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EDITORIAL MEDRAR A COSTA DO 
MEDIO As augas da ría de Vigo están contaminadas. 
Aínda que queiramos mirar para outra parte, a UE leva 
meses advertíndonos a través das súas distintas institucións 
que é urxente saneala. Segundo vai pasando o tempo e as 
sancións parecen cada vez máis probables crece o . eco 
mediático que se lle dá á noticia. Non era tan grande cando 
hai un ano aproximadamente o Tribunal da Unión Europea 
constatou a contaminación. A fin de cantas os medios moi
tas veces simplemente reproducen as nosas propias priori-

s. E m dio ambi nte aínda non está entre elas. Para 
111 it . , v rd iram nt pr ocupante é a multa que imos 
t 'r qu pagar, non qu vivamos nunha ría con auga conta
min d . 

Xa hai varias d' cadas que decidimos que o crecemento da 
cononúa galega se ía facer a costa da contaminación do 

medio e do esgotamento dos nosos recursos. Usando a vía 
rápida que aparentemente tan bos resultados lle dera a moi
tos países desenvolvidos, non quixemos oír as advertencias 
que nos avisaban de que ese camiño tiña un custo: un custo 
ecolóxico e mais económico que nos ía abrigar antes ou 
despois a reparar as desfeitas que daquela comezabamos a 
provocar. 

Pouco importa cando os que se benefician da contamina
ción non son os m.esmos que deben asumir o seu custo, ben 
sexan políticos,. empresarios ou simplemente cidadáns. 
Facendo un claro abuso do noso contorno natural, a ría de 
Vigo non é máis ca outro dos lugares en que os nosos ridí
culos plans de enriquecernos a costa dos nosos fillos van 
tomando forma. 

Seguimos sendo un ermo social, no que o enriquecemen
to rápido recibe o parabéns da maioría, sexan políticos ou 
v ciño , empresarios ou traballadores. Esquecemos que exis
ten innum rables formas de crecer sen ter que agredir o 
m dio no que vivimo . Mai para iso fai falta dedicar tempo 

forzo a rep n ar qué queremos producir dentro de dez 
ano , al rán os ectores económicos que manterán aos 
no o filio , qu paisaxe, que monte e que rías lles deixare
m n n par e mo e tar dispostos a pasar ese traballo. 
Eur pa azouno n Vigo, pero sabemos que noutros moitos 
lugar imo pod r eguir enganándoos (e enganándonos). 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO NO PAO DO POLEIRO 
ESPERPENTO BENDICIDO Hai 

que gardar en vídeo o funeral de Pinochet e repre

sentalo como obra de teatro. 

É un acaído e esperpéntico retrato da historia de 

Chile, de América, da nosa, e das vicisitudes cliso que 

se deu en. chamar os dereitos humanos. 

Cada quen estivo no seu sitio. 

Un neto do defunto ex dictador, militar en exerci

cio, e un par de netos máis representaban a ilustre e 

agradecida familia. Cariñosísimos, recordaron aquel 

"sorriso que enchía calquera espazo", e tanto que si, 

todiño todo, de norte a sur, desde o máis diminuto, 

húmido e escuro cuarto de martirio ata o máis error-

me estadio ou pazo presidencial, e amasaron o seu 

infinito agradecemento ao «tata», a quen seica cha....: 

maban «gordito», mira canta tenrura, madia leva, que 

a ver quen ten un avó que deixe en herdanza un car

gamento de lingotes de ouro. 

Ali estaba a masa de seguidores, as agradecidas, os sal

vados, os mesmos que abroncaron a unha ministra, 

Vivianne Blanlot, que seica tiña que estar, que moi a 

gusto non estaría, representando a un Chile que vive 

con menos medo, con máis dignidade, con esa 

ración de liberdade -tampouco tanta- coa que 

podemos vivir nesta hora os afortunados da historia. 

Tamén había un xeneral, xefe do exército e de nome 

Osear Izurieta, cun escarranche incrible, chiscándo

lle un olio á democracia que lle paga a nómina e 

outro á tiranía que .disque xa vai aló, pero que nunca 

se sabe. 

Pero para equilibrios pouco decentes os do bispo 

castrense, Juan Barros. Pensando que representaba a 

Igrexa, que se supón que representa a un Deus tor

turado e . crucificado, q~ixo compangar o amor co 

xenocidio, o expolio coa bonhomía, medio xustifi

cando o iIUfUStificable, pero non de todo, claro, pois 
o golpe redentor seica tivo efectos colaterais, que el 
chamo u "dolorosos acontecementos que produciron 

sufrimentos e feridas na familia chilena". Que perla 

para os ?-nais do cinis~o ! 
Entre os desaparecidos houbo moitos e moitas cris

tiáns de comunidades de base, que entendía~ que 
non hai neutralidade fronte á ignominia. Eles foron 

parte daqueles efectos colaterais, coma tantos e tan

tas outras de variadas fes e principios, que acertada 

ou erroneamente procuraban nun mundo mellar 

repartido no que respirar e vivir. Eles foron as víti-· 

mas da historia, o único lugar no que pode habitar o 
Deus cristián . 



BOA NOVA 

Xabier Blanco 

A CLAVE 

Xesús e Abba: unlla e carne 

O episodio que nos presenta a Xesús entre os doutores do templo é a escena conclu

siva dos evanxeos da infancia. Sen embargo, é un relato non de infancia senón de 

adolescencia, probablemente anterior a lucas. 

Xesús, coma todo adolescente xudeu aos doce anos, convértese en "bar misvah" (= 

fillo de obediencia á Lei): velaí está probablemente a Orixe histórica do relato. 

Cómpre deixar de lado elementos máis ben folclóricos coma o talento de Xesús ou a 

sorpresa dos doutores. O centro do episodio e, polo tanto tamén a súa mensaxe, está 

no versiño 49 onde ternos as primeiras palabras pronunciadas por Xesús no evanxeo 

de Lucas: "¿E lago por que me buscades? ¿Seico non sabiades que eu teño que estar na 

casa de meu Pai?" Esas palabras son unha declaración da súa personalidade: o que 

Xesús declara é a súa vinculación especial co seu Pai. Evidentemente tales verbas 

deben poñerse en relación coas derradeiras palabras que Xesús pronuncia no evanxeo 

de Lucas: "¡Meu Pai! Nas túas mans entrego o meu espírito': 

Os vv. 50-52 son tipicamente lucanos. O v. 50 subliña que María non entende a Xesús. 

Por isa ha meditar no seu corazón. Aparte do recordo histórico que con toda seguri

dade aquí se conserva, o evanxelista preséntanos a María como "a que creu" e que 

debe ir crecendo interiormente ata recibir plenamente a palabra e poñela por obra. 

Terá que ser ela a primeira que comprenda que non hai maneira de entender a perso

nalidade de Xesús, de accederá personalidade de Xesús sen entender a súa especial 

relación con Abba. 

_ .. .. .. .. 
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APENEIRA 
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O CONSUMO medra no Nada!, e cébase nos nenas, que poden engulir 91 

anuncios de lambetadas e comidas rápidas na mesmo canal, nunha maflá de calque

ra sábado, mesmo incitando ao consumo. Un exceso que non só destrúe ás persoas, 

tamén a paisaxe e a convivencia. Así a construción tira máis d~ 1 millón de tonela

das de lixo ao ano. A adicción aos coches abandona na cuneta 14.000 toneladas de 

rodas que poden reciclarse. 

O secretario da ONU, Annan, denunciou: "en Iraq vivían mellar e.n tempos de Sadam". 

Os EEUU, fachendosos da "estatua da liberdade", tampouco teñen datos do plan 

nuclear do Irán. A GUERRA DAS MENTIRAS custou a vida a 

600.000 iraquíes e 530.000 millóns de dólares. O Nóbel Yunus culpa ao 11S e a esta 

guerra, da marte dos soños da ONU ·para o Milenio. Só en setembro e outubro 

morreron 7.054, uns 120 ao día. Exiliáronse 2 millóns, fuxindo a Siria e Xordania 

100.000 ao mes. Agora interceden ante Siria e Irán para cortar unha guerra civil tan 

cruel. Na foto, a peza de R.Serra na Bienal Whitney 06. 

Dende comezos do s. XX, barcos galegas e vascos pelexan en Terranova contra o xeo 

e a neve para poder pescar o BACALLAU. Eran xornadas de 20 horas de 

traballo extenuante, despois de cruzaren 2000 millas, en mareas de 90 días que se 

fan demasiado frías. Un ha especie que sofre a sobreexplotación. ·Na foto, Manuel 

Piñeiro, das Ons, que sufriu a deriva do seu barco de fletán, o Arcay de Cangas 

ECUADOR xoga co·n Galiza. 

Unha poboación de 14 millóns, 200/o 

indíxenas. Lembramos a asociación 

agroartesanal Río lntag, 300 persoas 

que producen "Café directO" para 

Comercio Xusto, que están a loitar con

tra a multinacional mineira que estraga 

a rexión noroccidental. Na foto o coor

dinador Edmundo Varela. Onde hai 3323 

especies de orquídeas fronte ás 40 que 

nos ofrece a "Guía de Orquídeas de 

Galicia" de Sahuquillo e Cortizo (2006), 

ata· expulsa·ron aos habitantes do fogar. 

Un país que apostou polo líder,. Rafael 

Correa, misioneiro noutrora entre os 

quichuas, para abandonar a inestabilida

d.e de 8 presidentes en 10 anos, despois 

da ditadura (1978). 

A PAISAXE sangra en m9itos 

recantos palas feridas de canteiras, 

minas, fendas estarrecedoras, que 

algúns coma o escultor Camilo 

Rodríguez Vida!, na foto de Eli Regueira, 

tratan de curar. Así co "Bosque", a pri

meira intervención artí'stica nunhas can

teiras, no Monte da Costa, en Arteixo. 

Cubos de pedra que reconcilian persoas 

e natureza. O creador dos bustos de 

Fraguas en Conxo ou de Taramancos en 

Noia, a cada así a forza máis expresiva: é 

a linguaxe da pedra, que podemos admi

rar ata o día 31. 

.. 



XOSÉ PÉREZ, o crego de Bande, convertese nunha luzada neste Nadal. 

os· membros de "Enculturación-fe. Encontros" dedicáronlle a xuntanza do día 11. 

Lembramos hoxe a súa entrega ás Romaxes, a do Monte Viso .(1993), uri dos piares 

da súa fe. Con poucas palabras dicíao todo: '.'Non usar o galega é desprezar ao pobo" 

(A Nasa Terra, 14-IX-1995). Foi dos primeiros en comprometerse co idioma na litur

xia (1970), cos símbolos e o sentido da festa, sen esquecer a súa vivenza profética a 

pral dos pobres. 

Moitas asociacións traballan a eito para que a festa estacional do _Nadal sexa parti

cipativa, así MISTURA da Estrada que en tres lustros de creación organiza 

"Estranadal", dando pulo á teima de converter a nenas e adultos en protagonistas do · 

devir da vila. Mesmo nas zonas de copas con "Noiteando", actividades alternativas: 

xogos, .competicións de mañas artísticas, etc. Na ilustración, a portada da súa revista. 

o Nadal agasallamos 

con esta Sagrada Familia 

de Antonio Failde 

(1907-1979) 

Alfonso Blanco Torrado 

Os intermediarios retéñenlles aos 

produtores as CASTAÑAS 
(un terzo dos ingresos), para merca

las a menos e vendelas un 5000/o 

máis. Son uns 12 millóns de Kg. por 

ano. Primeiros exportadores, coma 

Posada de Ourense, que as vende en 

40 máquinas en Moscova. Pero Arotz 

de Monterroso importa o 800/o do 

que procesa e exporta. Están a 

enxertarse 75 variedades con máis 

resistencia nun país machucado por 

especies foráneas, onde os .Pinos se 

.multiplican, e o eucalipto é o 80/o 

fronte ao 100/o de carbal los e casti

ñeiros. A Xunta rexenera ·vellos 

exemplares no souto de Paramadela

Pó'boa de Brollón. Na liña de 

Lourizán, que forneceu con 650.000 

castiñeiros resistentes á tinta nos 

60-80. 

Xesús foi a raibe ou Efraim, antes da 

crucifixión -en árabe é "deliciosa"- a 

única aldea totalmente cristiá en 

Palestina. En Gaza e Cisxordania hai 

50.000 cristiáns, o 20/o. Na foto, o alcal 

de de BELÉN, Víctor Batarseh, 

cristián .socialista, elixido poi a Fronte 

Popular de Palestina e Hamás, que loita 

pala convivencia das relixións. Viven 

asfixiados polo valado da vergoña que 

construíu Israel, que abriga a emigrar a 

moitos palestinos cun 700/o de pobreza e 

. un 550/o de paro. Israel loita por conver

ter o hebreo no idioma estatal', dende a 

escala, e. Palestina por acadar un estado 

e as fronteiras asaltadas no 1967. 

e ······ ···· 
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POLITICA 

A MEMORIA 

Hoxe estamos en condicións de mirar as cousas doutro xeito 

Ne t datas d · fin d ano, quen máis quen menos fai 

un r pa das viv ncias e experiencias dos últimos doce 

m . N sta ocasión cadra tamén que desde as máis altas 

institucións se nos está refrescando unha memoria máis 

afa tada, que se quere converter en lei para todos, malia a 

oposición dos que non queren lembrar. 

En realidade a memoria é un exercicio inexcusable 

para calquera ser intelixente. De non saber de onde un 

vén mal pode escoller o camiño que debe seguir. Por iso 

resulta positivo ese dobre exercicio de memoria, das 52 

manas máis recentes, pero tamén doutros tempos pasa

do menos próximos. 

De de lago está ben lembrar e homenaxear a milleiros 

de persoas que foron vítimas, que perderon a vida, os bens 

materiais, a honra ou a fama, por mor da insurrección 

militar do 36 e baixo o. réxime que administrou lago a 

vitoria dos rebeldes. Por supo to, non somos quen de 

d volv riles a vida pero si temo un deber de reparar, na 

m dida do po ibl , o re to dos danos que sufriron. E non 

al di ir que a transición democrática foi un borrón e 

nta nova para todos: no seu momento foi positivo 

mirar para outro lado pero hoxe tamos en condicións 

d nurar a ou a doutro xeito. 

E p to a mirar cara a e e pasado, non está de máis 

r pa ar, para r up rar cando proceda, algunhas ideas 

f( unda do d mócrata do ano 30. Por upo to, hai 

Tintxu 

moitas causas que h'oxe non nos valen, pero seguramen

te hai ideas moi fecundas dos Castelao, Bóveda, Picallo, 

Portero e compañía ás que terían que botar unha aliada 

todos os nasos políticos. Os nacionalistas xa o fan, co'n 

máis ou menos acerto, pero tamén os outros que· se recla

man, máis ou menos esplícitamente, dun "galeguismo ben 

entendido". 

E, por suposto, ésta mirada ao pasado ten que referirse 

non só á política, ao dereito e á economía, serrón tamén 

ao modo de vivir, á ordenación do territorio, á ecoloxía. 

Nos anos 30 e 40 o territorio galega estaba virxe, en boa 

parte debido a un desenvolvemento moi precario. Pero os 

valores que representaba a paisaxe, o respecto pala natu

reza, foron lago perturbados por un crecemento pouco 

atinado. 

Este ano de 2006, con todas as súas catástrofes naturais 

e co descubrimento da acción perturbadora de especula

dores e a per~sividade ( ou mesmo complicidade) de 

moitos poderes públicos, locais ou autonómicos, deu paso 

a un espertar da conciencia sobre o valor do territorio e 

sobre o momento crítico para salvar aínda tesauros esen

c1a1s. 

Deámoslle, pois, a benvida a ese espertar e axudemos a 

que o proceso de recup~ración da memoria nos axude 

tamén a converternos todos en defensores dun mellar 

futuro para todos. Feliz 2007! 



Ir 

ECONOMIA 

COMO FA,CER QUE FUNCIONE 
A GLOBALIZACION? 

Este. é o título do último libro de Joseph Stiglitz, 
premio Nobel de Economía en 2001. Hai uns 
anos editou O malestar da globalización, un 

libro que facía unha radiografía económica da 
actualidade. Desta vez, xunto aos problemas, 

discute tamén as solucións, as maneiras de 
vencer unha inercia económica que éondena 
diariamente a miles de persoas á marte por 

fame ou enfermidades que teñen cura nos 
países desenvolvidosr No libro hai capítulos de 

moi recomendada lectura: como construír un. 
comercio xusto, como afrontar o problema do 

medio ambiente, a biopiratería e o problema das 
patentes, por que países ricos en recursos 

sofren tan acusadamente a pobreza, etc. Para 
abrir boca extraemos neste número da revista 

os seguintes parágr;;Jfos sobre patentes: 

Sobre os medicamentos 
Os medicamentos xenéricos custan unha pequena parte do que 

custan os de marca. As empresas farmacéuticas norteamericanas saben 
que tan pronto como os xenéricos entren no mercado, os seus bene
ficios caerán en picado, de modo que idearon diversas e astutas medi
das para r~trasar a introdución dos xenéricos no mercado. 

Sobre o que se pode patentar 
Para deseñar un réxime de propiedade intelectual cómpre respon

der a algunhas preguntas di:ficiles: que pode e que non pode patentar
se, canto tempo debe durar a patente e canto alcance debe ter. ( ... ) Xa 
sinalamos que as ideas máis importantes da ciencia e as matemáticas 
non se poden patentar. . . Nos últimos anos producíronse algúns inten
tos de ampliar. o alcance da propiedade intelectual permitindo paten
tar máis causas e que as patentes foran máis amplas. É aquí onde arre
cian as controversias. Na India, as recentes patentes dalgunhas posturas 
de ioga provocaron furia. 

Sobre as patentes nos saberes tradicionais 
Case a metade das 4 .000 patentes de plantas rexistradas en EUA 

derívanse de saberes tradicionais cultivados nos países pobres. Un dos 
casos de biopiratería máis célebres foi o intento de patentar o azafrán 
das Indias para limitar a súa aplicación médica. Outro caso é o do arroz 
basmati, que se come na India desde hai cento~ ou se cadra miles de 
anos; en 1997, RiceTec, un:ha empresa norteamericana, recibiu a 
patente do arroz basmati. A India, p·or suposto, monto u en cólera. Pero 
a India conta con recursos suficientes para resistir .. . e vencer, coma 
neste caso, mentres que os países máis pequenos e pobres non teñen 
tanta sorte e non poden opoñer resistencia. 

e········· ·· ·· ··· 
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HORIZONTE UNIVERSAL 

NADAL 
Herodes, nin opulentos re1s magos. 

Todo iso é só literatura. 
Na lectura literal e inxenua das len- · 

das navideñas, o Nadal vén a ser 
expresión dunha "sensiblería" edifi

cante e inútil, inspiradora duns senti

mentos edulcorados e inoperantes. As 

pallas, o presebe, a mula e o boi. E á 
fin só un recurso comercial para o 

Corte Inglés e similares. 

Desde un interese propiamente 

cristián a celebración usual do Nadal 
debería ter en canta , ó meu enten

der, a observación crítica do prólogo 
do evanxeo de Xoán: ''A Palabra veu 

á súa casa e os seus non a recibiron" 

G, 1, 11). Podiamos preguntarnos en 

de Lucas están, polo contrario, como 

símbolos dos pecadores, principal
mente do roubo. Era a fama que 

tiñan: ladróns de gando. Os pastores 
son chamados como primeiros desti

natarios do anuncio do Nadal, por

que Xesús vén salvar os pecadores. 
"Anúnciovos unha grande alegría: 

naceuvos hoxe un Salvador" (Le. 2, 
11). Inocentes eran, en cambio, os 

santos inocentes . Xesús é perseguido 
por Herodes, como o fora no seu 

tempo Moisés polo Faraón. Aí está o 

perigo do poder. Deus -é o contra

punto do poder, de toda clase de 

poder. Sen excluír o po,der relixioso. 

E , logo, os m a.gos? 

Os relatos da infancia de Xesús 
non son historia, senón 

teoloxía en ·toma de lendas. 

Credes no neno Xesús? 

"Andrés non ere no neno Xesús'~, 

dime o crítico teolóxico un pouco 

arcaico, com o resum o final de todas 

as herexías defendidas polo teólo.go 

amigo. A acusación resulta chocante, 

divertida e ilustrativa. "Non ere no 

nen o Xesús". 

que medida a Pal~bra, na medida en 
que a Igrexa -ou, se vos asusta o 
termo, os cristiáns- a trasmite de 

xeito fiel e creíble. Pero imos deixar a 
pregunta para outro día. 

A cuestión de fondo do N adal é 

com o se fai presente D eus en Xesús 
de N azare t. Antes de pensar breve-

mente esa cuestión, única decisiva, 
I to pode significar que o audaz 

' parareim.e en tres temas clásicos do 
teólogo pensa que os relatos da 

Nadal: os pastores, os inocentes e os 
infancia de Xe ú , obra de Mateo e 

re1s_ magos. 
de Luca , non on historia, senón 

t oloxía en forma de lendas. U ta 

Ranke chámalles "fábulas" . 

Raymond Brown di que on "teolo

gúm no , lenda teolóxicas . Nin 

p rtal de B l' n nin coro anxélico , 

nm ino nt pa toriño , nin feroz 

Os pastores, os inocentes e os 
reis magos 
~esa endulzada historia do N adal, 

os pastores -sempre en cariñoso 
diminutivo: os "pastoriños" - son pre

sentados com o o exemplo vivo da 

sinxeleza e da humildade. No relato 

Foron tranformados en re1s pola 
tradición posterior. O seu verdadeiro 

papel é que _representaban os pobos 
paganos, a toda cultura e relixión. A 
adoración dos magos chámase "epifa
nía", é dicir, manifestación de Deus a 

todos os pobos e culturas. Xesús é a 



"luz do mundo": a "luz que aluma a 
todo home que vén a este mundo". 

Volvamos ó "neno Xesús". ''.Hai 
que cerrar "A divina comedia", 
incluso, e sobre todo, a ilustrada por 
Gustavo Doré", para liquidar trucu
lentas · representacións da "outra 
vida", dixo o teóbgo Congar. O 
mismo hai que dicir das representa
cións artísticas do Nadal. As "adora
ción dos magos" ou dos pastores, e 
outras semellantes caen nunha vella 
herexía que toca o misterio da · 
Encarnación. Xesús non é un verda
deiro home. É un deus revestido de 

home. A humanidade de Xesús é 

aparente: docetismo. A humanidade 

de Xesús é absorbida pola divindade: 

monofisismo. 

"Xesús é igual a nós en todo, 

. menos no pecado", dixera moito 

antes de se formularen tales herexías 
a Carta ós . hebreos . A presencia de 

Deus en X~sús non o deshumaniza, 

non o fai un actor de teatro que 

Xosé A/vi/ares 

"Es ti o que esperamos ou ternos que 

esperar a outro?" , preguntan no 

evanxeo de Mateo, en nome de Xoán 

o Ba~tista, os seus discípulos . Xesús é 
aínda hoxe o Esperado; non deixa

mos de estar en tempo de Advento . 

"O que Deu~ fuco en Xesús, Deus 
fíxoo sempre e faino. sempre, porque 

s~var pertence á verdadeira natureza 
de Deus", observa o teólogo ameri-

A Encarnación é a 
culminación da Creación. 

representa un papel falso. Por tanto, o cano Rogert Haiht: Tamén a Carta ós 
neno Xesús é un neno igual a todos <;::olosenses sitúa a obra de Xesús no 
os demais, co seu füo e a súa calor, conxunto da creación. Deus habita 
coa súa curiosidade, os seus medos, as 
súas· risas e os seus choras. Era só un 
ne~o, nada máis nin nada menos ca 
un neno. Non sabía a súa relación 
con Deus como tampouco sabía o 
que era o mundo. "Verdadeiro 
home"' di contra docetas e monofi
sitas o Concilio de Calcedonia, a 
mediados do século quinto. 

Deus faise home 
Deus faise . verdadeiró home no 

home Xesús de Nazaret. Que signifi
ca is to? O prólogo do evanxeó de 
Xoán di : "A Palabra - que estaba en 
Deus e mediante a que se fuco todo 
- fíxose carne e puxo a súa tenda 
entre nós". A Carta ós Colosenses di: 
"En Xesús habita a plenitude da 
divindade corporalmente". (Col, .2, 9) 
"A Palabra e~taba no mundo e o 
mundo foi f eito por ela e o mundo 
non coñeceu". Por tanto a mesma 
palabra que fala escuramente na cre
ación fala abertamente na persoa de 
Xesús de N azaret. A correspondencia 
entre a Palabra de Deus que. fala na . 
creación e esa mesma Palabra feita 
hC?me en Xesús explica que "a crea
ción xeme con dores de parto espe
rando a revelación dos fillos de 
Deus", segundo o dito de san Pablo. 

en todo canto existe. Pero en Xesús 

habita "persoalmente" a plenitude na 

Divindade". A Encarnación é a cul

minación da Creación. 

Unha observación sobre a idea de 

"encarnación". A encarnación non é 

absorción nin suplantación. Deus está 

no home Xesús facendo que ese 

home non sexa home serrón unha 

especie de ventrílocuo de Deus. 

Xesús foi neno, adolescente, mozo, 

home maduro e, por tanto, foi hoi;ne 

do seu tempo. A conciencia da súa 

relación con Deus desenvolveuse, 

medro u, chegou á .Plenitude. N esa 

conciencia actuaba Deus, de que el se 

soubo fillo 1 de quen el se fiou inclu

so na escuridade da cruz. Tan home 

só podía ser Deus, tense dito. 

Iso celebramos no Nadal. En Xesús 

de Nazaret Deus transparéntase "cor- , 

poralmente" , como di a Carta ós 

Colosenses. É dicir, "persoalmente". 

O prólogo de Xoán fainos esta inter

pelación: "Veu ós seus e os seus non 

o recibiron. Pero ós que o recibiron 

deulles o poder de se faceren fillos de 

Deus". Iso é o que importa. Nin pas

toriños nin reis. 

e············ 
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OPINION So/e Negro e Xosé Martínez 

PENSANDO NO NADAL 

UnhL vez mái todo xira en torno 
lem nto . O sol e a lúa fan que 

v rí nas mar as, que anoiteza en días 
d sol e s esconda a lúa en noites de 
lúa ch a. 

Entre o 21e22 de decembro (solsti
cio de inverno) e a segunda lúa nova 
de pois <leste celébranse na maior 
parte do mundo as festas colectivas 
máis representativas do cambio: 

O ano novo chino (4.705), o ano 
novo ~slámico (1.428) e o ano novo 
occidental. Queda fóra unicamente, 
para etembro de 2007, o ano novo 
rudeu (5.767). É curioso que o resto 

do mundo coñeza o noso cambio de 
ano á perfección e nós vivamos igno
rante do seus. 

Aínda que non nos poñamos de 
acordo na data, si no desexo dunha 
parada, d mudar por uns días o 
ritm da no a vida e neste impas-

ont o Nadal. Sen dúbida é a 
f( ta mái popular e a que crece en 
dura ión ada ano apoiada por esta 

. o i dad m reantilizada e occiden
talizada. 

Porqu rt m nt Nadal cambio 
d no up rpon n 

. . . 
no imaxinano 

colectivo coa axuda duns personaxes 

catalizadores: .Kolya (Rusia), Niklas 

(Austria e Suíza), Pezel-Nichol 

(Baviera), Semiklaus (Tirol), Svaty 

Mikulas (ex Checoslovaquia), Sinter 

Klaas (Holanda), Father Christmas 

(Gran Bretaña), Santa Claus 

(EE.UU.), Pere Noel (Francia) que 

finalmente firmaron convenio cos 

Reis Magos para poder dar servicio a 

esta demanda global de paz e arii.or (e 

agasallos) e aparecer xuntos nas cuñas 

publicitarias sen prexuízo da nosa 

identidade católico-romana. 

Ata no gran mercado chino 

desembarco u a franquicia N oel para 

delicias de grandes e pequenos baixo 

o nome de "Dun Che Lao Ren". · 

Será interesante ver como os orien

tais adaptan o noso estándar ó seu 

enfoque. 

De modo que ternos unha amalga

ma curiosa de inquedanzas: a necesi

dade de romper o ritmo diario, os 

novos propósitos (que curiosamente 

parecen máis sinxelos de acadar se 

cambiamos de ano ca se poñemos os 

medios), o desexo de xuntanza (cada 

vez máis difícil); e a lembranza senti

da daqueles que nos faltan. 

Todo isto regado dun clima de har

monía xeneraliz.ada e con banda 

sonora (hortera) polas rúas engalana

das de colores cálidas gardadas por 

exércitos de barbudos con sacos . 

Sen dúbida, este contorno radical 

acaba polarizándonos ó mesturar 

tanto estímulo externo coas nosas 

crenzas. Celebramos estar vivos un 

ano máis mentres que outros se sen-. 

ten especialmente sós nestas datas. 

Queremos que todo estea perfecto 

para os que veñen, mentres buscamos 

nos asentos baleiros os pais, avós ou 

:fillos que non poderán acompañar

nos no momento especial. 

Mágoa que se desvirtuase o real

mente importante, e que Xesús sexa 

o gran marxinado nestas festas, 

nacendo nun pesebre para ser pobre 

de novo nestas datas de color verme

lla e branca e acompañar a gran 

maioría de marxinados que vai dei

xando, ano tras ano, o noso modelo 

de Nadal. 



AC 1 UALIDADE 
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SABIAN QUE ... NOS ENGANAN? 

Parabéns para nós .Vimos de celebrar 
o "Día Interna~ional do 
Discapacitado", pensado para defender 
a dignicia.d.e-.e os dereitos das persoas 
con- disc'apacidade. --A Constitución 
tamén nGs.-lem.braba que "todos somos 
iguais", e vimos tamén de conmemorar 

. o Día dos Dereitos Humanos e a 
recente aprobación da Convención da 
ONU sobre os dereitos das persoas con 
diversidade funcional. Hoxe toca falar 
de dereitos. 

Día a día repítense actos de presenta
ción da Lei de deP.endencia. Tiven a 
oportunidade de escoitar un deputado 
antes e despois da súa aprobadón. 
Confésolles que sentín certa rabia. De 
maneira reiterativa clise que o que antes 
era unha dádiva agora é un dereito ao 
que un se pode acoller ou non . 
Certamente que así é, pero con mati
ces. As noticias dos medios de comuni
cación contrastan coa realidade das 
persoas que viven a dependencia. As 
voces que falan das vantaxes son máis 
fortes e apagan o lamento dos que ven 
como as súas ansias de ser "un máis" na 

sociedade se van esmorecendo. 
Sabemos do que estamos a falar e, unha 
vez máis, ternos que dicir que os nosos 
dereitos quedan relegados . 

Sabían que ... nos enganan? Os nosos 
políticos quedaron curtos. Presentían 
como ía rematar a Lei e souberon 
representar o seu papel. Algúns foron 
máis sensibles nas formas, aínda que 
primou o xogo político fronte aos 
dereitos sociais . En privado, son capa
ces de dicirríos. que era posible prescin
dir do copago e que é algo que haberá 
que cambiar pronto. Cando lles cues
tionamos se a Lei representaba o cuar
to pilar, a resposta foi que non se con
templaba como tal e agora véndese a 
todo bombo. Poden comprobalo no 
seu folleto propagandístico. O exemplo 
máis ilustrativo data do 13 de setembro 
cando o Ministro, despois de adffiitir 
que o ocio é unha necesidade máis 
para unh¡i vida en igualdade de opor
tunidades, deu a súa palabra para reco
ñecer a plena cidadanía das persoas con 
diversidade funcional dotándoas da 
asistencia persoal necesaria, en liña co 

Marisol Bravos 

O ocio é unha 
necesidade 

máis para unha 
vida en 

igualdade de 
oportunidades 

establecido pola Convención da 
O~. Silnplemente había que facer 
unha pequena modificación dd artigo 
19. Presentáronse varias emendas e 
non se explica onde se "perderon" ... Se 
analisamos o proceso das_ votacións 
vemos a abstención dalgúns como se 
lles fose indiferente que unha persoa 
participe ou non na vida da comuni
dade. Pero aínda hai algo máis sorpren
dente: alguén debeu entender a nece
sidade de asistencia persoal como un 
luxo e chegou a dicir que "a todos nos 
gustaría que se nos pagase a ciruxía 
estética". 

A sociedade, sen pensar na súa 
dependencia, semella contenta porque 
queda liberada da carga moral que tiña 
ata o momento. Nós seguiremos pri
sioneiros demandando igualdade e 
liberdade. Como non ternos opción a 

. un momento de tregua, agora toca loi
tar pola letra rniúda do desenvolve
mento regulamentario. Tentaremos 
explicar por todos os medios que non 
q1:1eremos nada ao que non teñan 
dereito o resto dos cidadáns. 

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

SAN CAMPIO "DE LONXE". 

lgrexa de Figueiró (Tomiño). 

En Galicia hai dous santuarios importantes dedicados a 
este santo : o de Entíns, no concello coruñés de Outes, 
preto de onde o Tambre se entrega ao mar de N oia; e o 
de Figueiró , no c~ncello pontevedrés de Tomiño, lindei
ro co río Miño e, por tanto, con Portugal. 

San C ampio é un "santo das ·catacumbas" , do que nada 
se sabía ata que nos últim os anos do sécuÍo XVIII apare
cen uns restos na de San Calixto acompañados do seguin
te epitafio : VII. Kal. Ma r. Kampio coiux dulcissima (O 23 de 
febreiro a Campio, a súa am ada esposa). Como non figu
ra o ano, procuróuselle o século IV As reliquias seguiron 
o carniño doutras moitas consonte a moda daquela época: . 
metelas dentro dunha figura humana deitada, neste ·caso 
un home vestido ao "estilo romano". Só en Galicia hai 
varios casos semellantes: Santa .Minia de Brión, San Fiz 
mártir na capela do pazo. de Leboráns (Trasmonte,Ames) , 
San Clemente na catedral de Tui, San Fidel na igrexa de 
Carril (Vilagarcía de Arousa), Santa Oricera -non seise se 
pode dicir ' Ouriceira" - no convento das · carmelitas de 

antiago, etc. 
O que acadaron mái sona serían San C ampio e Santa 

Minia, graza a boas campañas de publicidade: o primei
ro durant o tempo que permaneceu no convento com
po t lán do Carme de Arriba (ou das carm elitas_ descal
za ) , a eg~mda por parte do seu propietario e adminis-

Clodio González 

trador. que, segundo o número de devotos, así eran as 
e·smolas que recibía. 

O San Campio "de lonxe", tamén ten a súa orixe na 
chegada a Compostela das reliquias do San Campio de 
Entíns. Durante os días que permaneceron .na igrexa das 
carmelitas, dende decembro de 1794 ata ~ullo do ano 
seguinte, foron visitadas por milleiros de persoas; esten
deuse axiña por todo o arcebispado a sana de que facía 
moitós milagres, .polo que as monxas pretenderon que 
seguise con elas, pero non foi así porque o reclamaban os 
veciños de Entíns. 

Poucos anos despois, en 1810, unha desas reliquias che
gaba a Figueiró, por mediació~ dun sobriño do · párroco, 
dando orixe ao seu culto que, a semellanza do de Entíns, 
tamén se representa deitado e dentro dunha urna. 

San Campio foi moi ben acollido polos nasos devan- . 
ceiros, en particular porque como está vestido de militar 
axiña se empezou a .considerar como avogoso dos solda-

. \ 

dos, senda as épocas de maior número de devotos e, sobre 
todo, devotas as que . cadran coas guerras: a da indepen
dencia de Cuba e Filipinas, a de África e, principalmen
te, a de 1936-39. Dende entón a súa devoción foi a 
menos, pero aínda moitas persoas acoden a calquera dos 
dous santuarios, na procura de saú'de (do enzas da cabeza, 
dos nervios ... ). 

Os santuarios de Entíns e Figueiró son totalmente dife~ 
rente. O primeiro c'onserva o carácter tradicional (favore
cido polo ritual que se desenvolve na capela da Virxe do 
Rial e na fonte .que queda en 
fronte), mentres que o segun
do (no que por certo tamén se 
venera a súa muller -descoñe
zó como acadaron o nome-

. Santa Arquelaida, protectora 
da familia), ademais da igrexa 
canta cun conxunto de cons
trucións modernas dedicadas a 
refuxio de peregrinos, aHdito
rio, área de reflexión, bibliote
ca, comedores, cociña, etc. · 

En Entíns celébranlle a festa 
dúas veces: o primeiro domin
go de xullo e o 29 de set'em
bro; a data principal do de 
Figueiró é . o último domingo 
de xullo. 

Altar de San Campio (Figueiró) 



Bea Cedrón 

CARTA AOS REIS MAGOS 
,, ............... ,, 
,, ,, 
,, -,, ,, 
,, . ,, ,, ~ --.............. ~ ................. _ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, -,, 

Ben ueridos Reis Magos_;_ _______________________________ _ 

Teñen as súas Altezas ue descul ar a ousadía de dirixirme de~ a vostedes nestas datas tendo en 

conta as ·circunstancias ue de s~uido lles comento.~erán, en Qrimeiro lugar . ostos a escorar casi bascu

lo máis cara á Re ública cá Monar uía co cal se me fai bastante ~~rriba renderlles pleitesía. En segun-

un xesto olítico. Pensen serrón nos chistes que se fan sobre as súas Altezas, e verán uen leva a 12eor _Earte. 

E, or último, aiiiiii .. . Por . ue se son tan sabios e tan xenerosos a lican tan en lei ,9-ereit~ a Lei Sálica? Ao 

or ue son sabios e xenerosos, o !1e me trae á memori~ un conto sobre a a robación 

da Lei ue ermite contraer matrimoni~ ás ersoas do ~~sexo., .. Seg~ndo din, matin~ba unha er- _ 

,, .. ,, ,, ---,,. .. ,, ,, ,, soa~ moito tino: - Vaítes, ... mira tí os homosexuaís .. . coa sana que teñen de ser ersoas cultas, lidas e viaxa-

das .. . coa cantidade delas ue se moven no mundo da · arte ... e non van agora e queren casar tamén? En fin, vol-
- ,, 

,, vendo ás súas Altezas .. . Gustaríame a radecer, antes ca edir, todo canto de bo e de menos bo tivo este 

,, ano. . --
.... Grazas olas nenas e nenos ue naceron, eran.za rea arece en cada un deles~grazas tamén 

,, ,, ,, 
_polas ersoas ue nos d~aron, or ue odemos ozar da súa resenza mentres ~stiveron con nós, axu

dándonos a ser como somos. - - ------- ----
Grazas or alumearno~coa certeza de ue outro mundo é osible a través da contrainformación, a~ 

ublicacións alternativas e libres e as ersoas chamadas "tolas" d~ inal nome, or ue graza~elas o lume 

,, ~gE~lVO. ,, ,, ,, ,, ,, ,, 

Grazas or todos os seres humanos que a través das súas manifestacións nos medios de desinformaéión 

_9.e masas seguen a rovoc~en nós a risa, no mellor dos casos, ou un rinci io de cólic~s máis das vec~, -

or lembrarnos a diario a faltiña de amor g_ue hai no mundo e o moito ue ternos ue racticalo..:_ 

,, Quedan, estimadas maxestades de Oriente, moitos agradecementos _EOr realizar, ero or cuestións de 

,, es azo, paso _a relatarlles humildemente a miña etición ara este ano ue xa a~ma ola orta: desexo de 

,, corazón amor a esgalla e or todos os recunchos,_.ca acidade _para re~onciliarnos co ser único ue somos ,,. 
e humildade ara asumir a res onsabilidade ue nos toca no rerart~, sen andar a buscar o xeito de botar 

· ,, para fóra o ue está d_e_n_tr_o_. -·-----,, . 

,, _ Grazas, ben ueridas Maxestades, or ser tan entrañables, or moi monár mcos, oliticamente correctos 

... -,, -,, ... ,, ,, -,, 
,, .. ,, .. -,, -,, ,, ,, e machistas g_ue vostedes sexan. 

•••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
e ····· ············· 
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DECRETO· DE NADAL Freí Betto 

Queda d ecretado que neste N adal, no canto de regalos, farémonos presentes xunto aos .famentos e os 

excluídos . Papa Noel será colgado, coma Xudas, e, seladas as chimeneas, abriremos corazóns á che

gada salvadora do neno Xesús. 

Q ueda decretado que os nenos, no canto de xoguetes e pelotas, pedirán bendicións e grazas, abrindo 

os seus corazóns para destinar aos pobres o superfluo que enche os seus armarios. O que lle sobra 

a un é a necesidade do outro e quen reparte bens comparte a Deus. 

Q ueda decretado que, cando menos un día, desenchufaremos toda a aparataxe electrónica, teléfono 

incluído e, recollidos en soidade, faremos unha viaxe ao interior do noso espírito, alí onde habita 

aquel que, distinto de nós, dá fundamento á nosa verdadeira identidade. 

Queda d ecretado que arrincaremos a espada da man de Herodes e ningún neno será condenado xa 

ao traballo precoz, violado, zorregado, ameazado. Todos terán dereito á tenrura e á alegría, á saúde 

e á escola, ao pan e á paz, ao soño e á fermosura. 

A mesa· de redacción 
deséxavos un feliz 2007 
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FALANDO DA LINGUA 

E chegou o mes de Nadal 

Tralo verán de San Martiño, chega Nadal co seu inverniño, e 

aquí estamos xa en datas sinaladas para os cristiáns e as 

cristiás, para comerciantes, para nenos e nenas, par~ os e as 

que an~ían uri descansiño ... , e tamén para a lingua galega. 

Non, non é que celebremos o día das letras, que ese vén 

coa primavera, alá por maio, serrón que no mes de N adal 

déronse acontecementos importantes para o noso idioma. 

Que sería del se non nacese nese mes do ano 1911, exac

tamente o día 22, Álvaro Cunqueiro? No mesmo día, uns 

anos antes (1884), tamén nacía Losada Diéguez.Así que o 

día máis. pequeno do ano ternos algo máis que celebrar cá 

lotería (a quen lle toque, claro!). Pero non remata aí, xa 

qu neste mes tamén cumpriríap anos: Xoán Manuel 

Pintos (autor do primeiro libro da literatura galega, A 
gaita gallega, alá polo Rexurdimento) e Luís Pimentel 

(po ta vangardista de Lugo, 1895). Pero non só é un ·mes 

ara celebrar aniv rsarios de nacemento, lembramos 
t, m , J qu nos foi, o día 1 de decembro do 1979, 

1 n Am r día 24 morr u o pintor Urbano Lugrís. 

m n n só d escritores vive a nosa lingua, celebra-

111 tan ' n que se redactase en 1932 o primeiro Estatuto 

d Autonomía, que se fundase o Partido Galeguista en 

1 31 en Pontevedra (Recordemos que na súa Declaración 
de Principios consideraba que a lingua galega é un dos 

principais trazos individualizadores de Galiza); e o que 

non é menos importante, que se aprobase en 1980 en 

referendo o Estatuto de Autonomía de Galicia, documen

to no que se di que o gal~go é a nosa lingua propia e que 

Excesos 

Se se quere un bo allal, 
seménteo no mes de Nadal 

é oficial, ·igual có castelán, en todo o territorio da comu

nidade. 
Xa que nos puxemos a dar datos, remataremos con 

outro, que se cadra non sabedes: o 20 do mes de Nadal do 
ano 1907 estréase o Himno galega no Gran Teatro da 
Habana. ' 

E xa para pechar estas liñas de "tal mes coma o deste 

ano", que os do campo rec·orden que Se s~ quere un bo 
allai, seménteo no mes de Nad~l, e, isto-xa para todos, sabe

de que Santa Lucía, quita na noite_ e mete no día e que desde 
a Santa Lucía mingua a noite e medra o día. 

Bo Nadal, que hai moito que celebrar.ap . 

Non. Non todas as ideas son respectables. Po ida que as persoas, e xa me empezan a 
entrar dúbidas. Moitas non merecen respecto ningún. O que tal se oíu nestas últimas 
dúas semanas coincidindo coa morte de Pinochet! Apareceu o Fraga máis caverna
rio, pero coherente: si, poida que cometese algúns excesos pero o réxime de Allende 
era desastroso. Lembremos que "algúns excesos" son asasinatos, torturas, secuestros, 

violación con cans adestrados para o particular, e todo o etcétera que se nos acorra. Este é o mesmo argu
mento utilizado en contra da II República e a favor de Franco -o seu era un sistema autoritario, non dictato
rial- di.,'o o propio Fraga. En parecidos termos se pronunciaron os do The Wall Street ]ournal, os mesmos que 
pu.' ron a Pinochet no eu trono. Pero é que o arcebispo castrense non s_e cortou en gabar a súa figura no 
fun ral ata 'tr mo dignos dunha causa mellar. Xa fai renxer as meninxes que exista algo que se chame "arce
bi po tr n e ' pero dei ando á parte esta especialización bélica, non deixa de indignar a actitude continuis
ta on aqu la comuñón que o interfecto tomara das mans de Xoán Paulo II. Sensibilidade en estado puro: 

A.Q . 




