O que hai de débil no mundo,
iso foi escoller Deus.
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Daniel López Muñoz

EDITORIAL A NECESARIA INDEPENDENCIA Coa aprobación da Leí de dependencia palas
Cortes Xerais ponse a primeira pedra dun novo sistema que
cubrirá as necesidades das persoas que necesitan de axuda para
desenvolverse. A fin desta leí é que entre todos asumamos un
coidado que ata agora recaía fundamentalmente nunha persoa
(case sempre muller), que hipotecaba a súa . vida ·ao facerse
cargo dun familiar dependente. E asumila entre todos significa tamén que entre todos a irnos pagar: Estado, autonomías e
usuarios faranse cargo do seu financiamento. Esta leí fixa uns
mínimos esenciais para todos os cidadáns do Estado; que serán
completados en cada autonomía cunha leí propia.
. Un dos aspectos máis salientables da filosofía da nova leí é
que opta claramente polo coi.dado na casa fronte ás residen-cías. Coidarase aos coidadores que conviven coa persoa
dependente: pagaráselles un salario, daráselles de alta na
Seguridade Social e requiriráselles unha mínima formación
para que ese coidado sexa o mellar posible.
Unha gran parte das persoas que se encontran ·nunha situación dependente son os nasos vellos, que están aqueixados de
dous tipos de problemas: o social e o médico . .Son dúas vías
diferentes, porque mentres que o traballo de evitar a exclusión
social que sofren moitos deles debe ser feíto polos servizos
sociais, a prevención e atención médica débeselles encomendar ao sistema sanitario. Ademais en moitas áreas rurais galega o probl ma agudízase, pola soidade e a dispersión.

Cómpre indicar que unha das grandes carencias que tivo at~
agora o sistema de axuda no fogar (alguén que vén a casa coidar dun maior) foi que o dereito a ela dependeu da ·vontade
dos poderes municipais e non sempre se aplicou un baremo
obxectivo. Esta é unha oportunidade para mellorar este programa, que forma parte dos servizos sociais galegas, que son
o auténtico cuarto piar do estado do benestar que tanto predica o ministro Caldera. E non só mellorar ese programa
enón a entar un sistema de servizos sociais profesionalizado,
á il e eficaz.
·················e

O TRA,SNO NO PAO DO POLEIRO
MEDICATE
QUE
ALGO
QUEDA Cando a nosa María era meniña,
e conúa dúas culleres de papa ao día e cinco
clúcharos da harta por xunto, tendo, consecuentemente, cara de clúcharo e anorexia
infantil, había unha veciña que tiña unha nena
rebolo, con chichas nas perniñas ~ fazulas
rubias que, segundo a súa nai, non comía nada.
Levouna ao pediatra da pública, home adusto e
sensato, pouco amigable, pero con oficio, que
lle dixo en galega e sen mover un músculo
facial que para que recorcio quería máis nena,
que aquilo era unha regalía e que se deixase de
parvadas.
Pero aquela arquetípica usuaria do sistema sanitario tiña clarísimo que a nena tiña que amorcillarse algo máis, co que a levou a un pediatra
privado de sona da Coruña, que lle cobrou, en
castelán, unha pasta, e que lle receitou uns eficacísimos abridores de apetito que valían un
olio da cara. A nai volveu feliz, con esa satisfacción que dá o deber cumprido. E coa lección
dada a aquel médico da seguridade social que
non era bo porque non medicaba.
Agora, por fin, o Ministerio de Sanidade, lanza
unha campaña seria contra o ignorante hábito
de tomar antibióticos coma quen toma juanolas. A ignorancia non é só o usada, é exrensísima
e moi perigosa cando se trata de engulir esas
drogas que só fan ben cando se toman con
moderación e acerto. O problema é que a
saúde e a enfermidade son fenómenos comunitarios e que se un bacilo se fai resistente e
forte fronte a un antibiótico mal tomado, faise
para todos e todas, para os irresponsables e para
os que fan as causas con siso. Mesmo niso
somos comunitarios .
E a cousa da campaña lévame a unha reflexión
sobre a perda de non ter televisións educadoras. A sacrosanta liberdade de expresión enténdese como a escravitude dos negocios e as
audiencias, e as audiencias gáñanse co lixo e
bazofia, que é o rendible, e aínda ·se lle esixe ás
televisións públicas que se poñan á altura das
privadas. Agora o Ministerio, todos nós, ternos
que pagar 6,4 millóns de euros, cando a reserva de tempos de emisión para ese tipo de asuntos debería ser unha abriga.
Ternos o liberalismo metido nos miolos. E os
bacilos encantados.

BOA NOVA

A CLAVE

Xabier Blanco

O único importante
A retirada submisa e silandeira dos burlescos saduceus suscita a aparición do
único interlocutor sincero: un mestre da Lei, empeñado na busca auténtica da
verdade. A súa pregunta nace dunha esixencia particularmente sentida no xudaísmo de entón. Un número esaxerado de imposicións e prohibicións, a voltas
totalmente insignificantes, impedía ver con claridade o realmente importante.
A resposta de Xesús, recollendo dous textos do Pentateuco, caracterizase pala
seguridade soberana con que une o _
amor a Deus e o amor ao Próximo. O amor a
Deus fai posible o amor ao Próximo e só no amor ao Próximo pode manifestarse o amor a Deus. Velaquí o mandamento maior, porque só o amor é o que dá
sentido e orientación a calquera norma. Calquera observancia relixiosa e calquera acto de culto carecen de significado e de valor, se non son cumpridos á luz e
na perspectiva do Amor.
Non é difícil percibir aquí unha vez máis o eco das palabras que explicaban a
acción simbólicc¡ da purificación do Templo (Me 11, 17). Este eco faise aínda máis
patente na resposta de aprobación por parte do mestre da lei, resposta que, contrapoñendo o amor a todo o culto xudeu, vén ser unha seria crítica ao Templo e
a un culto meramente externo na figura dun representante cualificado do xuda ísmo.
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O 3 a Xunta asiste en

MONTEVIDEO

Dende 1991, caida da URSS, mataron 300 XORNALISTAS en Rusia,
a última, A. Politkovskaya, que investigaba a represión de Putin con libros
coma Unha guerra sucia, Terror en Chechenia. Estaba a escribir sobre as arre-·
piantes torturas de Rusia a chechenos inocentes, para que asinasen delitos que
non cometeron ... Era a detractora dos abusos contra os dereitos humanos. lrciq
xa foi a tumba de 97, e China é o talabozo e máis de 42. No 2004 foron asasinados 78 e no 2005, 65, .encadeados 800, 1300 agredidos, 622 medios censurados. Neste ano xa son· máis de 40 mortos.

a un cumio
de mandatarios sobre a emigración.
Un país .que está a medrar un 60/o -o
ano pasado un 120/o, despois da crise
do 2002. A débeda pública supón .o
880/o do PIB, 10 puntos menos que hai
12 meses. O crecemento dos socios Arxentina e Brasil- empurra esta
bonanza propiciando un incremento
das exportacións do 32,60/o e das
importa _
cións un 42,50/o, mentres
?egue medrando a inmigración: 953 a
Galiza no 2005. Na foto, Carlos
García, fil lo dunha carballesa emigrada a Montevideo, agora retornado á
mesma vila.

O Festival de Cine de Ourense (o 4),
estrea o cartel de Eduardo Rubianes.
A CASTAÑA vai acadar a Indicación Xeográfica Protexida na UE. Hai
O CINE vive un ha encrucillada, . 140 variedades e moitas presentacións, como "marrón gla.cé", con demanda en
produce uns 20 filmes ao ano, no que
EEUU, Xapón, Europa ... , Varias son as industrias transformadoras e envasadoras: Cuevas de Ourense, Naiciña de Chantada, Barreda do Barco, Arotz de
traballan 3000 persoas en 150 produtoras que facturan 200 millóns.
Monterroso, etc. Veñen de integrarse en Proagrosi!va para defender os soutos,
Pero a asistencia reducíuse, en Lugo cando se importan 7 millóns de Kg. de Portugal e o Bierzo. Poden manterse
no 2005 un 150/o. Só quedan 200
conxeladas ata 6 meses. Na ilustración, a portada do libro de Ramón J. Castro:
pantallas, a maioría nas cidades. Este
Compostela Viva, coa testemuña dun vendedor de castañas na rúa.
ano cúmprense os 90 da primeira
película de .ficción: "Miss Leyda" de
José Gil, rodada na Toxa e no . Río
Lérez. Un dos intérpretes foi Castelao,
no papel de pastor protestante. O 20
presenta rase
no
festiva 1
de
Mannheim Tan pouquiña causa, un
corazón, de Daniel Domínguez.
O RAMADÁN é unha celebración global, ali onde hai crentes. Na
foto, a Mesquita de Arteixo: senegaleses, marroquís, rusos, galegas ... Hai mesquitas ou l_ocais no apeadeiro de· Fazouro-Foz, onde se xuntan os .tja Mariña,moitos viven da venda ambulante-, Ourense, Santiago ou Sanxenxo. En
Vilaboa de. Pontevedra, denegáronlles a construCión da mesquita para 229
marroquís do concello, un 3,70/o da poboación.
················o

Alfonso Blanco Torrado
O 10, lembramos os 50 do sinistro máis grave na RÍA DE VIGO : o
afundimento do Ave do Mar de Moaña no que morreron 27 pescadores, cando
a vila preparaba o San Martiño. Unha cruz de pedra, das que impactan na
costa, erguida na pedra de San Martiño, nas Cíes, lembra a traxedia. Na súa
memoria sentimos a emoción de Os afogados (1945) de Díaz Pardo.

O 11 maniféstanse os obreiros de
Calvo.120.000 galegos e galegas traballan grazas ao mar e empregos
indirectos: 29.054 (na costeira o
600/o), 18.000 nas conserveiras (perderon 2000 dende o 2004), 13.000 na.
acuicultura, 3000 en conxelados e·
7000 na comercialización. AS

Nas eleccións, os labregos de NICARAGUA están a reivindicar prestación.s pola desfeita que sofren debido ás fumigacións dos campos por un
pesticida espallado por multinacionais norteamericanas, alí e neutros países
dende hai anos. Máis .de 500 mortos de cancro e 22000 enfermos: cegueira,
esterilidade, migrañas, etc. No 2002 foron condenadas pola xustiza pero non
cumpriron a sentencia. Na foto, Cristina Alonso, da ONG Amarante, que estivo en Nicaragua .traballando polo desenvolvemerito deste país.

EXPORTACIÓNS DE
PEIXE-, despois da automoción e
téxtil, achegan 115~ millóns €, o 72
O/o de peixe fresco e conxelado, e 280/o
conservas. Son 35 industrias e 50
filiais (Pescanova, Calvo, Jealsa ... ) en
15 países: Namibia, Arxen.tina, Chile,
O Salvador, Polonia . A escultura de
aceiro Peixe de Manuel Facal no seu
berce e no da empresa Calvo, na
Ponte da Pedra de Carballo de
Bergantiños.

A morte por fame dun neno en Ponteareas, e o descubrimento do maltrato dun
neno ao día, estarrécenos no DIA DOS NENOS. A Xunta abriu o
ano pasado, 380 expedientes, e 302 rio 2006. Un de cada 8 medra na pobreza, o 13,30/o. O 1,20/o dos 40 millóns que malviven nos 26 paises máis ricos.
400:000 menores sofren malos tratos ao ano. 50 millóns sen identificar. 80
millóns obrigadas a casarse, 143 millóns orfos, 6 millóns morren de fame. Por
xarampón (500.o.oo), sida (1 cada minuto). 8,4 millóns fan trabal los forzosos e
171 perigosos. En 72 estados son torturados, ata a morte, o.u apresados para
estafar aos pais. En EE.UU. 42 sociedades venden técnicas de tortura, mesmo
a ditaduras.
250.000 empurrados ÁS GUERRAS, en Liberia o 100/o dos soldados
foron menores de 16 e o 200/o de 18. 2 mill.óns morreron nas guerras en 10
anos. En Ruanda· obrigáronos a matará familia e 1 de cada 2 asistiron a situacións de violencia en 1994. Na foto un mutilado das 20 millóns de minas soterradas en campos e fronteiras, que mataron e feriron a 10.000 persoas no 2005
(3 anos antes foron- 26.000).
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CEMENTO OU INVESTIGACIÓN

Vi ad ucto da Autovía do Cantábrico

As Cortes Xerais e mail? Parlamento Galego andan
tas semanas a voltas cos presupostos xerais para o 2007,
proxectos de lei que serán aprobados nos últimos días
deste ano. Como tódolos anos, os grupos políticos teñen
opinións diverxentes sobre o destino que van ter os .gastos públicos. Curiosamente os debates pasan bastante por
alto a maneira de obter os ingresos necesarios.
Os respectivos gobernos insisten en destacar a relevancia do gasto social, para investigación e desenvolvemento,
para educación e para vivencia. Centrándonos en Galicia,
as partidas máis importantes dos orzamentos do Estado
son as das obras do AVE da Coruña a Vigo e de Santiago
a Ourense e para a autovía do Cantábrico, entre Ribadeo
e Baarrionde.
O Partido Popl,llar denuncia que o 97 % do total é para
proxectos xa iniciados polo goberno anterior e só un 3%
son para proxectos novos. E sinala que esas previsións
supoñen retrasos moi importantes no remate doutras
autovías interiores de Galicia ou das obras do AVE .
Tam én houbo un gran debate sobre o tratamento que
a no a comunidade recibe neses proxectos de gasto.
D e de a Xunta e tímase que se acada o 8 por cento do
inve tim nto que se fixara como obxectivo e o BNG
con idéra ati feito polos 60 millóns de incremento que

...............

_

conseguiu, de xeito que cambiou a súa intención de votar
en contra da totalidade e vai tentar solamente lograr
algunha pequena mellara con emendas ·parciais. Pero o
PP reta aos outros partidos a reclamar un a_u mento de 561
millóns de euros para Galicia.
Cos orzamentos da Comunidade Autónoma, a Xunta
aspira a crear 35.000 em.pregos de calidade e poñen o
acento no gasto social. As consellerías respectivas gastarán
un 40% dos 10.800 millóns de euros a que ascende a cifra
global. As infraestruturas contarán con 1.500 millóns e
400

mill~=ms

serán para Investigación e Desenvolvemento.

Un dos gastos máis polémicos segue sendo a chamada Cidade da Cultura, proxecto predilecto de Manuel
Fraga e que a nova Xunta tenta reorientar. Para iso destinanse 50 millóns. Os investimentos máis relevantes en
obras públicas son os 72 millóns para as autovías de Brión
e Teo en Compostela, os 30 millóns para a autovía
Nadela- Sarria e 29 millóns para o novo hospital de Lugo.
Claro que todo isto son cifras máis ou menos teóricas.
Porque do dito ao feito hai un gran treito e cada ano o
nivel de realización dos proxectos aprobados deixa sempre moitas causas pendentes. Seguiremos falando dos
nosos cartas .

O PETO DO ,,
SANTOANTON

············· ························ ·······Rubeii. Arambuiu-.

Dicía -Don Álvaro. Cunqueiro que o outono é un gran faisán dourado que pousa cada
ano nos bosques de Galiza. Fornas de paseo á
Ulloa, atravesando a serra do Candán e facendo alto no mosteiro de Acibeiro. Antes o~
monxes fabricaban xeo que mandaban a
Castela, agora é un hotel disfrazado de hospedaría, sen frades . O río
Pambre bica ao Ulla preto das fervenzas de Mácara, que quixeron
arruinar cun salto eléctrico. Subimos logo á serra do Bocelo, fixemos
meditación na ruína de San Antolín de Toques, onde o río atravesaba
o cenobio quizais para proporcionar troitas ao abade. Pasando Castro
de Lobos, no máis alto hai unhas inmensas rochas que agachan cultos
milenarios e, preto, unha mámoa, abandonada, esquecida. A vista desde
o curnio é impresionante: cara ao norte rnírase Sobrado, e no horizonte as impoñentes chernineas da Central de Meirama como un
aviso do progreso. Se non fora pola hurnidade, eu quedaría en San
Antolín e na súa fermosa igrexa románica, rezando e comendo troitas
con aquel viño vermellón de Sob~r.. Para rnin que son lugares máxicos e cheos de espíritos. O outro día preguntoume unha rpuller despois da misa se eu
cría nos espíritos
dos mortos que
andaban
polo
mundo. Recordei
a historia do Santo
André que apareceu dentro dunha
mazá que
ían
comer o Noso
Señor e San Pedro
n un ha das súas
carniñadas aló por
Teixido.
Quen
metería dentro da
mazá ao Santo
André? O caso é
que dende entón
din que por alí
andan os espíritos.
Confeseille
á
annga que non
cría nos espíritos. O casó é que hai pouco tiven unha visión que me
fixo tremer. Fun de noite buscar uns amigos ao remate dunha feira. Xa
estab a todo recollj.do e agardei no auto xunto· ao cerniterio.
Apareceron tres sombras· e foron cara ao bar da festa pedindo viño.
Nori os atenderon. Berraron, abriron os brazos, protestaron. N ada.
Deron volta e pasaron ao meu carón. Coñecín a un deles, drogadicto.
Escoiteilles dieir: ímonos que nós non existimos! E atravesaron o
c~rniterio. Pois é certo, hai espíritos.
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CO PADRE MANOLO, DEUS
PASOU POR·CENTROAMERICA

RELATO DE CHEMA FERNÁNDEZ, AMIGO DE
MANOLO MAQUIEIRA
Manolo Maquieira era un xesuíta de Vigo que levaba media vida dedicada á reinserción
social de mozos marxinados en Centroamérica. Honduras, O Salvador e Guatemala foron os
seus toga.res nos últimos anos. Neste último país levaba varios anos trabal/ando en Porto
Belice, un asentamento de casoupas construiído debaixo dunha ponte, un lugar no que o
70% dos nenas son orfos e viven na rúa e o 60% das nenas son violadas antes dos 15 anos.

..............
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Coa pel aínda arrepiada, sento para
tratar de escribir as moreas de emocións que a todos os que tivemos a
Manolo ao noso carón nos deixaron
· es tes días . .Ata a súa morte el foi paso
de Deus polas vidas de moitas xente.
O domingo oito saía da casa co
meu fardel, o que levaba a miña
botella con · viño, o meu queixiño e
algo de chourizo para celebrar a
Eucaristía en Puente de Belice.
Despois dos atascos de costume cheguei á casa de M ·anolo, onde me
esperaba sorrindo coma sempre,
xunto con Javier Mosquera, profesor
da e.scoliña e unhas relixiosas. Deille
o fardel, botouno no lombo e sabendo o seu contido dixo: "en fin, que
traballos nos manda o Señor!".
Despois de botar unhas risas marchamos onda o parroquianos.
Comezamos a Eucaristía. Á miña
querda sobresaía a figura de
Manolo que por talla e por estar
mpre rod ado de "patojos" (nenos)

parecía unha galla de "banano" con
todos os seus "bananitos" pegados ao
talo. Casualmente, se é que Deus
deixa casualidade, liamos a pasaxe do
evanxeo Me 10, 2-16, onde Xesús

deixa clara a súa opción polos débiles, por los marxinados e polos sinxelos, cando recrimina aos seus discípulos porque queren escorrentar aos
nenos que se achegan.
Lembro _a súa aperta de paz ese día
e aínda sinto a súa humanidade
petando contra a miña, que non é
miúda. Parecíamos dous osos. Esa
sería anosa derradeira aperta; ou non,
a última deilla na padiola do Hospital ·
cando xa fa1ecera.
Ao rematar a misa, faladoiro, comezando así o ritual que desde a miña
chegada a Guatemala instituíramos:
facer mesa despois da misa; a ela unírase Javier un par de meses atrá~ .
Eu estivera visitando varias comunidades indíxenas do meu proxecto
en Alta V~rapaz, e baixaba por ali cara

Cherna

.(

á capital, onde normalmente mercaba algo de queixo na cooperativa en
Tactic, e ese · día había queixo en
abundancia, algún anaco de queixo
español de algunha visita, algo comprado por Javier e un queixo salvadoreño. Manolo avisounos que non
había pan e mar~hou mercalo; cando
chegou o viño, el partiu o queixo e
degustamos a nosa amizade e cele- ·
bramas a vitoria de Fernando
Alonso.
Chámannos os "patojos" para
comer, pois xa está lista a pota de ver~uras que se come na casa de
Manolo, que dicía el que así cumpría
co réxime do cardiólogo, así que o
menú dos· domingos era o mesmo, a
única variación era se o chile picaba
máis ou menos e había veces que o
chile de marras picaba que rabeaba.
Pero os patojos dicían que o Padre
Manolo non botaba chile, serrón que
tiña un vello que metía e sacaba e
que cando a cousa picaba era que o
deixara algo de máis aló dentr~. O
certo que ese día non picaba moito e
ali ~ompartimos con catro patojos e
patojas.
Paco púxose a. facer rabiar a
Manolo e dicíalle que estaba raro xa
que el estáballe tirando polo xenio e
Manolo non contestaba ás súas provocacións, cousa rara en Manolo que

no deixaba pasar una. Xa ao final da
comida dime a min, que estaba ao
seu carón: "Cherna estáse varrendo o
sentido" e eu contesteílle que se quería que o levase ao cuarto. Xa non
falou máis. Empezou a caer, erguémonos e tivemos man del e deitámolo · no chan. Ali empezó a respirar
cunha especie de ronquido e ex~ra
viouse a súa mirada. Todos cun
inmenso susto empezamos a mobilizarnos: uns a tratar de reanimalo;
outros a avisar a policía do posto do
lado; outros a chamar unha ambulancia; pero Manolo empezaba a poñerse morado e decidimos levalo ao
hospital. Así que Javier baixou o seu
coche que tiña 4 portas e metémolo
na parte traseira tumbado, colocando
su cabeza no colo de Irma, una de sus
"filias" que non quería separarse del.
Ao que o cargamos, Javier saíu a
fume de carozo para a Clínica do
Pilar, h_ospital da Beneficencia e pañola onde por ser español abíamo
que o ían atender e porquen ningún
sabíamos dun sitio mellar.
Paco e mais eu no n1eu coche tra
deles; tras cruzar a ciclad rezando
pola saúde de Manolo diciamos un
para outro: "vai moi mal. pero alí
reanímano" "non e
pode lr
Manolo". Chegamo á línica e a
.estaban nun box d urxencia r ani-

mándoo. Ao cabo de dous minutos
informaron de que fixeran 0 posible
pero non puideran salvalo.Pecheill
os olios e deille a absolución co convencemento de que Dei.is xa lle per. ~oa~a todos so pecados, porque se
pecara era por exceso de amor.
Saíron recibir o cadaleito . inoitos
dos seus "fillos" como lle gustaba chamalos. Durante un bo anaco rapaces
e. rapazas ficaron abrazados ao cadaleito. Houbo que pedirlles que se
apartasen para que os demais puidesen facer · a súa homenaxe a Manolo.
O ataúde quedou cheo de bicos e
bágoas a.os que se ían sumando os
pétalos de rosas e máis bicos e bágoas dos que ían pasando. Algunhas das
súas filias choraban desconsoladas
dicindo "finou o meu · papá, a miña
mamá e o meu amigo: quedei orfa".
N un momento, na metade da
noite, cando non se oían máis ca
algúns impos de dot, empezou a

e coitar e unha cantiga moi en voz
baixa. Eran seis das Ílas filla abra!lada ao cadaJeito e coa súas cariñas
pegadas ao v~dro que as se.wauaba de
Manolo. E tábanlle cantando a coro
unha de a canc1on de excur ión
qu
guramente tanta ve es 11 cantaran cando a acompañaba. oaba a

CO PADRE MANOLO, DEUS
PASOU
R CENTROAMERICA

coro de anxos e sobrecollia a escena
porque cantaban baixiño, como querendo dicirlla ao oído, sen molestar
moito para non esperalo ...
Ao día seguinte, comezamos
cunha eucaristía de acción de grazas
que foi testemuño do amor que
todos os que foramos pasando pala
vida d Manolo queríamos agradecer
a
us, pois para todos a súa vida foi
un regalo, un acto da presenza de
eus nas nosas vidas. Despois da
eucaristía levamos a caixa para escala
de Puente, onde Manolo comezara o
seu ilusionante proxeco para canseguir un futuro mellar, cheo de dignidade e esperanza para os rapaces e
rapazas de Puente Belice. Na escala,
un altar de flores esperaba o carpo de
Manolo e moitos veciños de Puente,
alá foron dar o adeus ao padre ·
Manolo. Abrazábanme dándome o
pésame e preguntándome que ía ser
deles agora, facéndome xurar que
non os ía abandonar tamén.
Devolvemos o cadaleito á igrexa de
Santo Antonio e ao pouco chegou o
Presidente do país, Óscar Berger que
deu testemuño así do cariño persoal
que profesaba a Manolo e despois de
animar aos "patojos" a seguir o
xemplo que lles dera o Padre, algún
d le como fieis discípulos dun
M anolo que tratou á autoridade
empre cara a cara, colleron o micró-

..............

_

fono e preguntáronlle de fronte se
contaban co seu a:poio para seguir na
escala e que se por fin lles ían facer a
cesión dos locais do colexio no que
estaban. O presidente tivo que facer
compromiso de entregar a6 proxecto
estes locais nos que agora se se sitúa.
Grazas a Deus e malia que xa estamos en precampaña o presidene non
fixo discurso político serrón que esti.
, .
"
. "
.
.
vo mm proximo aos patojos e estivo moi cariñoso con todos .
Esa tarde ata o ceo quíxo chorar na
despedida, só que como aquí o ceo é

de trópico chorc_m arroiando. O día
· 1O enterrámolo. Dende que entrei na campa estiven sempre rodeado e abrazado por
"patojos e patojas" que fundiron as
súas bágoas coas miñas, pois Manolo
faloulles moito e moi ben de min e
de Paco. Sabendo como nos queria
Manolo, sentíannos un deles na dor e
tamén na esperanza de que non ían
fi·c ar sós.
Una trompeta y un tambor tocando despedían a Manolo e arrincaban
lágrimas a todos os presentes.
O amor de Deus derramouse. con
Manolo en todos os sitios por .o nde
pasou e con toda a xente que 'tivo a
fortuna de cruzarse con el. Por isto
Deus mesmo foi regando o seu amor
coa vida de Manolo e bendicindo
con el a todos os que estaban cansos
e abafados, que nestes países son moitos.
Descansa en Paz amigo bo, hoxe
estas ante o teu Señor, aquel que
predicaches coa túa vida, senda amor,
cariño, comprensión e axuda, senda
ti tamén un Cristo que cargaba coa
dor dos demais. Ata o naso encontro
definitivo co Pai. Adeus mírmano.

CARl'A
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A PROPÓSITO DA CARTA-ARTIGO DE
JUAN CEJUDO (IRIMIA Nº 724)
Lin a túa carta sobre o comportamento de Zapatero na visita de
Bieito XVI a España. Eu basicamente subscribiríaa _o día 9 de xullo,
pois ese día alegreime de que o presidente non fose á misa do Papa en
Valencia, pero o día 11 de xullo as cousas cambiaron, cuestión que non
se ten en conta para nada no artigo.

Un momento do enterro ao que se
refire o autor da carta

O día 11 o noso presidente foi á misa a un funeral polo soldado hispano-peruano morto en Afganistán, misa presidida polo arcebispo castrense. É verdade que saiu a información no telediario da TV-1 do
mediodía, pero era imposible. saber se era misa ou nón, e así o comentei con persoas que viran o telediario. No da. noite puxémonos a velo
coa fin de averig1:1ar se houbo misa no acto ou non, e non puidemos
saír de dúbidas. Tivemos que recorrer o 12 ós xornais El País e El
Mundo, para saír de dúbidas e ver mesmo o que dixo o arcebispo, palabras que recollían ámbolos dous. Por iso coido que este cliferente proceder entre o 9 e o 11 do mes de xullo é calquera cousa menos que:
"debera ser o exemplo que hai que imitar, o camiño que hai que seguir,
sobre todo polos políticos" .. . ou "decisións que moito teñen que ver
coa coherencia persoal", como escribes nese artigo. Agardo que os
comentarios sobre os políticos estean máis respaldados polos feitos e
que os criterios de valoración sempre sexan os mesmos, tanto se son
para un partido, como para calquera outro. Recibide un· cordial saúdo.
Antón Negro
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O CAIUCO DE VILAGARCÍA
Os que me coñecedes sabedes que son voluntario
de Cáritas. Non é que lle dedique moito tempo pero
a posibilidade de selo tenme brindado momentos da
miña vida deliciosos e amargos. Hoxe 'pola tarde
vivín un deles.
Pedíronme que levase á estación de buses de
Pontevedra a dous subsaharianos que despois de chegar
a Canarias en caiuco, despois de recibir un papel que
· non entenden que lles dá unha orde de expulsión irrealizable, despois de internalos nun centro de acollida en
Canarias, despois de que os metesen nun avión e os
levasen a Madrid, despois de que en Madrid os metan
noutro centro de acollida, despois de que un señor de
Madrid faga unha distribución polos centros-casas de acollida de España, . despois de metelos nun bus dirección
Vilagarcía, despois de estar unha semana na casa de acollida de
San Cibrán de Cáritas de Aro usa, chega o momento de dicir...
e agora que?
Entón eles quitan un teléfono do fondo dun peto, e chaman a un paisano e din .. . quero ir a ... e como en Cáritas
non somos carceleiros de ninguén pois dáselle un
billete de bus e que vaian onde queiran e que Deus
os bendiga.
Ben, pois a min pedíronme que levase a dous subsahas a Pontevedra, xa que un ía a Oviedo cun colega e
outro aAlgeciras.Alá fun eu con eles. Un sabía uns escrúpulos de francés (o que ía a Oviedo), o outro nin papa
de ningún idioma coñecido.
Comezan as despedidas na casa de San Cibrán e nas
súas facianas denotaban moita ledicia a pesar da pena de
toda despedida. Estaban felices. Na miña opimón tiñan
a felicidade da inocencia, de pensar que xa pasaran o
peor. No coche en silencio, eles co sorriso pos to e eu
matinando que a vida para eles se tornaría dura.
Empezaban os traballos de merda, os alugU:eres de
merda, as explicacións á policía, a9s médicos .,.
Na estación de buses a espera, primeiro chegaba o Alsa dirección a Oviedo. O rapaz espelido axiña entendeu que ·esperaba un
Alsa. Miraba aos buses · e dicía, "pas de bus, c'est un mon-bus".
Chegou o Alsa, eu tiña que fala,r co chofer e dicirlle que avisase ao
rapaz cando chegase a Oviedo, peto cando baixou empezou a abroncar
a unha señora que levaba mal a equipaxe, e a outra que levaba mal o billete e dixen: merda, xa me tocou o borde de turno. Cando me dirixín a el e lle
explico a situación salta e di:

Xan Guillén*
* Tomado do blog de Xan Guillén:http://www.blogoteca.com/xancin/

Ai, va la hostia! Pero yo bajo en Lugo, no te preocupes, le digo a mi compañero que . atienda al chaval, .
faltaría más. Eu xa estaba flipando coa. empatía do
vasco, cando un señor que estaba na fila dixo, non te
preocupes que eu baixo en Oviedo, e unha señora con
pinta de opusina empezou a dicirlle- Parle-vous
frarn;:ais? Subín con el a .d eixalo no seu asento e a despedilo, sinalando co dedo polgar hacia arriba e desexarlle sorte. Mentres baixaba do bus un "pasillo" ~e sorrisos, e de simpatías me despedían, mentres que eu daba
as grazas a todos, e eles mas daban a min tamén.

Faltaba o outro, o que ía a Algeciras.- Tras a espera o
mesmo. El agardaba un Dainco. Antes de que chegara o
bus xa empezara a preguntar quen ía a Algeciras. Vaia mal
rollo, ninguén ía aAlgeciras. Un señor sevillano, e1!1-pezou a preguntarme, que lingua falaba: un dialecto africano. O señor, volcouse. Empezou a falarlle en francés, en inglés, alemán e incluso en árabe! O subsaha nin papa. A xente volcábase, e cando
chegou o bus repetiuse a escena co chofer .pero sen ser
borde co resto cfo pasaxeiros. Enseguida dixo, xa aviso eu
a todos os compañeiros. En canto chegue a Algeciras
xa lle digo que baixe.
Entón un marroquí que chegaba nese momento
dixo, eu baixo en Alxeciras, e dirixiuse a el e deulle a
. man, sorrin}io. N ese momento eu estab;:i. convencido
existencia · de Deus. Volvinme despedir co dedo polgar
hacia arriba.
Seguro que ·estes amigos non lerán isto na vida, pero
quera desexarlles que dentro duns meses estean a gusto
nas súas vilas ou cidades, que atopen amigos de verdade, ·
compañeiros, bos empresari<?s, que dentro dun tempo
atopen parella, que paseen con ela ·da man, polos nasos
parques, que casen, que teñan fillos, ·q ue poidan mandalos a colexios coma o meu, que os s~us flllos se integren corrta o que son no medio de nós, que aprendan
español, que aprendan galega, catalán ... que gocen dos nasos
bares, das nasas tapas, dos nasos cines, que poidan ir a ver partidos
de fútbol do seu equipo, e que choren coa súa xente e as súas bágoas reguen a nosa terra. Que voten ó PSOE, ó PP, ó BNG ou ó partido que lles pete, ou non voten, que os fillos paguen a miña seguridade social e xoguen cos meus fillos ó fi~tbol, e á billarda, e se cadra acaben senda neofalantes, ou non o sexan, e que non esquezan as súas raíces, e
que poidan volver á súa terra, ou que volvan de vacacións ... En fin, deséxolles
qu~ sexan normais. Unha aperta, rapaces, e boa viaxe, pero boa viaxe pola vida.

ENTRE TODOS

M. Aneiros

O PAPA BORGIA NO CINE
Pero non é o papa senón a Igrexa o que máis debe
importar. O papa foi elexido por aquela Igrexa, que
actuou libremente e polo tanto ela é a reponsable.
Certamente, un grupo de poder xerárquico dentro dela.
Xa noutra ocasión apuntei que me preocupaban moito
rnáis os electores que os elixidos. So~ sempre os electores
os que poden cambiar os cargos. Pobo de Deus, esperta
do teu sono ! Como era logo aquela cristia1\dade que o
abarcaba todo en Europa? Pois era a que só catorce anos
máis tarde chegou á división entre católicos e protestantes, ao denunciar Lutero os abusos e .a simonía de Roma.
A Igrexa collera no s. IV o camiño equivocado con
Constantino, no s. XI convertiuse en emperadora do
mundo co poder temporal (o divino e o humano) ata

,
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non e o papa senon a
lgrexa .o que máis
debe importar

te días nos que escribo este artigo estréase unha

p lícula que recolle a historia dun papa español do S.
XVI,Alejandro VL Sen entrarmos en valoracións da cinta,
paréceme importante que se dean a coñecer etapas da
historia da Igrexa pouco exemplares, porque o intento de
achegarse á verdade e á realidade do que pasou ha traer
consigo resultados sanadores para a etapa que estamos
atravesando agora. No ben e no mal, a historia sempre

chegar aos nasos días con esta grave cnse que a pode
conducir a perder a súa presenza en Europa e na chamada cultura occidental. Pero se marren as relixións, como
institucións temporais, non vai pasar o .mesmo con Deus,
(

resulta mestra para os que. a ollan con corazón limpo.
Sobre o papa Borgia pesa unha lenda negra que agora un
libro pretende clarexar .

nin coa relixiosidade e a espiritualidade dos seres humanos. Estes buscarán -xa o están a facer- novas formas e
modelos máis humanizadores e cristiáns.
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Bea Cedrón

FORMACIÓN
En todo caso, preparar e superar unha oposición a día
de hoxe pódese dicir que non é imposible pero tampouco ben senda .un agradable paseo pala beira do río. De
feito, hai xente que lles dedica anos da súa vida. Certo é
que ninguén lles mandou, pero o esforzo resulta incuestionable.
Mais dentro da Administración, unha causa é o grupo
formado palas persoas funcionarias, e outro o da clase
política lexitimamente elixida non por oposición, concurso ou concurso-oposición, serrón en su:fraxio universal, igual, libre, directo e secreto cada os consabidos catro
anos, senda aquela, a clase política, a encargada de dirixii
ás funcionarias e funcionarios no seu labor profesional. E
neste punto pregúntame se realrnepte as persoas con cargos políticos deberían ter coñecementos cando menos na
área na que gobernan (e digo "coñecementos", non títulos universitarios nin académicos de ningunha clase). A
miña dúbida vén dada a raíz da pregunta formulada por
unha xornalista a unha persoa con responsabilidade política nun concello galega, quen dicía que tras varios anos
nunha Concellería concreta apetecíalle cambiar a outra.
Ao preguntarlle que cal outra lle gustaría ocupar dix.o: "Calquera: Medio Ambiente, Infraestruturas... Calquera
que me permita relacionarme coa xente e saír á rúa" .
Non ser.ei eu quen dubide do saber enciclopédico de
A tal altura do milenio, e rnáis en Galiza, se lle pregun-

ninguén, pero sinceramente creo que se os políticos se

taran a un grupo de persoas escollidas ao azar a súa opi-

dedicasen a.o que en verdade lles compete, a saber: diri-

nión sobre as funcionarias e os funcionarios de calquera

xir, planificar, organizar e ordenar con arreglo a unhas

administración pública, habería moitas posibilidades de

directrices que deberían ser diferentes segundo a forma-

que tras un irónico sorriso inicial, xurdiran cualificativos

ción que goberne, bastante teñen con saber, entender e

relacionados coa vagancia, o pasotismo, o despotismo, o
nepotismo e moitos outros "ismos" non relacionados coas
vangardas precisamente. Non obstante, simphficacións e
xeralizacións á parte, sabemos que para acceder á función
pública, as persoas candidatas teñen que reunir uns requi-

atender á concellería, delegación, área, concellería, que
lles atinxe. Planificar, ordenar, organizar, e xestionar son
termos xenéricos e universais, pero hai que saber a que e ·
con que "materia" concreta se está a traballar.
Non esto u a propoñer que se faga un test previo técnico nin oposición algunha ás persoas que se dedican á

sitos mínimos de forma~ión e pasar unhas probas selecti-

política nin moito menos, pero si que, dependendo do

vas que polo xeral son duras, sexa polo número e a exten-

labor que vaian desenvolver, teñan algún coñecemento, é

sión dos ternas a preparar, ~exa pala preparación fisica que

dicir, "saiban" sobre a súa área de goberno e, cando

requiren, sexa polo elevado número de persoas que asis-

menos, teñan algo de sentido común, porque dá a impre-

ten, ou ben sexa pala concorrencia de. varios <lestes fac-

sión de que á clase política cada vez se lle esixe m enos, e

tores a un tempo.

menos só é un pouco m áis cá nada.
e

·········· ···· ··

Lidia e ·Valentina
............................................................................................................ : .................................................................................................................................................. .

Xénero en estéreo??
Que, chove por aí? Por aquí asolaga! Aquí e.stamqs, Ó
abeiro, e hoxe ímosvos falar do xénero lingüístico, pero
tranquilos e tranquilas!, non irnos explicar como se forma
o ferninino, serrón máis ben en como e cando se ernprega ...
Tecles claro que o feminino é para referirse ás femias e
se falamos dun macho irnos empregar o m~sculino . Pero
que pasa cando se quere denominar aos dous xéneros á
vez? "Os homes" ou "os h01nes e as mulleres"? "Os
nenas" ou "os nenas e as nenas"? "Todos" ou "todos e
todas"?
N outros tempos teriamos unha postura clara ó respecto, pero_hoxe é o día no que xa ternos algunhas .dúbidas
sobre o tema. Daquela ímonos limitar a presentar as diferentes posicións existentes e deixamos o debate aberto e
a opción de nos mandedes as vasas opinións.
Postura A- Manter o sistema tradicional, que dicía qu_e
o xénero masculino actuaba como non marcado, .isto é:
ern.pregamos cidadáns, lectores, doutores ... e referímonos
ás persoas dos dous sexos. Os defensores desta postura
apóianse nun principio básico de todas as linguas: a economía. Din que estar escribindo, ou pron~nciando, todo
o tempo secu encias do tipo: "Os profesores e profesoras
advirten aos alumnos e alumnas que van vir enfermeiros e enferrn.eiras para vacinalos. Teñen que traer un permiso dos país e nais
e entregarllelos aos conserxes ou ás conserxes ", é algo ·antieco- ·
nómico e que non ten ningún sentido empregar continuamente o "xénero en estéreo".Algúns preguntan ironi.:.
camente se se ten que estender tamén ao xénero animal e
falamos tamén de cans e cadelas, gatos e gatas, .elefantes e
elefantas ...

...............

_

O can e a cadela é o mellar amigo e am.iga do home e da muller

Postura B-: Xorde coa intención de liberar a lingua de
elementos sexistas, ligado en certa medida a movementos
feministas que reivindican que aquilo que non se nomea
non existe. Apostan e-ntón por. incluír sempre na escrita e
na fala o masculino e o feminino, aínda que resulte canso.
Din que a postura A representa a linguaxe sexista e que
esta (a B) é unha fórmula para promover a igualdade de
xéneros.
No medio hai intentos de ·solucións máis ou menos .
peregrinas: (1) o uso de nomes colectivos, cando os hai:
alumnado, profesorado ... , pero poucos máis ternos; (2) ~
emprego do feminino como termo non marcado, é dicir,
falar sempre de "señoras, todas, autoras ..." para indicar
horn:es e mulleres; (3) empregar a @ no canto de - o ou . a, . solución só a medias para a escrita, xa que este é un
símbolo, non unha letra, e ademais non se pronuncia ...
A reflexión queda para vós.

Lobotomía?
Un xa sente unha certa canseira ao afrontar certas declaracións que teñen que ver coa
linglia e, ao mellar, esa non deixa de ser unha estratexia dos lingüicidas: esgotar por aburrimento. O conselleiro da Presidencia, señor Méndez Romeu, anda chamándolles fundamentalista~ lingüísticos aos que defenden o galega e tamén esixen que se cumpra a
Leí de normalización lingüística, que establece como única forma oficial a galega para
os nomes dos lugares. Hai que ter en canta que Méndez Romeu foi o acólito pacovazquista na Coruña e, polo que se ve, ese papel deixa unha pegada indeleble nos enlaces neuronais . O mesmo
Vázquez que hai uns meses foi condecorado polo Gob~rno español pola súa promoción da cultura (taurina,
quizai ?) . Os argumentos son sempre os mesmos: aquí non hai conflito lingüístico ningún, serrón un bilingüísmo prácido e harmónico. Os dereitos de todos estas garantidos. Isto é o que o opina o partido que xestiona a nosa política lingüística. E el será necesaria unha lobotomía cerebral para podermos ter unha lingua
normal en todos os ámbitos da nosa vida?
.A .Q. ·

