 

Froito dos tempos novas, MENCHU LAMAS expón ata o 10 de Nadal 

no Centro Galega de Arte Contemporánea. Esta creadora de Vigo deu p·ulo nos 70 á 

renovación da nosa pintura en Atlántica. E s~gue a comunicarnos a súa plástica entre 

símbolos e linguaxes de círculos. e siluetas. 

Urxe a renovación da flota de baixura, o · 

que xa fixeron o. 100/o. As RÍAS 
BAIXAS acubillan a maioría de 

embarcación~ (4270), a de Arousa case a 

metade: 2232. Nos caladoiros son 5.300: 

106 no arrastre, 188 . no cerco, 35 ao 

enmalle, 101 no palangre ... e 4.867 nas 

artes menores. Hai outros 144 que pes

can en augas comunitarias e 121 en 

internacionais. Exportamos ·o 560/o do 

peixe do estado, igual ca descarga de 

peixe fresco, só Vigo un 35,60/o de todos 

os portas. 

O 13 o calendario lembra 

OS DESASTRES 
NATURAIS. Un ·550/ó máis en 5 · 

anos (no 2004: 719). Entre 1992-2001 

causaron 622.000 vítimas e afectaron a 

2000 millóns. No 2005 perdas por 

200.000 m.ét. O ano máis tráxico foi o 

1933. A maioría son desfeitas humanas: 

guerras, etc. Asistimos á maior altera

ción climática en 5000 anos, nun uni

verso en evolución, feble coma a natu

reza. Só en España hai 3000 

seísmos/ano. As condicións inhumanas 

das poboacións agravan as consecuen

cias, un terremoto de 7,5° produciu 15 

feridos en Xapón e 26.000 mortos en 

Irán. O quencemento do planeta, a urba

nización irracional, a destrución do 

medio, provocan isto. 

Importamos pejxe para consumo, e · 

MEXILLON para · conservas. 

Tailandia comeunos o 2° lugar. Ásia é pri

meira en capturas (700/o), e está a trans

formarse nunha inxente fábrica de con

servas: China, Xapón, Corea, . .. ~ Ternos 

minifundismo, falla de coordinación de 

produtores, vendedores e conserveiras, 

acumulación de 250.000 t. de residuos só 

de mexillóns nestas e na acuicultura. 

Está a perderse a calcita para fertilizan

tes, pensos, farmacia, para rexenerar os 

montes queimados, etc. 14.000 galeg@s 

producen o 450/o da UE en 3300 bateas, 

pero no ano pasado vendeuse un 30ºro 

· menos. · 

LULA decepcionou, pero empregáronse ao mes · 107.000. persoas, 3 v.eces máis. 

lncentivou microcréditos e reduciu · a emigración ás cidades. Neste ano abriron 32 

escalas técnicas e 4 universidades. Urxe a reforma agraria, pois o 100/o da poboación 

goza do 450/o do PIB e outro 100/o vive só co 10/o. Na foto con Hu, líder da China, que 

invade América con produtos téxtiles, granito ... É o terceiro cliente comercial, sorte

ando as barreiras mercantís. Non só importan, tamén queren quedar c·oa propiedade 

de produtos par~ o consumo: petróleo, carbón, gas, aceiro, soia, etc. Van investir no 

continente 77.000 millóns de € en 10 anos. No 2004 retornaron a Galiza 1348 emi

grantes que traballaron ali 



Alfonso Blanco Torrado 

A R.O. do CONGO, antigo Zaire, celebra a 2ª volta das eleccións d~spois de 40 

an_os de guerra e fame que provocaron 4 millóns de mortos (1200 cada día) e 500.000 

refuxiados. 5 veces máis grande ca Esp_aña, quedou desfeito pola colonización que os 

fundiu na miseria. Os misioneiros belgas da antiga metrópofe tiveron que irse, substi

tuidos por maristas galegas coma Virxilio González, na foto (1969). Son moitos os que 

traballan ali, como as monxas d_o Divino Mestre de Santiago, nÚn país acosado palas 

mul~inacionais debido aos xacementos de cobre, prata, ouro e diamantes. leñen o 800/o 

do coltán para móbiles, pero están afogados cunha débeda externa de 8726 millóns 

de dólares." 

O 12 hai un ha lembranza oficia lista e folclórica dunha faciana de AMÉRICA, 
pero hai cidadáns e colectivos que traballan a cotío, creando vencellos reais de irrnan

dade entre as dúas beiras do océano. Así, os da Guarda, que mandaron 90 caixas de 

material escolar para nen@s, e artigo·s para persoas sen recursos as que atenden as 

monxas de S.Francisco de Asís en S. Domingo. Un 500/o dos latinoamericanos vive con · 

menos de 1,9 $/día. 

No DOMUND lembramos o 5° 

cent·enario de Francisco Xabier (1506-

1552), o primeiro occidental que deu a· 

coñecer Xapón. Misioneiros e misioneiras ... 

_ traballan en todos os continentes. Sen 

saír do Congo, lembramos a María Teresa 

Sáez, de Lugo, da Compañía de María, 

que traballou máis de 40 anos nunha 

escala, mesmo nos tempos rexos da gue- · 

rra, onde moitas vítimas son nen@s. É 

irmá doutro bon e xeneroso, Xosé Luís, 

que foi crego no Courel e Presidente da 

Asociación Penitenciaria Concepción 

Arenal. A Xunta destinaba o 50/o da axuda 

de Cooperación a África. Antes do 2009 

vai ser o 200/o. 

Nas eleccións do ECUADOR, 
celebramos a Fundación Pobo Indio que 

creou o Bispo Leónidas Proaño, un dos 

iniciadores da Teoloxía da Liberación. Na 

foto, NIDIA ARROBO, que deixou a cáte

dra de Economía para tr~ballar a prol dos 

indíxenas: recuperación de terras, libera

ción da muller, acompañamento dos 

estudantes. 

Somaly Mám (C~mboia 1970) fu.ndou Acción para Mulleres en Situación Precaria con

tra a ESCRAVITUDE SEXUAL. Rein~ertou 3000 en 5 centros de 

acollida. Vendida aos 3 ános e abrigada a exercer a prostitución, escapou do prostíbu

lo no 1991 nun país con 60.000 mulleres explotadas, o 400/o menores. Alecrín, cun cen

trn en Vigo, estudou a situación de 10.000 prostitutas en Galiza, que están maiorita

riamente entre os 20-26 anos; o 970/o son estranxeiras, pobres e con cargas familia -

res.1700 exercen en 165 pisos, outras en 200 clubs de alterne. 

e ········· ··· ··· 
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NOVOS TRENS 

AV a ch gou a Lleida e estes días 
a ada s tre entos quilóm tros por hora. A ip.efable 
ministra de Fom. nto foi celebrar o ac~mtecemento e 
anunciou novos in.ve timentos para completar esta lifia 
férr a comprar novos trens para as liñas do A VE con 
-Andalucía. 

Mentr s tanto, as deficiencias dos servizos ferroviarios 
de Galicia eguen sendo evidentes, como puxo de mani
festo o accidente que lles custou a vida a sete persoas 
preto de Palencia. Preguntado por esta cuestións, o máxi
mo responsable de RENFE anunciaba como gran mella
ría que se destinarían ás liñas de Galicia os trens de longo 
percorrido que funcionan agora entre Madrid e 
Barc_elona, cando se complete a liña do AVE entre esas 
cidade . 

Ao mesmo tempo o presidente da X unta denunciaba 
os escasos investimentos de RENFE nos trens galegos, 
entre 1990 e 2000, para anunciar un novo convenio da 
Xunta con esa em.presa. Iso suporá poñer novos trens na 
liña máis frecuentada, entre A Coruña e Vigo, e tamén 

tabl cer unha liña directa entre A Coruña e Ourense. 
Estas mellara , financiadas en parte pola Xunta, están pre
vi ta para o dous próximo ano~·. 

P ' r z Touriño deu conta tamén da marcha das obras 
do AVE. Todo vemos como van as obras entre A Coruña 

Vigo ou a de antiago a Ouren e. E iso pernútenos 
a aliar o valor doutra prome a . Porque a única reallda
d qu t n prazo é a do tramo Madrid-Olmedo 

(Valladolid) , onde entrará en serv1zo o A VE dentro de · 

pouco máis dun ano. 

En canto á liña entre Zamora e Ourense, aínda segui

mos agardando polos estudos previos. E mesmo seguimos 

pendentes da boa vontade do candidato a presidente do 

Real Madrid para ver como resolvemos a entrada do 

AVE na provincia da Coruña, pola mina de cuarzo que 

ali ten, na beira do río Ulla. 

as deficiencias dos 
servizos ferroviarios de 

Galicia seguen sendo 
evidentes, 

Entramos agora no longo debate dos orzamentos do 

ano que ven. Xa houbo os primeiros contactos e o punto 

clave vai ser acadar que Galicia ac::ade o 8 por cento do 

investimento estatal total, cantidade na que a Xunta 

reclama. E haberá logo que ver a que se destina ese diñei

ro: a situación das nosas comunicacións por vía férrea 

merecen e demandan un cambio radical. 



OPETODO ~ 
SANTOANTON 
........................... ................. Riibeii .. Arambiirii» 

A cousa ten graza, pero tamén algo de tris
tura. Resulta que chegaron unhas velliñas á 
Romaxe na Chan da Arquiña coas súas bolsas, 
empanada, manteis .. . estaban xa tó9.alas mesas 
ocupadas menos unha un pouco éstrana que 
había aló no medio. Faltábanlle os bancos 
pero a laxe era chan dabondo para poder comer. Estenderon o man
tel e sacaron as viandas e sentaron na pedra. O Senén, que andaba na 
cousa da organización achegouse todo apurado: -Señoras, que aí non 
poden sentar que é unha mámoa! As vellas debeulles parecer un 
insulto o da mámoa pois arrepuxéronse coma demos contra o Senén 
e que de ali nori marchaban. O Senén que é calmoso quixo dialogar 
e explicoulles que aquilo non era. unha mesa, senón unha sepultura 
antiga, e si se lles acorrería pórse a xantar enriba do panteón dun . 

"'":'t, 

familiar. -Vaite de aí!-díxolle unha delas- pensas que somos parvas, e 
quen ía enterrar aquí un cristiano?. Despois de moitos esforzos, de 
contarlles que a Arquiña era unha tumba que tiña 5.000 anos e outras 
lerias, marcharon non moi convencidas. En desculpa das mulleres hai 
que dicir que a Arquiña non tiña ningún letreiro, nin nada que a pro
texera, como case todo o noso patrimonio no rural. Tamén que as 
amigas non tiñan abriga de ser expertas no paleolítico, pois xa sabe
mos como foi o sistema de ensino nos últimos 100 anos neste país, e 
a4emais levaban razón, quen ía enterrar ali un cristián debaixo dunha 
rocha medio torta, habendo fermosos nichos e panteóns de pedra de 
Porriño, carpintería metálica e luces automáticas, quen ía ter tan mal 
gusto? 

Damos por sabidas tantas causas e levamos cada chasco. Pasa na 
escala, na política, na igrexa, pásanos aos de Irimia con tanta moder
nidade ... está claro que hai que aprender a andar ao paso da xente. 
Recordo unha vez que escoitaba ao bispo Gea Escolano falar na 

. Catedral sobre as vocacións, e dixo nun momento : "En Mondoñedo 
no tenemos vírgenes", e unha muller que estaba diante miña, díxolle 
á filia mociña: mira que vergonza que xa o sabe o bispo_! _ ..... ..... .. . 



A Fundación Taller de Solidariedade é unha ONGD que dende hai 5 anos vén levando a cabo 
labores de copperación ao desenvolvemento e sensibili~acf ón en España, e, especialmente, 

en Galicia. Esta · ONGD nace por iniciativa da congregación relixiosa das Servas de san Xosé. 
Actualmente está poñendo en marcha unha importadora que posibilite a distribución dos 

seus produtos a través das tendas de Comerció Xusto. Hoxe fa/amos cun dos responsables 
deste proxecto, Rafa Veiga. 

mos poder achegar o comercio xusto 
como posibilidade real amáis consu
midores. 

Xa existían os talleres dos que 
nos falas ou axudastes a crealos? 

dos criterios sociais e medioambien
tais que teñen que cumprir os produ
tores, o~ produtos, os importadores e 
as tendas para que se considere 
"Comercio Xusto", do principio ao 
final da cadea. Tamén se compartiron 
as diferentes experiencias dos talleres , 
fíxose unha pequena exposición da 
ampla variedade de produtos que 
fabrican e puxéronse as bases d~ 

como debe ser a comercialización. 

Rafa Veiga cuns ompañeiros da O N G 

Algúns xa existían, promovidos .de 
distintas formas polas Servas de San 
X osé. Esta congregación relixiosa é a 
entidade fundadora da organización, 
de aí os vínculos de coñecemento e 
relación con estes talleres. Pero ade
ma.is, desde a creación da fundación, 
algúns dos obradoiros, concretame.n
te dous, naceron ao abeiro de proxec
tos apoiados por ela. 

Polo tanto, non vedes a expor
tación como a única . saída dos 
produtos destes talleres ... 

.............. _ 

Como xurdiu a idea de crear 
esta importadora, Rafa? 

A iniciativa parte dunha relación 
previa de traballo con talleres de 
mulleres e produtores de distin tos 
paí e do Sur. Entre os nosos princi
pios está a crenza de que é.posible un 
mundo e tru turalmente máis xusto. 

Para levalo .ª cabo pretendemos con
tribuír por medio de proxec tos 
o iais e de cooperación para o 

d envolvemento, de sensibilización, 
edu cación n valore e prom oción 
do oluntariado. Por i o a vía do 
com rcio xu to apar c u dende o 
prm ipio como un prox cto a reali
zar. 

Ad ma1 oa importadora qu re-
mo ampliar a po ibilidad de pro
dut n m r io Xu to abrindo 
unha ía mái para amb0 . Na no a 
a ti id d d n ibilización pro ura-

Cal é a maneira que tedes pen
sada . para ·comercializar eses 
productos? 

Primeiramente recibiamos produ
tós dalgúns <lestes talleres. Con poste
rioridade, unha vez formados os 
nosos comités de voluntarios, fóron
se venciendo dunha maneira informal 
en m ercados , feiras, colexios ou 
encontros de ONG. Ante a boa aco
llida dos m esmos, decidirnos poñer 
en marcha· eSta iniciativa. A impbrta
ción <lestes· produtos foise organizan
do paulatinam ente nos tres últimos 
anos, a través de varios voluntarios de 
Lugo. Estes foron establecendo unha 
dinámica de traballo xunto cos talle
res, algúns dos cales non estaban afei
tas a esta comercialización a través da 
exportación. E no pasado mes de 
maio fíxose un encontro en Perú con 
todos os obradoiros. Falouse do 
Comercio X usto, da súas dinámicas, 

Non. Entendemos que podemos 
ofrecer novas saídas para algúns dos 
produtos <lestes talleres mantendo 
sempre como básico a súa saída ao 
mercado local. O noso obxectivo é 
mellorar a actividade <lestes talleres, 
non cambiar de todo a súa forma de 
traballár e funcionar, que poid~n 

· diversificar a súa produción. O 
comercio xusto, como .rede comer
cializadora e de consumidores, pode 
ser o chanzo que falta na tarefa <les
tes talleres. Adema.is, non queremos 
pechamos a importar' só produtos 
<lestes talleres. Tamén se estableceron 
contactos con outras organizacións 
de produtores. 

Onde se atopan? 

- Actualmente estamos traballando 
nestes lugares: 

·Barrio das Flores , nunha vila das 
arredores de Bos Aires, cunhas 8000 
persoas que foron ocupando este 



barrio con grandes problemas de 
desemprego. Este taller pretende dar 
un lugar de formación á muller do 
barrio, como plataforma para mic~o
emprendimentos. Hoxe traballan 
unhas 40 mulleres, do que ademais 
xurdiu "Pé feliz", unha microempre
sa na que 7 mulleres realizan diversos 
artigas. Como principal artigo· atopa
mos a alpargata, ademais doutros 
complementos coma bolsos. O seu 
principal mercado é o local a través 
dun posto na feira principal de arte
sanía de Bos Aires, ademais de vendas 
no mesmo barrio. 

Filipinas . Os Talleres de Filipinas 
teñen a súa orixe en varias· iniciativas 
nos anos 80. N estes momentos exis
ten catro talleres que dependen da 
Fundación "Madre Bonifacia". Na 
Fundación entran os Talleres de 
Nazaré, o proxecto de becas, os foga.:... 
res de acollida, a presenza das SSJ no 
mundo laboral e a .campaña contra a 
prostitución'. A Fundación apoia 
economicamente aos talleres inci
pientes e a outros que poidan preci-

. sar axuda, como é o de 
Mandaluyong. Estes talleres achegan 
ás traballadoras diversos beneficios 

socia1s adernais dun soldo xusto, 
como son un programa de creto, un 
programa de vivencia, outro de 
saúde . . . 

-En Perú encóntrase o taller San 
Xosé de Urcos, situado nunha locali
dade andina .. Xurdiu como unha res
posta á necesidade laboral de rapa
ces/ as que deixaban o colexio. 
Actualmente funciona como un 
taller formativo e produtivo, do que 
sairán despois c:iutros talleres con 
autoxestión. Os talleres teñen a súa 

, 

kffi. da cidade. A localidade é cabe
ceira municipal dunha zona que vive 
da agricultura e a gandería. Dende el 
~éguense ·varios grupos produtivos 
como o de Cañoccota e Checacupe. 
N este último hai unhas 1 O mulleres, 
·que se dedican fundamentalmente á 
arpillería, con diversos produtos, e 
tamén a tecer outros elementos con 
técnicas tradicionais quechuas, que se 
venden principalmente no mercado 
local, pero tamén a nivel internacio
nal. 

E POSIBLE UN MUNDO , 

ESTRUTURALMENTE MAIS XUSTO 

produción diversificada, dende bone
cas ata xerseis, chompas de la para 
centros educativos, bisutería, chales 
bordados... Participan neste 
momento unhas 35 persoas, a maio
ría mulleres do · taller. 

Tamén en Perú encóntrase o taller 
de Checacupe, localidade do depar
tamento de Cuz.co, situado a uns 80 

Agardamos que teñades moita 

sorte no voso proxecto. Xa che

gamos ao final da entrevista, 

queres salientar algo en especial? 

A nosa ·última intención é crear, 

dende o ·pequeno, novas estruturas 

produtivas e comerciais que aínda 

que se achegueq a relativamente 

poucas persoas beneficiarias (iso que 

só unha xa é un mundo) poidamos 

poñer o noso gran a ese celeiro que 

é: "Outro mundo é posible" . Pero só 

o poderemos facer cun bo traballo de 

· calidade e compromiso por parte dos 

produtores, dos comercializadores e 

dos consumidores que so des/ somos a 

part~ final desta engranaxe. 

Traballadoras dun dos obradoiros de ·Perú 

Queres entrar en contacto con 

Taller de Solidariedade? coodina

cion@tallerdesolidaridad.org e a 

páxina web · www.tallerdesolidari

dad.org 

o ··············· 
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PARA NON 
PERDER O SUR Román S. Besteiro 

DESDE NICARAGUA PARA IRIMIA 
lrimegos: esta é a narración da vida cotiá de. dous nenas, dous ninguén, do'us balbinos 

nun dos lugares onde hoxe hai balbinos: en Centroamérica, Nicaragua. 

B as n it s. non ' noite aquí seguro que é aí, segun-

do i ste ch 1 qu [; i de tradutor e que desexa que lle 

contemos a nosas vida para que cheguen á conciencia e 

ao cor zón da xentes do seu pobo. Nós accedemos para 

máis tarde pod r xogar ao fútbol co balón que trouxo. 

Imos aló: 

01T1os dous irmáns, Miguel Ángel e Wilson, de 7 e 9 

anos. Vivimos en Nuevo Amanecer, unha comunidade 

rural situada a unha hora e trinta minutos de Managua, a 

capital do país. Nós e a nosa nai, que só está na casa as fins 

de semana, habitamos unha casa feita de plásticos, zinc, 

madeira e recheos de materias varias. Ata hai pouco era

mos tres irmáns na casa, mais agora a Franklin, o irmán 

mái vello, chegoulle a hora de independizarse; ten doce 

anos. Nós estámoslle axudando a construír a súa casa, e é 

por i o, cando non é porque estan1.os arranxando ou cul

tivando o horto, picando leña, traendo auga potable, 

oliendo mango e mamó ns ou xogando ... , é por iso polo 

que ch gamo tarde á cla e des tes cheles. Ao colexio hai 

temp ., a qu non imo . E tá moi lonxe, resúltanos inac

e ibl m r ar o mat rial que preci amo e, ademais, a 

m tra z up ' bano e non abiamo a lección, que era o 

qu a onte ía a miúdo poi non sab mos nin ler, nin 

umar, nm r tar, nin cribir. Mai abemos o máis 

important da ida: como gañala. 

A nós, como a todos os nenos do pob<?ado, gústanos o 

fútbol. Xogamos descalzos; quen quere xogar así o ten 

que facer. O chele que escribe está asombrado co duros 

que somos; quedou abraiado a primeira vez que viu os 

nosos fendidos pés. Semellaba que lle doía. 

Aquí, sempre que a natureza nos aloumiña coa auga, 

nós saímos a gozala, aínda que non é coma esa zarzalla 

que tecles vós, senón en forma de treboada. Ao chele 

encántalle a zarzalla, e encántalle o seu país. Éncheselle a 

boca dicindo o caralludo que é. Di que é igual ca 

Nicaragua, só que lle falta que a xente o crea e deixen ese 

complexo de inferioridade que tanto ievá· amolado e 

TODOS OS NENOS E 
NENAS NICAS .SÓ 

ESPERAN ALBISCAR ESA 
ALBORADA DUN NOVO 

MUNDO MÁIS XUSTO, 
ONDE JODOS E TODAS 

TENAMOS SITIO. 
ELES QUEREN SER 

RAIOS DESE NOVO 
AMENCER. E NÓS? 

martirizado a ambolosdous pobos. Nós non sabemos se o 

seu país é digno de tanta admiraCión, mais de quen si 

sabemos e dunha compatriota súa e nosa que case é máis 

nosa ca galega. É Ana Vila: leva moi~os ano~ cooperando 

coa xente deste país, e agora, grazas a ela, ternos estas cla

ses e a auga potable chegará ás nosas vivendas. Se ela le 

isto disgustarase. Dirá, e ten razón, que quen posibilita isto 

é a concienciación e a autorresponsabilización dos nicas, 

e que ela só nos axuda para que nos organicemos, e así 

saír adiante . 



ONOSO 
TABOLEIRO 

ENCONTRO DE VERÁN 
(Lago, 2 a 6' de ag_osto de 2006): Deixade que @s 
nen@s e nena@s se acheguen a min. . 

Santiago 18 de setembro de 2006 

O laaaa! Como vos vai? 

Xa pasou o verán (ui, ui, ui) ... Póñome a cumprir co 

encargo que traio de contar o que vivín . .. 

Son eu!. .. ei!! . .'. A carteira de Lago!. .. Siiiiiiiiiii!!! ... E 

lago, pensabades que as carteiras non escribiamos car

tas? ... ai, ai, ai! .. . Pois si.!. .. Ala vouuuuuu!!! 

Todo empezou cando a rniña xefa me mandou á reito

ral de Lago cunhas cartas para a xente do encontro de 

verán de lrirnia ... E sabedes? .. . O remitente era nada 

menos que Deus! Dicíalles unhas causas ben bonitiñas: 

ES ÚNIC@, EMOCIÓNOME CON DICIR O TEU 

NOME . . . pónseme un nó na gorxa . .. e que Deus fala 

tan ben! ... (esto u segura de que se rnirades ben na vasa 

caixa do correo tamén tecles carta, eh?) 

Tiven tanta, tanta sorte, que. me convidaron a quedar . .. 

Había dous grupos : un ata os 12 anos e outro para 

maiores des ta idade . . . 

Xuntabámonos nas oracións, nas celebracións, tempos 

de comida, lecer . . . 

Traballamos moito ... moito . . . todo o faciamos en equi

pos: limpar, poñer e recoller a mesa, cociñar (bueno, iso, 

@s grandes) . .. 

Fixemos causas que nos gustaron moito: BAILAR, 

CANTAR, XOGAR, PINTAR, MODELAR, DEBU

XAR, BRINCAR, CORRER, SALTAR .. . 

Houbo masaxes, relaxacións, cantos, apertas, bicos, 

berros, risas . .. moitos RISOS, sorrisos, charos, suspiros, 

silencios. 

Fornas de excursión á praia de Lago, que é preciosa. 

Había unhas amaras riquísimas. Fixemos moitos xogos, 

bañámonos ... 

E a FESTA!!! ... a festa foi a bomba!!!. .. Preparámola 

entre tod@s: poñendo ideas, escoitanqo as d@s demais, 

d . ¿· d / .C! il ' 11 . . d@ · ec1 m o ... non e 1ac ... . e pago u a pena ..... s1, s1 to s 

fornas estxrelas cada un/unha coa súa luz propia, diferen

te, especial .. . Había domadores, malabaristas, bailaríns, 

contacontos, chistos@s, cantantes ... 

Estes días estiveron cheiños de SORPRESAS: a nana 

africana (tamén lembramos @s nen@s doutros lugares do 

mundo), a piñata , o chocolate, a marmelada de frambue

sa, as flores con mensaxe, os agradecementos agarimosos, 

o es pello máxico . . . 

SENTIMOS moito e moi forte, moi alto. Eu escoitaba 

o meu corazón: pum, pum, pum ... e íame poñendo blan

da, blandiña. 

Sentimos ledicia, tristura, agradecemento, emoción 

fond~, medo, vergoña, tenrura.: .SENTIR é tan bó! 

Houbo moito AMOR, que é unha das causas impres

cindibles no mundo que desexamos ... porque COI

DAR,BICAR, MIMAR, AXUDAR, ACARIÑAR, 

POÑER LÍMITES ... todas son palabras. que significan 

AMAR. 

Voltei a casa coa rniña carteira cheíña, cheíña ... e o máis 

importante que traio é unha fórmula ... siii! unha fórmu

la _máxica :.a da FELICIDADE!!!. .. que xa é be·n velli

ña .. .inventouna o mestre Xesús: FACÉDEVOS COMA 

NEN@S. 

Ala! A aprendela e sobre todo a practicala!. Sede felices! 

E apuntádevos ao vindeiro encontro! 

Moitos biquiños co nariz, 

a carteira-pallasa de Lago 

- ·············· 
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BIEITO XVI E O ISLAM. UN CONFLITO BUSCADO? 

o papa benedicta nunca pretendeu ofen
der ao Islam 

Relixión con razón e sen vio
lencia 

N u di ir que t 
r tant m llar do 

rabam ", como afirmaba J. 
v llo dir ·ctor de El Ciervo. 

r sult xcesivo dicir con 
X.L. Barr iro que o seu discurso 
"constitúe un maxistral resume da 
r alidade intelectual de Occidente,,. 

Pero paréceme indubidable que afir
mar que "Deus non se comprace co 
sangue" e que "actuar contra a razón 
é contrario á natureza de Deus", ou 
que "quen queira levar a algún á fe 
nece ita falar ben e razoar correcta
mente, no canto de usar a violencia e 
a am aza" resultan afirmacións mag
nífica e moi valentes hoxe, nun con
texto no que a relixións son vistas 
por moitos como fomentadoras de 
violencia e non de paz. Isto é máis 
importante ca outra fra e desafortu
nada na que cita na úa lección uni
v r itaria a un emperador bizantino 
("Mó tram aquilo que Mahoma 
tr u o d novo, atopará oam nte 
c u a malvada ... '. Ver texto na 
p ' ina 14). 

do Islam nos días seguintes, déronlle 
a razón aos med_os do papa cando 
dixo no. discurso que "para conven
cer a unha alma razoable non hai que 
recorrer· aos músculos nin a instru
mentos para golpear, nin a ningún 
outro medio co que se p.oida amea
zar a unha persoa de marte". Ou que 
"a violencia está en contraste coa 
natureza de Deus e a natureza da 
alma", polo que cómpre rexeitar 
todas as formas de violencia no nome 
da relixión. Non me resultan convin
centes as protestas de líder~s musul
máns moderados sobre a presunta 
"mala comprensión" do Islam por 
parte de Bieito XVI. Afirman que 
asociar terrorismo con Islam é falso, e 
seguramente non lles falte parte de 

É un feito 
a violencia de 

determinados 
sectores 

musulmáns 
nos-últimos 

tempos. 

. razón; pero o certo é, tamén, que as 
reaccións dos musulmáns que vimos 

nos medios foron realmente violen
tas, chegando a atacar igrexas e ame

azar o mesmo Vaticano, e os imáns 

non fixeron moito por acalalas. É 
certo que a comprensión da yihad 
(" t ") " .c. " 1 guerra san a. como es1orzo po o 
ben é posible, como oímos repetir 

estes días. Pero tamén é certo que a 

interpretación militar deste concepto 

non só é posible, serrón ben real!, 

como vemos a diario. En calquera 
Pola c ntra a r a ción que eme- ca o, é un feito a violencia dos 

como a súa intolerancia fronte aos 
valores democráticos dos países nos 
que foron acollidos. Unha intoleran
cia que cada vez nos resulta máis ina-

.. ceptable. Por outra banda, tamén no 
mundo musulmán hai un rexeita~ 

mento desta violencia e unha busca 
de racionalidade na relixión, ata o 
punto de que houbo quen sentiu 
pesar ... porque o papa pedira descul
pas por algo acertado que dixo e que 
debería axudar aos líderes musulmáns 
a entrar nun pacífico debate interno! . 
(Abdelwahab Meddeb, escritor tune
sino). 

Dubido que a cita conflitiva de 
Manuel II Paleólogo reflicta o pensa
mento do papa - como se encargou el 
mesmo de aclarar publicamenite nos 
días da polémica- e moito menos o 
naso. Pero Bieito XVI manifesta na 
mesma conferencia que o que tenta
ba era "explicar as razóns palas que a 
difusión da fe mediante á violencía é 
algo irracional". Esa é a cuestión! E o 
que vimos, aínda que tamén haxa 
pensamento e _busca da razón no 
mundo do Islam, foi unha resposta 
irracional, ben pouco propia dunha 
civilización que busca a luz e a paz. 

11 ron r maioritaria no eguidores musulmáns nos últimos tempos , así escudo de benedicta 
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Creo que o papa non buscaba ofen
der gratuitamente a dignidade dos 
·musulmáns, aínda que algún colum
nista falou dun "desliz controlado" (o 
dir~ctor da .revista cristiá gala Golias). 

Aspectos que hai que salientf;lr 
nas palabras do papa e na reac
ción dos musulmán s · 

En primeiro lugar, hai unha análise 
a nivel intelectual do ·discurso que 
cómpre facer á parte da análise máis 
sociolóxica. No dlscurso do Papa hai 
unha polémica fronte á "desheleniza
ción" do cristianismo que vén do 
século XIX, sobre todo desde secto-
res protestantes, e que a Bieito XVI 
lle J!>arece mala cousa para a fe cristiá, 
porque esta casaría ben co espírito 
racional do pensamento clásico 
grego, asumido pola meirande parte 
da teoloxía cristiá durante séculas . O 
que está en xogo, aínda que non de 
xeito exclusivo, é a cuestión da racio
nalidade en relación coa fe relixiosa. 

/ / / . . 
Se ben a razón non e o umco mstru-
mento de coñecemento da realidade, 
razón e fe non poden estar encontra
das; é xa unha vella polémica das 
igrexas cristiás coa modernidade, que 
aínda non está de todo resalta. 

Por outra banda, contrariamente ao 
que bastantes interpretaron, coido 
que si hai en Bieito XVI unha certa 
vontade de diálogo ecuménico con 
todas as relixións do mundo, tamén 
co Islam· vontade non menor cá de 

' ' 

Xoán Paulo II, a pesar da pouco afor-
tunada Dominus Iesus (2000), que 
Ratzinger publicara como "gran 
Inquisidor". Pero seguramente dese
xe un diálogo "en reciprocidade"; e 
isto non só el, serrón moitos teólogos 
que buscamos no diálogo ecuménico 
un auténtico diálogo, no que cada un 
ten que dicir, pero tamén que escoi
tar ·e aprender do outro. Aínda que .é 
lexítimo que ~ada crente defenda a 
súa verdade, ten que saber que nunca 
é posuidor de. toda a verdade. E nisto, 
a pesar de que a Igrexa ten moito · 

s 
as palabras do papa ocasi_onaron numerosas protestas entre algúns sectores do Islam . 

que rascar:. ., o certo é que actual
mente este diálogo parécenos a moi
tos menos ''recíproco" por parte dos 
teólogos musulmáns - con excep
cións- capor parte dos cristiáns, 
como ternos constatado en tantos 
encontros ecuménicos. Ademais, nos 

. países islámicos os cristiáns de segui
da son acusados de facer "proselitis
mo" se manifestan a súa fe en públi
co, cando non abertamente persegui
dos, as súas igrexas queimadas e 
mesmo algúns son asasinados . A 
revista electrónica progresista 
Relixión Digital falaba a este respecto 
de "relixión vixiada". 

Samir Khalil Samir, xesuíta exipcio 
experto no islam e un dos teólogos 
do Vaticano: "Bieito XVI pensa nun 
diálogo na verdade, sen esconder 
nada. O Corán ten pasaxes violentos? 
A Biblia quizais incluso máis? Moi 
ben, partamos dos feitos para enten
dernos . Pero non podemos ·non ter 
en conta o pensamento laico e a súa 
racionalidade". 

A polémica está servida, desgracia
damente en prato demasiado quente; 
oxalá sirva para un diálogo necesario 
~ aínda impresc.indible. Pero_ non se 
pode establecer ningunha paz verda-

Este rexeitamento da violencia 
·e esta valoración da razón 
é tamén un reto para a nosa lgrexa. 

Finalmente, cómpre ter en conta 
que este rexeitamento da violencia e 
esta valoración da razón no que se . 
refire a fe ¡supón un importante reto 
tamén pa.ra a Igrexa católica, que 
tanta violencia e irracionalidade · 
exerceu no pasado e aínda está cada 
día tentada a exercer, cara a dentro e 
cara a fóra! A este respecto, paréceme 
moi importante o que . dixo o P 

deira sobre o medo; medo a que haxa 
reaccións violentas por dicir, respec
tuosamente, o que cada un pensa: o 
dereito a ser ateo, crente cristián ou, 
musulmán, hinduísta ou budista .. . 
Particula.rmente, o dereito a que os 
cristiáns poidan defender que razón e 
fe deben ir de ganchete na esculca da 
realidade e no esforzo por transfor
mar o mundo para ben de todos. 

e ············ ···· 



OPINION 
"Fe, raz ón e universidade. Recordos e reflexións". 

Extractos da lección maxistral de Bieito XVI na 

Universidade de Ratisbona (12-IX-06) que causa

ron a polémica. 

( ... ) A universidade ... interrogándose sobre a racionali

dade da fe, desenvolveu un traballo que necesariamente 

forma parte do «todo» do ensino universitario ( ... ). 

Lembreime disto cando lin ( ... ) o diálogo que o empera

dor bizantino M anuel II Paleólogo, no inverno do 1391 

en Ankara, m antivo cun persa culto sobre o cristianismo 

e o islam, e a verdade de ambos ( ... ). 

No sétimo coloquio, o emperador toca o tema da 

«yihad» (guerra santa). ( ... ) . D e · maneira sorprendente

m ente brusca diríxese ao seu interlocutor simplemente 

oa pregunta sobre a relación entre relixión e violencia 

dicindo: «M ó trame tamén aquilo que Mahoma trouxo 

n atoparás soam ente causas malvadas e inhuma-

n ú dir tiva d difundir por n1.edio da espa-

icaba» . mp rador explica así minu-

raz ' n p la qu a difu ión da fe m ediante. 

a v1 ' lgo irracional. A viol ncia está en contras-

te a natur za d Deus a natureza da alma. «D eus non 

goza co angu ; non actuar segundo a razón é contrario 

á natur za d Deus. A fe é froito da alma, non do corpo. 

Polo tanto, quen quere levar a outra persoa á fe necesita 

a capacidade de falar ben e de razm_i.r c"orrectamente, e 

non recorr r á violencia nin ás ameazas ... ». 

O Deus verdadeiramente 
divino é ese Deus.que se 

mostrou como «O Logos» 
e actuou e actúa cheo de 

, 
amor por nos. 

Victorino Pérez 

A afirmación decisiva nesta a.rgumentación contra a 
conversión mediarite a violencia é: non actuar segundo a 
razón é contrario á natureza de Deus. ( ... ). 

Aquí ábrese, na comprensión de Deus, e polo tanto n·a 
realización concreta da relixión, un_dilema que hoxé nos 
presenta un desafio moi directo. A convicción de que 
actuar contra a razón está en contradición coa natureza 
de Deus, é soament_e un pensamento grego ou é válido 
sempre por si mesmo? Penso que neste punto se mani
festa a profunda concordancia entre aquilo que é grego e 
aquilo que é fe en Deus sobre o fundamento da Biblia. 

. ( ... ). 

O Deus verdadeiramente divino é ese Deus que se 
mostrou como «o Logos» e como «logos» actuou e actúa 
cheo de amor por nós . Certamente o amor «sobre pasa» 
o coñecemento e é por isto capaz de percibir máis que o 
simple pensamento (Cf Efesios 3, 19); sen embargo, o 
amor do Deus-Logos concorda co Verbo eterno e coa 
nosa razón ... (Cf. Romanos 12, 1). 

Ese achegamento recíproco interior, que se deu entre a 
fe bíblica e o feito de interrogarse a nivel filosófico do 
pensamento grego, é un dato de importancia decisiva non 
só desde o punto de vista da historia das relixións, serrón 
tamén desde o da historia universal, un dato que nos afec
ta tamén hoxe. ( ... ). 
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CINE 
Ao remate da película a cara dalgún dos entendidos 

deixaba ver o queixo retraído, a boca debuxando un 
aceno condescendente e os olios dicindo aquilo de que 
vaia por Deus, outra volta a clásica historia fácil, agrada
ble, pero sen máis que ofrecer a maiores . Non obstante a 
min, que nada entendo de tecnicismos, a película namo
roume. 

Xa a súa presentación abriu naquela inmensa pantalla 
unha prometedora historia. Unha muller de idade esper
ta no que será o derradeiro día da súa vida. Ela, Antonia, 

decide morrer porque considera que á súa misión vital 
está cumprida e manda chamar a bisneta polo resto da 
familia para se despedir antes de marchar. N amen tres 

veñen, ela lembra a súa historía a partir do momento no 
que retornou á casa. 

Así .Antonia, a protagonista, regresaba a súa pequena 
aldea natal en Europa coa súa filia cando tivo noticia de 

que a nai estaba a piques de morrer. E ali quedou, co 
espíritu da nai defunta (que se lle aparecía de cando en 

vez á neta) e coa fa~a que pouco a pouco foi forman- . 
do. Podería parecer a simpátic.a historia dunha muller un 
tanto excéntrica que tivera unha nai cun transtorno men

tal, unha filia que decide quedar embarazada sen casar e 
que dá a luz a unha nena superdotada, un conipañeiro 

viúvo con cinco filias varóns co que convive pasado 
moito tempo; que acolle a un home novo cunha discapa

cidade e a unha rapaza violada polo seu propio irmán; 
que ten un excelente amigo existencialista que lle expli

ca filosofía dende nena á neta superdotada, e unha veciña 
que lle ouvea á lúa chea ... I\_Tamentres, como non podía 
ser menos, o entorno é todo o contrario: violento, nega

tivo e embrutecido. 

Antonia tece redes 
humanas, non redes 

sociais, por iso non hai 
instit~ción que se resista 

Pero Antonia ten máis ca un bonito espírito solidario. 

A min chegoume dela unha forza sobrecolledota e unha 

sensación de coherencia e solidez. Antonia non era unha 

O.N.G. Non redistribuía recursos . Non compensaba 

desigualdades. Ou alomenos isto non sucedía como 

Bea Cedrón 

obxectivo inmediato. Desde logo, quena rodeaba atopa-

-ba benestar e equidade no grupo creado en torno a ela, 

pero non por "ter dereito a", non por ser "recollidos" por 

ser os excluídos da sociedade circundante, serrón polo 

mero feíto de ser. Antonia apareceu aos meus olios como 

unha nai natureza limpa, sinxela, aberta, libre e exenta de 

prexuízos, asomando coas ~úas contradicións, que tamén 

as tiña. Antonia tece redes humanas, non redes sociais, por 

iso non hai institución que se resista tarde ou cedo á súa 

embestida, caendo polo seu propio peso. 

E a súa morte non resulta triste. Deitada na cama, pou

sou a mirada en cada un dos s_eus. Pechou os olios tran

quila. O seu espírito asomaba nos rostros de todas e todos 

os que a rodeaban, asegurando a súa trascendencia futura. 

Ao rematar a película notei que Antonia me falara, e per

cibín polos sorrisos que a outra moita xente tamén. 

e ···· ·· ·········· 
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FAI A.NDO DA LINGUA Lidia e Valentina 

Última voltiña pola Norma! 
E como se fala pala vasa terra? Quen nos dera poder 

recoller como dicides todas e todos e poñelo aquí. Pois si, 

un de Tui, outro de Mazaricos, outro de Allariz, outro de 

Viveiro, outro de Chantada, outro de Cuspedriños e quen 

sabe cantos máis! E isto vén a canto de que quedaramos 

a falar o último día do galega dialectal e da riqueza que 

lle dá ó naso idioma. Cantas palabriñas, cantos xeitos . de 

dicir diferentes, e todos e todas filias do mesmo pai! Así e 

todo, non esquezades que é necesario un galega estándar, 

si, que á fin e ó cabo non se fala en ningún lado, coma 

ningún estándar de ningunha lingua do mundo, pero que 

t n que servir para que escribamos todos igual e para que, 

por ex mplo, os locutores da televisión ou os que veñan 

d fóra queiran aprender a falar o naso idioma teñan un 

mod lo que poidan seguir. 

E a ond qu r mos chegar con todo isto? Pois a dicir-

v . s ntimos moito pero ... ternos que continuar co 

u ll tabamos a dar ás Normas ... e que 

], ntad nt das vacacións ... Ata vos puxera-

1 1 rá m llar non falar xa .. . Hoxe imos 

d r un puntament obr a formación do feminino das 

pal bra r matad n -án: 

A módan ao esquema irmán (masculino) / irmá 
(feminino) as seguintes palabras: afgán, alazán, alemán, 
barregán, bosquimán, capitán, catalán, ermitán, escribán, gar
dián, musulmán, rufián, sancristán, sultán e truán. 

Admíten e as variantes locais -ao / -á e -án / -án nos 

x ntilicio correspondentes ( burelao / burelá, muradán / 

Atlas 

muradán ... ). Isto .quere dicir que se fará o xentilicio segun

do falen na zona, por exemplo se en Burela din máo e 

irmao, o seña):.· de Burela será burelao A terminación - án / . 

-ana fica así. reservada para caracterizadores pexorativos 

( bocalán, burrán ... ). 

O esquema -órt / -ona queda reserv~do para forma

cións aumentativas (homón, mullerona .. . ) e para adxectivos 

que se crearon a partir de verbos (deverbais) e que son 

pexorativos (abusón-abusona ... ). Nos demais casos empre

garemos sempre -óri / -oa (anfitrión / anfitrioa, león / 

leoa ... ) . 

E is to foi todo por hoxe amigos (e amigas!), o próx,i

mo día máis, a ver se vos sorprendemos! 

É este o título co que Le monde diplomatíque actualiza o seu primeiro atlas, publicado 
no 2003. A obra divídese en cinco seccións: o planeta en perigo, unha nova xeopolí
tica, gañadores e perdedores da globalización, conflitos que persisten e o ascenso de 
Asia. Os artigos son de lectura doada e todos van acompañados por sitios web que 
permiten ampliar e contrastar a información. Algúns dos datos non necesitan moitos 
com ntarios. Velaquí varios exemplos. En trinta anos a metade da poboación mun
dial podería padecer escaseza de auga; os · alimentos transxénicos chegan aos nasos 
prato antes de que se garanta a súa inocuidade; unha mina custa entre 3 e 5 dólares; 
d activalas custa entre 300 e 1500. A concentración dos medios de comunicación 

-outr 
análi 

d t ma do Atla - fai que a información que recibimos se degrade. Por iso resultan tan necesarias 
qu non aian d gabinetes de pren a do Banco Mundial. 

A.Q . 




