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EDITORIAL POR UNHA 
IGREXA POBRE E HONESTA 

(E UN CHISCO PROFETl
CA, POR FAVOR) 

O novo sistem a de financiamento da . Igrexa 
é un avance cara a transparencia. Xa non habe
rá segunda vía de financiam ento e todo o que a 
Igrexa reciba dependerá da manifesta intención 
dos cidadáns e cidadás que marquen un x na súa 
casiña do IRPF. 

Os bispos manifestaron a súa satisfacción. 
Supoñemos que botaron ben as cantas, que 
cubicaron con olio a súa expectativa de ingreso, 
que puxeron no haber ese incremento ata o 
0,7% da contribución individual e no seu debe 
a crecente desafección das xeracións novas (non 
tanto das N ovas Xeracións). 

O certo é que a declaración da renda se pode 
converter agora nun auténtico referendo sobre a 
aprobación ou reprobación do papel da Igrexa 
no xercicio pasado e teremos que traballar 
todo todas para que esa vía indirecta de 
d m era ia, d paradoxal e inesperado sopro do 

spm t , a br p o a través dos aínda grosos 
1 1ur s a n a v lla querida Institución. Antes 
d ad p rí do r cadador poderían abrirse 
inter santes d bates : Estivo a Igrexa e os seus 
m dio d comunicación á altura ética debida, 
·promov ndo a obxectivade, o espírito de con
cordia, o respecto e a escoita ás opinións con
trarias? Trataron os centros de ensino da Igrexa 
d privilexiar o ingreso nas súas aulas dos 
pobres, de procurar atender aos filias dos inmi
grantes, de educar na in tegración de culturas e 
construír unha sociedade onde todos caibamos? 
Traballou a Igrexa arreo e nitidam ente por 
construír unha cultura laica e unha ética civil 
baseada nos dereitos humanos, na que callan 
todos e todas, na que todos e ·todas poidan pre
sentar as súas ofertas de fe e esperanza, e que só 
se a tutelada pola soberanía popular? 
Esforzouse a Igrexa en Galicia por cambiar o 

u rumbo histórico e contribuír clara e decidi
dam nte a dignificar a lingua galega facéndoa 
válida e normal para o culto? D eu a Igrexa 
pasos significativos para impulsar a igualdade 
eb ctiva da muller e o home en todos os cam
po , incluídb o eus máis particulares e intrans
f( rible ? 

a r po ta ' i, ou máis ben s~, ou case si, ou 
n n id todo pero con traza de cambio, segu
r qu todo toda , poñemos o x con enorme 
ati fa ción. 

Daniel López M uñoz 

O Tll,ASNO NO PAO DO POLEIRO 
MINAS XOIAS Un estudo apunta que criar uh 
filio ata os dezaoito aniñas custa ata 300.000 euros, case tres 
millóns de pesetas das de antes por ano de vida do· rei ou da 
princesiña da casa. Seica hai un crecemento "expop_encial" 
(=brutal) dos niveis de consumo entre os adolescentes: en 
hixiene (se cadra comen o xabón a presadas cada. vez que 
botan un xuramento), en ocio (cobraralles Medio Rural por 
cada paseo polo monte ou Medio Ambiente por cada baño 
de sol e mar? Ou será a taxa municipal por desgaste de 
banco e de patio no parque, ou mesmo, por ventura, o alto 
prezo da auga das fontes?) , marcas (a fabricalos a Paquistán 
mandábaos eu un. pa~ de meses) e tecnoloxía. Miñas xoias! 
Tamén cantan que hai diferenzas, e que ese nivelazo de 
consumo é distinto dependendo do nivel de renda. É dicir, 
que nos nenos e nenas de papá, os de sempre, a cousa se dis
para, e nos filias dos obreiros, labregos, oficinistas e caixeiras 
de Alcampo, non o era tanto, pero · entraron nun quero
pero-non-podo familiarmente suicida, para poderen ser tan 
pijos coma ninguén, mentres a pensión do vello ature e a nai 
aguante ese consumirse de horas ex tras, salai;-io de merda e 
contrato de lixo. Non lles vaia faltar algo e se nos frustren 
por non calzaren uns "ali star" e ter un móbil con cámara. 

Miñas xoias! 
Mandalos a un 
colexio privado en 
secundaria disque 
supón 8.200 euros 
anua1s, e que 
menos!, non vaian 
emburrar, coma os 
filias e filias dos 
que os mandamos 
á escala pública. E 
a propma conver
teuse en paga, non 
se sabe moito a 
cambio de que, 
dereito económico 
que chega aos 
1000 euros anuais . 
Meus pobres. 
Puntualizan os 
autores do estudio 
que non queren 

aterrorizar as novas parellas en idade de procrear, serrón 
· denunciar a desprotección familiar. 

Vale. Pero o conceto é o conceto. Unha cousa é criar un filio,e 
outra criar un monstro depredador, egocéntrico e tirano. O 
primeiro é barato, gratificante, unha marabillosa aventura de 
medrar compartindo, tamén a escaseza e o límite. O segun
do é a gran erro do noso tempo, un mal para as familias, para 
os filias e para a sociedade. E mellar que criar tiranos é 
admitir inmigrantes. 



BOA NOVA 
Carme Soto 

A .CLAVE A copa que eu hei de beber 

De novo atopámonos con Xesús no camiño cara a Xerusalén. Nesta ocasión asistimos a 

unha conv~rsa peculiar en dous actos entre o mestre e os Doce. No prime}ro. os filias do 

Zebedeo achéganse a Xesús para pedirlle un pasto de influencia no seu proxecto do Reino. 

Na resposta, Xesús desafía a súa ousadía descubríndolles que só compartindo a me3ma 

sorte (10, 38-40) que el está a punto de correr pódese ser merecedor dun espa~o na comu

nidade do Reino. O evanxelista e os seus oíntes xa saben que ocorreu tanto na vida de 

Xesús coma na dos Zebedeos e cal é a copa e o bautismo que van a compartir, pero o 

importante que se !les está a transmitir co texto é que "a gloria e a honra" coma discípu

los/as non está nos postas destacados, senón no compromiso coa cau~a de Xesús ata as 

últimas consecuencias. 

Por isa no segundo acto, e ante a r~acción anoxada do resto do grupo palas pretensión de 

Santiago e Xoán, Xesús explicita o seu horizonte de entrega total en servizo a todos/as (10, 

41-45). Esa actitude o estilo do servo d.e lsaías (Is 53, 10-12) define os camiños polos que 

transcorre a salvación de Deus, que nunca se impón, senón que medra nas infatigables 

O ECO 

corredoiras da vida cando o 

servizo e a primeira regra de 

conduta nas relación comuni

tarias. 

A comunidade de Marcos ten 

que aprender tamén esta lec

ción do mestre. Han de recor

dar que eles son servidore~ uns 

dos outros, e chamados/as a 

compartir a sorte do seu Señor. 

O pan e a copa da eucaristía 

serán tamén as~ símbolo na 

súa realidade existencial. 

Bernardo García Cendán 
Engaiolado polo teatro 

Recoñezo que gocei do espectáculo cando tiven ocasión de presenciar en directo algunhas 

das grandes celeb·racións na Praza de San Pedro en Roma. A posta en escena é magnífica, 

especialmente pala plasticidade dun auténtico arco da vella para resaltar a xerarquía: 

desde o branca, ú~ico, na cabeceira, seguido pala púrpura (poucos), pasando polo morado 

(un bo grupo), descendendo polo negro ornamentado de faixa colorada (en exceso), ata 

chegar ao negro puro de sotanas e hábitos (abondosos). Despois, xa moi lonxe da cabeza, 

na multitude, milleiros de colores na vestimenta que cada tjuen escolleu na súa casa sen 

pretensións, suponse, de ostentar nada. lmaxino que con tal presentación trátase de des

tacar a xerarquía e mostrar a todos onde anda o poder e a súa distribución. Eu non sei a 

vós, pero a min, vendo aquilo, non me encaixaría moito a lectura do que di o evanxelista 

Marcos. Claro que, se cadra, podería andar por alío bispo Samuel Ruiz e a min non me pre

ocuparían nadiña os seus ornamentos. E poida tamén que, lonxe, moi lonxe daquela para

fernalia, puideramos observar en calquera humilde parroquia a algún catequista, por exem

plo, que se sente dono e señor da igrexa, vaidoso a tomar decisións diante dos seus propios 

veciños. Xa se sabe, o poder é mala herba e contra del non ternos máis ca un ha menciña: 

a seguridade de que,· na práctica, se vexa máis o servidor que o xerarc.a. Causa pouco doada. 

E non falernos, señor Zaplana, do Cóngreso dos Deputados ou, amigo concelleiro, do máis 

mínimo Concello. Xa vos digo, eu, no Vaticano, esquecinme de pensar, e o teatro que obser-
vaba non deixou de me· engaiolar. e··········· ··· 
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No centenario de 

SAN ROSENDO (907-977), 

Ourense e Mondoñedo honran ao bispo 

desta diocese de lria, monxe e pacifista 

no convulso s. X, o "Século de Ferro". 

Soterrado no mosteiro que fundou en 

Celanova, escoitamos o seu himno: "A 

lingua inxerta no ar/caraveis de arrecen

do/dunha roseira inxertada/no báculo de 

Rosendo". Na foto a escultura de 

Buciños. A guerrilla máis antiga de Asia, na lila de PAPÚA, no Pacífico, abandonou as · 

armas para loitar pola paz. Dende 1965 queren liberarse de Indonesia que· os tortura e 

expolia os seus re.cursos: ouro, madeiras, petróleo, etc. Naquela fervenza de 300 idio

mas tamén descubriron 30 no"vas especies, coma o canguro de manto dourado, no 

colo do investigador. Todo isto nun mundo no que marren 2 idiomas ao mes e desa-
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No Ramadán ábrese a primeira 

ESCOLA EUROPEA 
DE IMÁNS, na Universidade 

Católica de Lovaina. A UE quería ofrecer 

este servizo. Moitos musulmáns queren 

aprender teoloxía dende unha Europa 

laica e plural. En Bélxica hai 500.000. 

Mentres, o demócrata K.Ellison, na foto, 

pode ser nas lexislativas .do 5, o primeiro 

musulmán no Congreso de EE.UU. Xa no 

2004 houbo uns 100 candidatos, por 5 

millóns de musulmáns. Ningún chegou 

tan lonxe. Ouere unir crenzas e razas a 

prol da xustiza. 

pareceron en 300 anos 400 especies de_ aves _e mamíferos: lembremos, por exemplo, a 

caza de baleas e a venda de marfil. As que están ·máis en risco das 40 millóns de espe

cies, son as mariñas, como algunha raia. 250 tribos gardan a historia de 40.000 anos, 

pero non teñen a liberdade de decidir o seu destino. 

ADEGA principiou o Proxecto Ríos para descubrir e remediar as desfeitas e crear 

unha conciencia ambiental. No país dos mil ríos, o MIÑO ten un sentido integra

dor do territorio, que abriga á conservación e coñecemento, como fai o equipo da 

Universidade de Vigo, coordinado por Isabel Pardo. A través de sensores de fibra ópti

ca para avaliar en cada momento e treito, a saúde da auga, que axuda á integración 

da flora acuática nas ribeiras. Outra teima é a vixilancia da pesca, por exemplo, da 

a-nguía que vive nos ríos e baixa ao mar para reproducirse, realizando longas viaxe? ata 

preto das Antillas, onde. desova e marre. As crías retornan á orixe da anguía que as 

pariu despois de 3/4 anos. 

O "Día de Santos" nos cemiterios da mancomunidade do 

Vl-EIRO DA FRANQUEIRA, no Condado e Paradanta, van ter 

lugar uns actos en memoria dos defuntos, a· colocación dunha placa lembrando que 

"grazas a eles, Galicia segue a ter unha lingua de seu''. Estes concellos están a sub

vencionar lápidas en galega. Redondela xa foi un fito na normalización do idioma con 

campañas coma "Mil festas máis para a lingua galega". 



Alfonso Blanco Torrado 
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Hai . MINIFUNDISMO 
EMPRESARIAL: aas 

186.000 sociedades, 91.000 non teñen 

empregados. A maioría pechan antes de 

4 anos. Somos reacios a este xeito de 

·p.rodución: só un 1,77 por 1000 habitan

tes (a media estatal é de 2,56). Só 60 fac

turan máis de 100 millón_s de€. Hai que 

· salientar que a automoción rexistra 6000 

millóns € (30.000 empregos), o téxtil: 

4000 (31.200), as conservas: 2400 

(10.500), a pedra (5400 traballadores). 

Hai un 220/o de economía sumerxida e un · 

140/o de traballadores clandestinos. Se no 

1996 tiñamos o 5,6 do PIB estatal hoxe é 

un 5,30/o. 

O 31 é o centenario da marte de 

AURELIANO 
PEREIRA (Lugo 1856), xornalista 

e líder dos rexionalistas-federalistas no 

Rexurdimento, anticipo das lrmandades 

da Fala. No ano do centenario da 

Academia Galega, hai que agradecerlle 

que tivese unha iniciativa anterior para 

fundala, despois de reivindicar o noso 

idioma con moita paixón. 

AQUÍ COLLEMOS TODOS/AS son xornadas pola integración 

dos discapacitados, en Xornalismo de Santiago, o 25, cando acaba de ·aprobarse a 

Léi de Dependencia. Hai 84.000 dependentes, un 200/o en alto grao, aos que a·tenden 

365.000 parentes ou amigos. Ata o 23 está ab'erta a matricula dos cursos da lingua 

de signos nos 7 centros da FAXPG (98116 9336), e os paralíticos cerebrais, -nacen 

120 a.o ano-, xá cursan a ESO. 

G.reenpeace denuncia a exportación dun 

ARROZ chinés transxénico, conta 

minado. O alimento da metade do 

mundo, e de 100 millóns de chineses que 

producen 186 millóns de toneladas que 

incrementan co transxénico, con riscos 

para saúde e ·ambiente. Son 1300 millóns 

(220/o da terra), e só o 70/o do terreo cul

tivábel, acosados por secas e pragas nun 

momento de crecemento. Cómpre ler Un 

barco cargado de arroz (Planeta) de Alicia 

Giménez (1951 ), coa detective Petra 

vivindo a marxinación: sen teito, toliños, 

fame, a falsidade de institucións disfra

zadas de caridade. 

Retor11an 6000 emigrantes/ano, o 300/o de SUIZA onde residen 60.000 galegas 

(450/o dos españois, 33.954 censados que poden votar). Xa viven aquí 15.000 galegas 

nacidos ali, e 497 suizos No 2004 retornaron 1403. Son anos de comunicación . entre 

os dous países. Así, nese ano viaxaron once mil galegas/as no autocar regular. Na 

rríaioría dos ·cantóns. votan en temas municipais. Os retornados cobran a pe~sión 

correspondente polo ~raballo ali. O 30 de novembro a UE quere estender o modelo de 

cotización suizo aos retÓrnados, -nunha xuntanza na que participa a Xunta. Na foto, 

Dolores Cruz, de Corme, deputada en Xenebra nun momento en que _Suiza pon trabas 

ao asilo e á emigración. 

e·········· ··· ·· 
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'lf' 27891 CERVO (Lugo) . 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

~j 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./~ax : 91 - 310 48 30 

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

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

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

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

~5' 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 

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

,,.. 
POLITICA Tintxu 

A PATRIA DO CAPITAL 

Desd~ hai varios anos é raro o mes en que non salta ás primeiras páxi

nas dos xornais e ás cabeceiras dos informativos da tele e radio a nova 

da venda dunha empresa galega á capital foráneo, hispano ou transna

cional. A opinión pública e os responsables políticos divídense entre a 

. defensa · do autóctono e o respecto das "leis do mercado", que seica son 

abundantes e de abrigado cumprimento. 

Por suposto que é interesante que un país como Galicia conte coú 

empresas fortes, punteiras no seu dominio, capaces de competir nun 

mundo cada vez máis global e, por iso mesmo, creadoras de emprego de 

calidade. Iso é o criterio que debemos aplicar para avaliar estes move

mentos do mercado. 

Así ternos que analizar os movementos rexi.strados agora. en Calvo, 

FADESA, ENDESA, Unión-FENOSA como antes na propia FENO

SA, nas lácteas COMPLESA, LEYMA, LAGASA ou en ASTANO. 

A tódolos cidadáns. interésannos os postos de traballo na nosa terra, 

cun emprego estable e de calidade. Tamén nos interesa que o maior 

Nas empresas que 
cotizan en bolsa a 

propiedade non te·n rostro 

número de empresas teñan aquí as súas sedes paguen os seus impostas 

ás nosas institucións públicas. 

Pero é menos relevante saber quen é o dono do capital. Ou os cida

dáns non senten como propios os empregos de Citroen en Vigo ou os 

das granxas mariñas norueguesas en relación coas de PESCANOVA? 

Ata que punto resultan máis relevantes para os cidadáns en xeral os pos.,.. 

tos de traballo dunha rede de supermercados galegas fronte aos doutras 

cadeas? E como ternos que .avaliar o funcionamento dunha empresa 

capitalista g~ega que fabrica os seus produtos en calquera país de África 

ou Asia ou funciona na rede da economía sumerxida no nos o país? 

Com o se dicía cunha li!lguaxe que hoxe se considera politicamente 

incorrecta, o capital non ten patria. Todos sabemos que nas empresas 

que cotizan en bolsa a propiedade non ten rostro e que os obxectivos . 

desas corporacións se rexen por intereses que teñen moi pouco que ver 

co lugar onde viven os seus teóricos donos ou onde residen os seus 

empregados, que poden cambiar da noite para a mañá . 



OPETODO ~ 
SANTOANTON 
........................................... _ifubeii .. Aramburu·· 

Foi na mesma semana, meu anngo. Na 
mesma semana na que· un construtor da 
Coruña vendía a súa empresa por máis de 
2.000 rnillóns de euros. Na mesma semana na 
que a Conferencia Episcopal se manifestaba 
lixeiramente contenta polo acordo de finan
ciamento co Estado. Na mesma semana na que milleiros de persoas 
foron a mirar ao Barc;:a, ao Madrid, ao Celta e ao Dépor. Na mesma 
semana na que ceamos algunha vez nun restaurante un bo peixe e un 
bo viña. Na mesm~ semana na que millóns de persoas se volvían 
imbéciles mirando a un grupo de deficientes nun programa que se 
chama Gran Hermano ... na mesma semana en que Acebes, Zaplana, 
Losantos gañaban cartas a canta das vítimas, na mesma semana na que 
con orgullo e satisfacción soubemos que os príncipes de Asturias ían 
parir a esperanza da monarquía democrática e regateira. Na mesma 
semana, meu amigo, aquí, non moi lonxe, un meniño morreu de 
fame. Ponteareas. Nin o alcalde, nin o cura, nin a Asociación de 
Veciños, nin un partido nin outro ... Ninguén se deu canta de que 
unha nai e dous filliños non tiñan nada para xantar. "Oíamos chorar 
os nenas ... " dicían os veciños. 

Subimos a Compostela para escoitar a Eduardo Galeano, profecía 
lírica contra a dominación satánica que se chama Capital. O Tintxu, 

o Ramiro de Cervantes, o Manuel da Xunqueira, e outros cen senta
dos no chan coma os pobres de pedir. Escoitando: "soña_n as pulgas 
con rnercar un can". Gustoume ver rebeldía en tantos mozos e mozas 

que quedaron na porta. N a co~fortábel sala de conferencias da enti
dade financeira non agardaban tanto melenudo. Soñan as pulgas con 

mercar un can para poder chuchar, meu santo aIT?igo compañeiro dos 
pés descalzos. Día do San Francisco: Deus revelado na pohréza e na 
friaxe da Umbría, na pequenez de S. Damiano. Cemiterio de Pereiró: 
o sindicato do botellón esnaquizou cruces e lápidas. Aburríanse os 

cachorros do Capital. En Ponteareas choraba unha vella: cando a fame 
non morreu ninguén! Proletarios do mundo: leña! 

e ·············· 
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MEDO E FE NA IGREXA ESPAÑOLA . 

No xornal El País entrevistaron recentemente ao abade de Montserrat, Josep María 
Soler. Unha vez /ida a entrevista ca/quera diría: este é un infiltrado de lrimia. Ben, se 

cadra en Cataluña· están afeitosa oír este tipo de voz nos responsables consagrados da 
lgrexa, unha voz clara, va/ente, serea, evanxélica. En Galicia non temas moito diso. Debe 

ser a influenza do clima, porque os seus equivalentes por aquí ou non falan ou falan 
escuro e encollido, como tem.erosos do mundo, como derrotados pala rea/idade. 

Resumimos aquí os aspectos máis relevantes daquela entrevista 

Pregunta. Como abade de 
Mont errat ocupa vostede un lugar 
arr dado achegado a un tempo 
como para poder facer un diagnósti
co certeiro da situación da Igrexa 
católica. Como se ven as cousas desde 
aquí arriba .. :? 

Resposta. Vexo a Igrexa como 
una realidade chea de vida, aínda, 
pero dunha vida que languidece, 
sobre todo en Europa. Aínda con 
todo quero ser optimista. 

P. Se cadra languidece. Pero a 
Igrexa fai moito ruído ... 

R. N stes dous últimos anos susci- . 
táron regu ifas que non so boas 
par ningu' n. P nso que teriamos 
que apr nd r qu algún de e pro
bl ma non e tán relacionado coa 
Igr ~ra. Outro problema que e tán a 
enfr ntar ao pod r r lixio o co polí
tic t ñ n unha r lación directa coa · 

ultura tradicional de t paí : sobre 

eles debería producirse un diálogo 
sen suspicacias. Haberla que eliminar 
o rn.edo e o rexeitamento ao outro. 

P. Seguro que vostede ten reflexio
nado sobre cal pode ser a ra~ón de 
fondo para que esa actitude dos bis
pos se agravase 

R. Iso preocúpame seriamente .... 
É certo que un sector da xerarquía 
mantén unha actitude aparentemente 
uniforme fronte ao poder político. 
Pero tamén é certo que hai bispos 
convencidos de que a xerarquía cató
lica debería ter outro estilo de com
portamento con respecto ao goberno 
e á realidade. . . O novo Papa en 
Valencia deu un claro exemplo da 
necesidade de manter outro talan
te .... para rnin o máis elocuente foi a 
súa advertencia de que el viña a pro
poñer cousas positivas, nc.~n a impo-

canto doutra que po{da ser compren

dida polo outro. 

P. Diría que Benedicto XVI 

decepcionou ao sector máis belixe

rante da xerarquía católica~ 

R. Sen dúbida ... . Creo que a acti

tude de belixerancia e intolerancia 

que mantén ese sector da xerarquía é 

froito doutros tempos xa felizmente 

superados ~ quizais teña que ver c;:un 

talan~e máis radical, máis ... mesetario, 

diría eu. 

P. Seica algo vinculado ao talante 

da dereita española? 

R. Pois si, que ten que ver bastan

te con esa dereita española .... Penso 

que é fácil percibir que un sector da 

xerarquía católica ten nostalxia do 

nacionalcatolicismo ... a Igrexa debe · 

aprender a situarse noutro contexto 

Creo que á xerarquía 
católica cústalle moito aceptar 

que o seu papel é o de facer 
propostas para axudar á_s persoas 

ñer nada e, moito menos, a condenar 

nada. E iso para min é moi significa

tivo porque creo que á xerarquía 

católica cústalle moito aceptar que o 

seu papel é o de facer propostas para 

axudar as persoas. Os responsables· da 

Igrexa en España utilizan unha lin

guax:e demasiado dogmática, no 

social,· e ese contexto é o dun verda

deiro Estado laico. 

P. A que teñen medo? .. . 

R. Quixe~a crer que teñen medo a 

que se perdan determinados valores, 

aínda que tam~n os preocupa ver 

como se lles vai das · mans o poder 

que tiveron. Pero coido tamén que o 



que_ queren é manter unha determi
nada maneira de entender España. E 
tamén hai un proceso que os preocu
pa moitísimo, que os desborda, que é 
o proceso de secularización da socie
dade española. A cuestión sobre a que 
se debe interrogar a Igrexa non debe 
estar en relación co que eles chaman 
a crise de fe, serrón en responder con 
honestidade á pregunta de por qué 
non soubemos conectar a mensaX:e 
evanxélica coas inquedanzas da 

. R. Porque· non saben facer outra 
cosa. Porque es máis complicado, 
máis esixente, propoñer a persoa de 
Xesús desde a intelixencia, de manei
ra que no repugne a racionalidade ... 
Ben, quizais non en todas partes foi 
así, porque a concepción máxica do 
feito relixioso foi máis fácil de intro
ducir en Galicia que en Cataluña. 
Desde o meu punto de vista o con
cepto máxico prostitúe ~ verdadeira 
natureza ·da fe, que é una adhesión 

O concepto máxico prostitúe a 
verdadeira natureza da fe 

xente .... Dende o meu punto de vista 

fracasou a linguaXe, a formulación 

intransixente de certos temas que 

angustian ao mundo, e; sen dúbida, o 

non aceptar que ao remate o home 

decide libremente sobre a súa vida, 

diga o que diga a Igrexa. Hoxe a 
Igrexa non está presente na socieda

de e, cando está presente, estao dun 

xeito inadecuado, cando non ridícu

lo .... 

P. Quizais do que non pode librar

se a Igrexa é. do recurso á explicación 
máxica, infantil da experiencia reli

xiosa .... 

racional, . desde a afectividade e a 

intelixencia, a una crenza. Moitos 

problemas que hoxe ten a Igrexa 

débense á crise do recurso ao má:X:i

co .... Non existe un Deu tapaburatos, 
ni un Deus que soluciona problemas. 

P ..... O certo é que vimos ( na 

cuestión dos nacionalismos) unha 

sintonía total entre las teses do PP e a 

actitude da xerarquía. Por que? 

R. Creo . que a xerarquía católica 

t~n a convicción ~e que hai que 
defender o que eles chaman a unida

de de España, que, segundo eles, os 

nacionalistas queren romper. Eles 
manteñen que a unidade de España, 
segundo eles a entenden, claro, é un 

ben moral, o cal é absolutamente 
falso ~ non ten base teolóxica. A 

Igrexa non debe quedar identificada 
con ningún partido c01;1creto, neste 

caso co PP. Lam.entablemente, a 

máioría de bispos eren que os nacio
nalismos poñen en perigo unidade 
de España, e iso non é a,sí. U nha 
· cousa é a unidade de fe e outra, moi 

diferente, o tema da organización 
política dunha ·sociedade, dun Estado 

que pode tomar ·mil formas. 
P. Pois irriaxino como debeu sen

tirse ao oír a ·monseñor Cañizares 

que as aut~:momías e a autodetermi
nación van contra o cristianismo 

porque o cristianismo é umdade. 
R. As. afirmacións de monseñor 

Cañizares . deixáronme estupefacto. 
Ademais de non teren a máis mínima 

apoiatura teolóxica, contradín a pro

pia historia e identidade de Cataluña. 
É certo que o cristianismo é unidade 

, pero unidade de fe, unidade na soli

dariedade, como unidade da Igrexa 

en Europa. Pero non fai falta que sexa 

unha. unidade política, porque 
daquela teriamos que facer, con 

todos os católicos do mundo, un só 

estado! 

e ·············· 
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DEBATE ABER 1 O Santiago Fernández 

ONDE ESTÁ A PREVENCIÓN? 

O feíto de' que un neniño de dous anos morra de fame na nasa Galiza ten que poñernos 
a todos de loito; á forza nos temas que preguntar ... por que?, como pu ido ser?, que está a 

sucede_r que non somos quen de detectar estas situacións? 

Pr gúntome, como pai, como · 

pod er que un neno de dous anos 

que ten que estar cheo de agarimos 

de coidados, morra de inanición. É 
un insulto á nosa condición de 

humanos, pero máis a esa sociedade 

que e tamos a construír e da que 

tanto falan os nosos políticos, cuns 

servizos sociais "en primeira liña" ... 

(?). Reñrense quizais aos da terceira 

idade? O destinados á infancia, á 

prevención, están moi lonxe. 

S algo así sucede e os servizos 

ociais non son quen de detectalo, 

algo falla; non é posible eludir res

ponsabilidades ale_gando que ·ª fami

lia non acudira a eles, porque non 

pod mos agardar que todos os que 

o pr ci an vaian pasar polos despa-

ho pedindo axuda. Tere_mos que 

r o d mai o que detectemos a 

n idad : eguro que este meniño 

b rrou moito pedindo axuda e a 

puido oír. Onde estaban daquela os 

técnicos dos servizos sociais? 

Por riba de termos hoxe un neno 

de dous anos morto e a súa irmá e 

nai no hospital, debemos escoitarlle 

ao señor alcalde de Poriteareas dicir 

que "ten uns servizos sociais moi 

eficientes" . Que podería chegar a 

pasar logo se non o fosen? 

Unha prevención eficaz debe evi

tar que noticias así teñan lugar, mais 

non se pode levar a cabo desde o 

despacho. Os servizos sociais preci

san xente que se mova, que detecte, 

que eduque, que visite domicilios, 

que teña contratos de traballo conti

nuados e non cada seis meses, que 

visite os colexios, os pediatras, que 

saiba das situacións de risco que se 

están a producir no seu municipio; e 

esta xente precisaría de ferramentas 

que desen resposta áxil e inmediata 

a estas situacións. 

A morte deste cativo déixanos 

consternados, unha vez máis; pero a 

nosa pena mudará mañán, esquece

rémola, cando xa non sexa titular 

dos xornais e siga sen haber respon

sables, cando os políticos aseguren 

que non volverá pasar, que deste 

erro aprenderemos todos, cando 

ninguén dimita porque "a súa con

ciencia está tranquila". Alguén debe 

asumir a responsabilidade. 

Mais ~ alcalde dinos desta familia 

que levaba máis dun ano no conce

llo e que nunca fora ao pediatra. 

Ninguén sabía isto? A Xunta, que 

agora tutela a irmá, faino polo que 

poida pasar ... Pero tantos nenos e 

nenas en situación de risco para os 

.cales os servizos sociais ou outros 

axentes están a pedir atención de 

forma cotiá. 

Cando suceden causas así, temos 

que recoñecer que realmente esta

mos moi lonxe desa Galiza Solidaria 

da que tanto falamos. Se non somos 

capaces de detectar unha situación 

coma esta, é que temos enferma a 

solidaridade. 

Esta noticia non se converteu en 

permanente en ningún medio de 

Os servizos . . . 
soc1a1s precisan 
xente que se 

mova, que 
eduque e que 

visite domicilios 

comunicación local: todos seguen 

coa súa programación habitual, xa 

que quen morreu foi un neno · 

dunha familia descoñecida, nada 

relevante. Pero deberíamos repetilo 

constantemente: morreu un neniño. 

Baixémo~os deste tren de inoperan

cia dos servizos sociais. 



DEBATE-ABER 1 O Pedro Pedrouzo Devesa 

QUE FALLA CANDO UN NENO MORRE DE FAME 
NUNHA CIDADE GALEGA? 

Fágome esa pregunta que pensaba 

desterrada hai anos das miñas preo

cu pacións. Os supermercados actuais 

son a verdadeira "terra prometida": 

miles de alimentos diferentes colo

cados en innumerables seccións dis

tribuídas por corredores que nunca 

rematan·. Polo menos nunha parte 

do mundo a escaseza foi vencida: se 

nos esquecemos da caixa cobradora, 

aquel paraíso bíblico está aquí. E 

porén, no medio de tanta abundan

cia, hai quen está afastado dela. 

Calquera persoa cun mínimo de 

sensibilidade se preguntou algunha 

vez como fomos capaces de crear un 

mundo tan inmensamente rico e tan 

funestamente .repartido. Formáronse 

oasis de pobreza ao redor da nosa 

opulencia, mentres a nosa economía 

ía medrando abundantemente, men-

tres mudabamos de coche, de casa e 

de rdupa. Pero na nosa particular 

evolución fóisenos atrofiando o 

detector ·de necesidades (as dos 

demais). 

Evidentemente resulta imposible, e 

non sería nada desexable, crear unha 

Atrofióusenos o 
detector de 

necesidades dos ·-vecinos 

sociedade de vixilancia perfecta que 

detectase calquera indicio de maltra

to. A sociedade de espías non é nin 

máis segura nin mellar que ·na que 

vivimos. Ser vítima das paranoia.s de 

numerosos veciños e a mellar 

maneira de enfermar. O que boto 

en falta é unha veciñanza que per

mita pedir que che boten unha man 

sen te enxuizaren. Hoxe ternos ver

goña das manchas da roupa, de que 

pensen que nos falta sal por mise

rentos, identificamos pedir ax:uda 

con ser de segunda división. Do 

mesmo xeito somos lentos na axuda. 

Que tarde chegamos a ver que ali 

había dúas criaturas que pedían se 

lles botase unha man! 

Remato cun aviso ao noso sistema 

de protección da infancia. N es tes 

anos fomos creando un grupo 

humano moi capaz de afrontar os 

problemas que trae o desamparo que 

sofre unha parte importante da 

infancia galega. U nha vez detectado 

o problema actúase rápido, e cóntase 

con moitos profesionais moi voca

cionados que fan o humanamente 

posible para que ese cativo salte uns 

lastres que marcan moi negativa

mente a vida de calquera. Ese é un 

traballo que . ax:uda ao neno, pero 

chega normalmente nun momento 

no que os males son demasiado evi

dentes como para que a familia non 

sexa considerada culpable de inutili

dade paternal, e, polo tanto, sexa 

separada do filio. Pero había que 

actuar antes. É necesario aprender 

como se lle fala a un filio, como se 

lle cuida e como se lle trata. 

Cómpren redes de educadores fami

liares nos . concellos, redes que 

apoien o labor familiar, redes que 

non enxuícen. Redes que aprendan 

aos pais a diferenciar o cariño do 

consentimento e a severidade da 

histeria. Porque sen razón non hai 

educación. Pero esas redes custan 

cartas. Estamos dispostos a pagalos? 

e ············· 
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PARA CONECER: 
ANDAROULER 

MARÍA MARIÑO E O PANTEÓN DE GALEGOS 
ILUSTRES 

Casa-escala de Parada, onde viviu e f inou M aría Mari ño. 

gl n 

n 3, 

arou ' a terceira muller que acacia a 

no a letra . A primeira foi Rosalía de Castro, 

a gunda, Francisca Herrera Garrido, en 

19 7. Para a im11.ensa maioría dos galegos, ilustrados ou 

non, egue sendo un.ha descoñecida, poucos leron os seus 

libros de poemas, ·o primeiro publicado cando aínda 

vivía, Fa.labra no tempo (1963), e o segundo xa postuma

mente, Verba que comenza (1990). 

Veu ao mundo no casco antigo de N oia -na rúa 

Cega- o ano 1907 (noµ en 1918, como figura nalgunhas 

biografías) e, logo de residir en diferentes lugares sempre 

acompañando ao marido que era mestre? foise <leste 

mundo na aldea de Parada da freguesía de Seoane ( ou 

Sebane) do Courel, en 1967. Chegara ás terras courelás 

nos duros anos da posguerra, e nelas pasa o resto dos seus 

días, que non foron moitos pois finou aos 60 anos, traba

llando na úa ca a e atendendo a escola cando o home 

non podía. Cánta vece fitaría dende as fiestras o val: irto 

no inv rno, n.6 itado coa candeas dos castiñeiros na pri

mav ra erde curo no v rán desolado no outono. Xa 

nt n futuro, no fillo que finara aos 

pouc nac r, na panta mas que non a deixaban 

n it dí ... 

Sinto que m_e acaban . 

Sinto que me dan forza . 

Son o humor da nada . 

Son o que se lle antoxa. 

Hai uns días fixen un percorrido histórico - etnográ

fico polo Courel: o xacemento de ferro de Formigueiros 

-do que se forneceron de mineral durante séculos as 

ferrerías galegas · e leonesas-; o castelo de Carbedo, o túnel 

e acu@ducto romanos de Romeor,, a devesa da Regueira, 

a Ferrería .Nova de Seoane, etc. E, por último, os dous 

lugares máis senll.eiros da vida de María Mariño: a casa

escola de Parada, onde viviu, creo · e finou, e o cemiterio 

de Seoane onde repousa. Os dous abandonados: a pri

meira en ruínas -dende que se foi o seu home non 

houbo máis que outro mestre, e por pouco tempo-, e o 

segundo cuberto de herbas entre as que fica a súa tumba, 

quizais a única. terrea que queda entre modernos pante

óns, e coas letras despegadas, das que xa houbo quen 

levou o "M" de Mariño como recordo. Sobre a tampa só 

hai unha cruz na cabeceira e o nome e os apelidos en · 

mármore escuro, que a xeada e a calor foron despegando. 

Nada máis, nin data de nacemento mn tampouco de 

pasamento. 

Sentado á so~bra dos centenarios castiñeiros que 

arrodean a igrexa . e o cemiterio, nas escaleiras do adro, 



ante tal situación de abandono pensei· no· Panteón de 

Galegas (e Galegas) Ilustres, case tan esquecido como a 

tumba da poeta noiesa-courelá: de que quizais fose agora 

o intre máis . axeitado para darlle un pulo ao panteón e 

empezar unha nova xeira co traslado dos seu~ restos para 

San Domingos de Bonaval. Así Rosalía poderla conversar 

con ela de causas de mulleres, xa que todos os demais son 

homes. 

Clodio González Pérez· 

Haberá que.n defenda que morreu no" Courel e debe 

ser onde descanse· eternamente, pero non por repousar no 

Panteón de Galegas Ilustres endexamais deixará de ser 

"noiesa do Courel", como a definiu o seu íntimo amigo 

Uxío Novoneyra, da que tamén dixo: Marla Mariño Carou 

escribiu é o primeiro poeta místico de Galicia. Unha mística sin 

dogma, actual, nosa, con todo o agonismo do home d'hoxe e todo 

o patetismo que dá a !riminencia da propia marte e máis cando 

esta é prematura (. .. ) Dinamiteira da Pala, preme, rompe, 

comba, bate a sintaxis convencional, destrivializando . a expre

sión, quizaves sabedora d~ que a verdadeira esencia do no~o idio

ma é a libertade. Tumba de María Maríño (cemiterio de Seo·ane do Courel) 

,,. 

PE DE FOTO 

Jmagen de los tripulanres de "La.El\'1ra'· a su llegada a Puerto de Garupano. Venezuela. en Mayo l949 

Apresados en Venezuela 
160 inmigrantes ilegales Canarios 

En maio de 1949 as causas eran 

ben distintas. Unha das maldades da 

historia é a burla que fai das razóns 

que o mundo acomodado lle dá a 

aqueles que quedan fóra do reparto 

. da riqueza. Houbo un tempo no 

que os que agora pechan fronteiras 

quixeron que os demais as abrisen 

para eles. Seguirnos sendo incapaces 

cl.e explicar cómo no medio de tanta 

abundancia, nos encontramos cunhas 

cifras de fame e miseria tan deses_pe

rantes._A situación é máis deprimen

te se constatamos que os que emi

gran son os mellar do_tados para o 

traballo, unha sanguía h1:1mana que 

poucos países poden permitirse. 

_ ........... .. 
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ENTRE TODOS 

ONDE ESTÁ DEUS? 
Rematamos .. Pese ao afán de acaparar a Deus por parte 

das diversas relixións, foron persoas puramente laicas as 

que o descubriron. Porque primeiro veu senda o enco_n

tro con Deus e máis tarde apareceron as organizacións 

relixiosas. Un filósofo español do século pasado afirmou 

que, contra o que se empeñan en sos"ter as relixións, Deus 

é tamén un asunto profano, é dicir, de fóra do templo. Por 

iso, a comezos do século XXI, resulta incomprensible a 

actitude do cristianismo -entre nós, a da Igrexa- refuxia

do no culto relixioso e revestido dun espiritualismo des

humanizado que arrastra desde a Idade Media. Isto con

verteuno en cómplice da inxusta desorde que padece a 

humanidade actualmente. Forma parte do sistema esta

blecido. Así se explica que medre cada día máis o núme

ro de persoas que consideran· inútiles as relixións. Porque 

xa di o vanxeo que se o sal non sala hai que tiralo. 

rv ·rebelouse sempre contra a opresión, 

b tas qu b rrasen no seu nome en defen

da xu tiza salvadoras dos ·pobre~. Os que, 

fanatizados, van moitas veces detrás de deuses e dunha 

alva ión que non existe. 

Por iso este Deus do que andamos á busca non pode ser 

coñecido máis que dentro da historia humana pura e 

dura. Que ninguén o busque por outro camiño. 

Encontrarémolo sempre entre os que sofren ou no medio 

dos pobres, pero nunca onde reine o fanatismo relixioso, 

o poder dominante e a deshumanización. Hai que 

denunciar que o cristianismo non é un conxunto de 

prohibicións que coartan as liberdades serrón unha 

opción positiva para que a totalidade dos seres humanos 

encontre o camiño da humanización verdadeira. Con 

relixión ou sen ela. <entre-todos@hotmail.com> 

Antón M. Aneiros 
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OUTONO 

Dun día para outro comezaron · a 

cambiar as cores, así, con moito xeito, 

paseniño. Tamén a temperatura vol

veuse algo menos dadivosa. E sobre 

todo, mudou o olor. Case agradezo 

que a luz se recolla antes, porque así 

me retiro cedo ao meu cuarto, que de 

tanto aproveitar o día vou xa algo 

cansa. 

Na cidade, onde aos edificios non 

lles cae a folla, os cambios de estación 

márcaos Inditex e Cía. a través dos 

escaparates. Pese a todo o esforzo 

uniformador imposto, o corpo, non 

obstante, rebélase lembrándo:ios que 

non somos o que outros queren que 

sexamos, que somos mamíferos -

malia térmolo cada vez máis compli

cado -e que tras o renacer da prima

vera e a explosión do estío ven a 

reflexión, o recollemento e o descan

so do inverno . previa a transición 

deste outono que xa asoma pola 

porta. 

É o tempo de prender a cociña, 

recupe~ar a. la do armario, retomar o · 

pote, dispoñerse á resouta e se cadra 

volver escoitar os mesmos contos 

arrimados á calor do lume. No asfal

to, o outono invita a ir máis ao cine a 

ver historias e a compartir tazas de 

café ou infusións na tibieza dos locais 

favoritos. Pero por máis virtudes que 

teña a cidade, que as ten que ter, o 

que é neste tempo ulir si que non ole 

coma o Incio que se me vén á 

memoria de xeito irremediable na 

estación das cores pardas e amarelas. 

Centos de soutos acompañan a visita, 

que ·se volve especialmente deliciosa 

se o día é claro e frío. Cara onde 

mirar? En que reparar? En nada e en 

todo, deixándose levar só polos senti

dos. Dende os tons de transición das 

follas ata o tacto suave do manto do 

bosque, o son dos ~urizos ao caer, o 

arrecendo a humidade e o gusto das 

castañas asadas bañadas en viño 

quente e zucre na cunea. 

Beatriz Cedrón 

E por se resulta de utilidade públi

ca para compartir nas noitiñas ao 

calor do fogar, contareivos un conto 

pequerrecho ·que aconteceu agora 

mesmo, en pleno San Froilán, para 

que ve4ades que outro mundo é 

posible: ía Jonathan agarrado do 

brazo do seu avó, o señor Manuel de 

Sollán, e cruzaron cun veciño na rúa 

do Progreso á ho~a punta. O Sr. 

Manuel preguntoulle ao veciño se 

xantara e, respondéndolle o outro 

que non, dixo: "Pois anda, anda, vai 

indo logo, que xa che ven senda hora ... ". 

Seguiron andando e toparon con 

outro veciño .. O Sr. Manuel de Sollán 

repetiu a pregunta: - E logo, xantaches 

xa?, ao que aquel contesto u que si, 

que xa xantara. Manuel replicou 

entón: " - Éche boa magoa, oh, que con 

gusto te invitaba a tomar o polbo co meu 

neto". 

e ··············.-



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

Lidia e. Valentina 
. -...................... .......................................... ................................................................................................................................................................................................ 

LAMBENDO O PAO LONGUEIRO 

Como vos vai? Nós hoxe vimos un pouco desgustadas, 

cousas do fútbol. Si, si, do fútbol, lestes ben. E non pense

des que é polo Celta, que este ano ~on lle dá collido o 

aire á liga, nin polo Racing de Ferrol, que debe facer seis 

!11-eses que non gaña na casa. O desgusto vén porque esta 

temporada non se poden ver os partidos na galega. Agora 

os partidos do sábado pola noite hai que velos na · Sexta. 

Acabouse aquilo de nestes intres retiran en padiola ao xoga

dor do equipo pechacancelas. Todo parece indicar que pode ser 

unha escardadura de nocello producida no saque dende o currun

cho) ao rebotar o esférico no pao longueiro. Mentres) os seareiros 

locais non paran de animar ao gardamallas. 

Non o tomedes á risa que a cousa é seria. Os medios de 

comunicación xogan un papel fundamental na normali

zación dunha lingua. Non só polo alcance que teñen (son 

" 111 dio d m asas"), serrón tamén porque poñen en valor 

1 ~. Para moita x nte escoitar, alá polo final dos anos 

, falar n gal go a d Dallas G.R, Bobby, Sue Ellen, ... ) 

f¡ r lg rp'r nd nt . Do mes1no xeito, hai pouco a 

eri Mareas vi vas pre tixiou a gheada e o seseo, fenóme

no lingüí tico moitas veces desprezados. 

No do fútbol quédanos o consola de que se1ca van 

emitir os partidos en galego a través da TDT (Televisión 

D ixital Terrestre), pero no resto pouco consola ternos . 

Fútbol é fútbol 

Algunhas ~-áxi~a~ ·de xornal en galego, algún minutiño. na 

radio, as desconexións de TVE ... e apaga e vámonos! E da 

dobraxe de polo menos dez filmes ao ano, dos convenios 

con distribuidoras, da promoción dun xornal deportivo 

en galego, do impulso da nosa lingua en internet .. . ·e dos 

demais compromisos sobre medios de comunicación que 

aparecen no Plan Xeral de Normalización da Lingua . 

Galega ninguén sabe nada. Ai, xa o di o refrán: Á ovella 

fraca non lle faltan carrachas. 

O espírito de Kerala 
maric:CJrnun.CJRG > 
In i c i at i va Ga·lege po l o Software Libre 

Xa hai tempo que o compañeiro Turnes nos informara das van
taxes que supón o uso de programas informáticos de distribución 
libre. O qso é que non se entende por que todo o mundo se 

empeña en manter ao Bill Gates no número 1 da lista de hipermillónarios e por que as administracións, espe
cialmente a educativa, gastan cantidades millonarias en programas que podían sairnos de balde a todos. A quen 
lle faga falta un si tema operativo non ten máis ca baixalo de internet, e outro tanto acorre co procesador de 
texto . É certo que non coñezo a ninguén que pagase polo do señor Gates (o güor) pero tamén é verdade 
que a úa política é a de "vós pirateádeme que eu xa cobrarei de gobernos e institucións". Pero se eses gober
no d cidi en aforrar cartos tendo os mesmos servizos (case) todos sairiamos gañando: Así o decidiron en 
K rala, tado do ur da India que se declara limpo de produtos Microsoft. Quen queira informarse de todo 
o qu cómpre aber ten a páxina de mancomún (www.mancomún.org), a iniciativa galega polo software libre. 

A.Q . 




