


A foto ue fala 
Xa morreron máis de 3 000 soldados estadounidenses en 

Iraq. A guerra non trata ben a ninguén. 

O trasno Xa non somos nación 
Daniel López 

Menos mal que Feijoo nos aclarou que "a 
mención ao sentimento nacional de Galicia non 

,_,_ ______ ...,..,.,.....,......,.,...~....,.,,:ln"'T".I existe en ningún outro estatuto", nin sequei-a 

no andaluz, que son os máis salerosos, engadi
riamos nós. Simpáticos lapsus á parte, resulta 
do máis complicada a postura corporal e o 
esparrame político do xefe do PP. en Galicia, 
preso entre a espada dos cabreos de Rajoy e a 
parede dos sentimentos do electorado, que dis
que cada vez ten menos intención de votar por 

~illíJlill el. Por esas emocións galeguistas de electoral 
~~F..tilti impacto chegou precisamente a "conceder" que 

Clase práctica de formación 
do sentimento nacional galego 
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o nacionalismo foi parte da historia da europeí
sima rexión galega e que esa historia con senti
mento nacional podía ser recoñecida sen nece
sidade de, ipso facto, puntualizar, o de "dentro 
da indisoluble unidade da patria española. Ese 
é un avance grandísimo, madia leva. 

Touriño e Quintana estiveron humildes, ele
gantes e discretos (durante doce horas), causa 
que se agradece e non abunda, e quedou moi 
resultona a solución touriñá de apelar ao 
himno ("Galicia fogar e nación dos galegas e 
galega ). Desa maneira situábase a cuestión 
no rexistro do simbólico que deixa tranquilos 

aos canonistas, pero que ten forza para que 

un país se estime e se proxecte no futuro. 

O da identidade resúltalles cañero a moi

tos practicóns e modernos que din que á 

xente só lle importan os euros pero despois 

son quen de botarse a perder polo seu 

clube de fútbol. Ignoran as vísceras e o 

corazón, que hai que telas asentados e 

satisfeitos. Seguro que a aquel electorado 

galega, seica tan práctico e preocupado 

polos grelos e as sardiñas, está agora algo 

máis incómodo ao saber que os de Aragón 

son xa tanta ou máis nacionalidade históri

ca cá nos. Pois si: nunca fornas dos máis. 

ricos, nin dos máis espilidos, nin aproveita

dos, nin benéficiados coa dramática historia 

das Españas. A nós tocounos traballar, suar, 

emigrar, pero tiñamos recoñecido un "ser

mos" peculiar, un estatus de sitio distinto 

que é un capital enorme en tempos de vul

garidade global. A xente pódese cabrear co 

PP por deixarnos sen plus simbólico, por 

rebaixarnos, unha vez máis, á categoría de 

provincia, de autonomía do mogollón. 



Editorial Que vai saír de Polonia? 

Parece mentira. Os sociólogos sempre puxeron a Igrexa católica como modelo de organiza
ción formal baseada nunha escrupulosa selección dos seus mandos medios e, sobre todo, 
altos. Pero, nada, cada vez que se pon en movemento o estilete dunha memoria esperta, non 
son poucos os edificios xerárquicos que se amasan demasiado humanos que diría Nietzsche. 
Por máis que traten de o disimular con ornamentos áureos para se distanciaren do pobo 
pecador. Agora tocoulle á impoluta Igrexa polaca tantas veces proclamada vencedora do 
materialismo ateo. E tocoulle dun xeito ben paradoxal: os xemelgos que gobernan o Estado 
puxéronse a depurar nas institucións a presenza de vellos colaboradores comunistas, e, curio
samente, os que están saíndo á luz non son tanto os buscados senón, menos sospeitosos, cer
tos persoeiros ligados ao sindicato Solidariedade, algúns curas e o arcebispo Stanislaw 
Wielgus. 

Decididamente, nada é branca ou negro como pensan os conservadores senón que abunda 
moito o gris en todas as tonalidades. Como consecuencia, · agora todos os bispos están baixo 

inspección, e xa está a punto de saír unha publicación dun crego cha

Non é tempo de condenar, 
pero si de dicir a verdade 

mado Zaleski que a titula dun xeito desacougante: O Libro que fará 
tremer. Nel, á parte de novas casos similares ao coñecido, tamén se 
sacará, seica, o dun caFdeal que, senda máis novo, andou en amores 
cunha xeitosa xornalista que transmitía para os rusos. En fin, que a 
causa anda negra. Pero non é aínda tempo de condenar: quen di que 
aquel espelido mozo estudante, co desexo de progresar en Alemaña, 

non tentou utilizar os vieiras ocultos da administración comunista simulando unha coopera
ción que, ao mellar, nunca prestou de xeito efectivo. Quen sabe. Pero se non condenamos, si 
debemos constafar que, por moi bispos que sexan na católica Polonia, están urxidos a diciren 
a verdade. E poida que de tal crise veña unha purificación dos xeitos eclesiásticos. 

N ós, noutra linguaxe, queremos unha democratización máis fonda da Igrexa: De verdade, sen 
~rampas: que os laicos callan a responsabilidade. Se da crise cardenalicia acontecida en Viena 
xurdiu o movemento Somos Igrexa, podemos preguntarnos, con todo dereito e toda espe
ranza, que yai saír de Polonia. 

Rumores de esperanza 
Xan Guillén 

escalas 

Polo visto na xenial obra de Cervantes El Quijote hai unha cita· na que se di: "ladran, luego 
cabalgamos"~ Un sinal inequívoco de que alguén avanza por un camiño é escoitar os ladridos 
incomodados dos cans que sinalan o que consideran o seu territorio. A que vén hoxe esta refe

rencia tan cervantina? Os que frecuentamos intemet estaremos ao tanto de que dende certas 
páxinas que pretenden ser moi católicas (olio, non da Igrexa) se dedican a criticar dura
mente a Romaxe e a Irimia (incluídos certos cregos amigos moi próximos). Sería momen
to de estar abatidos ou canto menos enfadados, pero eu recordo ese <lito quixotesco e 
penso que se hai quen ladre é porque cabalgamos, e avanzamos, e irnos facendo as cau
sas ben, e hai xente humilde e sinxela que pretende facer algo diferente. Ninguén que vaia 

por un camiño sería tan parvo para· deterse a mirar para os cans e 

t 
, ., . poñerse a ladrar contra deles. Gocemos do camiño, e miremos cara e a o 1 ca s adiante que xa se encargan os cans de ladrar. 

Nada que ver cos cans máis ben cos amigos e o bo facer, é o empe
ño de toda a comisión de normalización lingüística da FERE. Vénse de celebrar en Santiago a 
asemblea desta comisión e alí se propuxeron unha chea de causas que funcionan: cantos en gale
ga para pícaros das escalas, propostas de actividades para xogos tradicionais, ferramentas infor
máticas, actividades para que a rapazada lea en galega ... Quedo curto con tantas causas boas que· 
ali se falaron. Meneo o rabo como fanos cansen sinal de admiración ante este traballo. Guau! 
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Apeneira 

A Fundación Ba,lms de Vigo 
organiza un seminario para 
pais en _eroceso de 
ADOrCION internacio
nal '(986443143). Manteñen 
a Casa da Infancia no barrio 
Ciudad Bolívar de BOGOTÁ, 
onde 2 millóns, de perseos 
viven en chabolas .. Os socios 
sosteñen os 7 empregados e 
atenden aos acollidos. Os 
nenos de 6 anos, só están 
escolari:mdos un 6%, ouhros 
traballan. O futuro de moitos 
é a guerrilla e o delas, ai 

prostitución.. Colombia é o 3º 
país de pmcedencia1 de adop
cións. Outro xeito de solida
riedade é apadriñalos. 

Xa nada é coma antes en 
Euskadi: emigrantes galegos e 
doutros países, van asinar un 
manifesto a prol da "solución 
do conflito MEDIANTE 
DIALOGO E 
NEGOCIACION", 
porfiando naquela chamada 
de Ale:Xandre Bóveda para 
que os galegos apÓiasen o 
!Estatuto de Euskadi na 
República f l -Xl-1933). Na 
foto, fillas de gailegos no 
monumento a Rosalía e 
Castelao no Cenfro Galego 
de Barakoldo1

, primeiro en 
creorse, no 1901,. 
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Eleccións senatoriais en 
MAURITANIA, "tras do 
golpe militar de agosto do 
2005, antes das presidenciais 
de marzo, con vontade de 
transparencia, que xa se per
cibiu no abrollar das liberda
des nas citas de remates do 
2006. Acodada a indepen
dencia de Francia no 1 960, 
segue a ser un dos 1 O países 
máis pobres, a pesar da pro
dución de petróleo, cunha 
corrupción e desigualdade 
atroz, que empurra a inmi
gración actual ata Canarias: 
no 2006, uns 31.000, e 6000 
morreron no mar. 
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O 27 "Día do 
HOlOCUST01

, lembra-
mós a morte de 6 millóns de 
xudíos polos nazis, e celebra
mos o esforzo desta xeración 
por normalizar a vida en 
Alemaña despois da 11 Guerra 
Mundial. Daquela eran 
600. 000, agora 1 00. 000 
polo inmigración da Europa 
do leste. Na foto, os. 3 rabi
nos ordenados (l 4-IX-06), 
dende 1942, nun país con 80 
sinagogas e 27 rabinos pre
parados fóra. Reforzaron esta 
madureza en Dresde, sede da 
extrema dereita antisemita. 
Agora queren impedir que 
Auschwitz sexa un parque 
temático, moi "fermoso", 
esquecendo tanta barbarie, 
como a que sufriron 191 víti
mas galegas, exiliadas en 
Francia, 111 asesinadas nas 
cámaras, 1 3 desaparecidas, 
47 liberadas no 1945. 



6 
Celebramos a achega de A UE botou un SOS I Á 
varios cregos á cultura do RIA DE VIGO, denun-
país. A Asociación ciando a súa desfeita. Cada 
"LUGOPATRIMONIO día verten nela 166 millóns 
" elixe primeiros socios de de litros contaminantes: 
honra a Amador Vázquez, 500.000 veciños, 600 bateas 
Nicandro Ares, Isaac Rielo e de mexillóns, cultivos de 
Xaime Delgado, na foto, que · ameixa, ·berberecho, e outros, 
falou o 26 sobre "A iconogra- industria, portes, transporte 
fía do Románico"' e vén de marítimo, clubs deportivos ... 
publicar un poemario, os Primeiro fo¡ o aviso á praia 
catre cunha longa entrega ao de Samil, 0 máis frecuentada 
pobo. Xa en Ferrol, Marcos do país, e 0 desaloxo dos 
Mariño Parapar agasallounos · veciños de Coruxo, lindantes 
con Unha nena nun xardín, coa depuradora de Lagares. 
versos convertidos en oración d Agora é a urxencia a súa 
e contemplación, o seu sexto ampliación, pois 0 actual fqi 

libro. feita para 400.000 cidadáns, 
e agora son 200.000 máis. 

O centenario de 
ANTONIO BALTAR 
(Compostela 1906) esqueceu
se. Médico, cesado de profe
sor da Universidade na gue
rra, exiliouse no 36 a Bos 
Aires, fundou a Asociación 
Galega de Universitarios. Alí 
finou no 1970, fornecendo de 
creación a Gaiiza emigrante, 
con Luís Seoane, Rafael 
Dieste, Lorenzo Varela. Home 
xeneroso, coma proba María 
Díaz na recolleita dos seus 
artigas: "Antonio Baltar, o 
cqmpromiso do exilio" (Ed .. 
Castro). 

Alfonso Blanco Torrado 

PORTUGAL TAN 
PRETO E TAN 
LONXE: 27.000 perseos 
cruzan o Miño, 5000 para 
traballar na outra beira. 
40.000 portugueses traballan 
en Galiza e 3000 galegas en 
Portugal, 800 sanitarios. 
Nunha eurorexión de 51 .000 

. km2 e 6 millóns de habitan
tes, cun crecemento comer
cial, grazas a 32.000 empre
sas. Pero son custosas as 
comunicacións entre os 2 paí
ses, os 380 Km. entre Ferrol- . 
Porto, son 4 horas de autoes
trada e 15 horas por tren . 
Servizos coma o Consulado 
de Vigo queren pechalos, só 
quedaría o consulado hono
rario de Óurense. Na foto, un 
acto no monumento a 
Camoens en Vigo. 
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Política 
NON HOUBO MILAGRE 

Pois parece que o santo Antón andaba moi ocupado mirando polo 

saúde dos anim~is e os tres dirixentes dos principais partidos políticos 

galegas nori se puxeron de acorde. A xuntanza do Monte Pío rematou 

lago de seis horas ·sen pechar as diferenzas, aínda que as posturas se 

foron achegando bastante, segundo manifestaron os tres participantes na 

negociación. 
Menos mal que os tres interlocutores, cando menos á saída do acto, tive

r~n un certo sentidiño e non se tiraron os trastos á cabeza, aínda que 

cadaquén destacase a xenerosidade propia e botase sobr~ os oútros a res

ponsabilidade do fracaso. En realidade as declaracións daban a entender 

un achegamento forte entre os socios de goberno, coincidentes en desta

car que Núñez Feijoo non avanzara bastante, por seguir a liña de 

Mariano Rajoy fronte aos socialistas. 

Para o presidente do PP de Galicia a incapacidade de chegar a un acor

de é algo que non vén de fóra, senón que é o ·resultado das diferenzas 

políticas entre os tres grupos do Parlamento Galega. Núñez Feijoo lamen

tou que non se pechasen acordes sobre o articulado do novo estatuto e que 

os socios de goberno centrasen toda a polémica sobre a fórmula para 

recoller no preámbulo o recoñecemento do carácter nacional de Galicia. 

En realidade este fracaso foise xestando ao longo de moitos meses. Na 

anterior campaña electoral, eran os nacionalistas os únicos que facían fin

capé na defensa dun "estatuto de nación". Os socialistas eran favorables 

á revisión do texto, pero non facían diso unha cuestión prioritaria. ·E os 

populares insistiron sempre en que ese asunto non era unha preocupación 

dos cidadáns. 

Nos diferentes medios informativos abundaron nestes meses comentarios 

que por un lado recoñecían os avances logrados por Galicia nos 25 anos 

de vixencia do estatuto, pero tamén subliñaban que os atrancos e eivas 

que sofre a sociedade galega non se deben tanto ás limi

tacións da norma vixente, senón a outras circunstancias da 

xestión ordinaria. A opinión dos medios tendía a sinalar 

d f 1 · que esas lerias da reforma estatutaria non interesaban á 
Vai ser i íci que se retomen cidadanía, que demandaba en cambio urxente soluciónª . . , 

as negoc1ac1ons problemas como a sanidade, o paro, o urbanismo, o 

medio ambiente ou as comunicacións. 

E os políticos non souberon dar resposta a esas ópinións. 

A nova Xunta tivo poucos éxitos neses asuntos da xestión 

ordinaria, mentres a reforma estatutaria marchaba a paso 

moi lento, facéndose eco de debates e polémicas xurdidos neutras latitu

des. Así chegamos á situación de hoxe, a punto de entrar na campaña das 

eleccións municipais e coa ameaza dun adianto electoral en Madrid. 

Ou sexo que vai ser difícil que ·se retomen as negociacións con garantí

as de éxito lago das municipais. O ambiente, desde logo, melloraría, se 

mentres tanto a nova Xunta acertase a encarar con éxito os problemas que 

tódolos cidadáns perciben cada día. 



Rubén Arambüru 

Viña cavilando polo camiño no evanxeo do outro domingo, cando Xesús cam
biou a auga en viño na voda duns amigos. Que sería dunha voda sen viño? 
Aínda que agora andan con iso de que é malo, e queren camb~alo por auga. Di 
un amigo meu que ese é o texto dos taberneiros, pois aprenderon de Xesús e 
converten a auga en viño. Deixando as bromas, é certo que hai moita xente 
que cambia a friaxe da auga pola quentura do viño nas nosas vidas. Cantas 
milagres pequeniñas e anónimas se fan cada dí;i! E o Xesús ten bos discípulos 
entre nós. No mes de Nadal fixeron memoria do P. Seixas en Vigo e xuntáron
se centos de amigos para contar como deixou pegada na súa historia. Debeu 
ser uri sinal que fose bautizado por aquel gran bispo galego, Lago González. 
Nunca deixou de amar a terra e a lingua, mesmo cando andaba _cos indios aló 
nas Américas, ou no medio da guerrilla, ou cos inmigrantes. en Europa". Moito 
lle gustaba achegarse aos labregos e compartir con eles. Contaba como no ano 
65 o cardeal Quir~ga encargoulle a celebración ·da primeira misa en galego, a 
de RosaJ.ía, no día da Patria. Pediulle o cardeal que coidase o idioma e_ talase 
un bo galego, pois tiña moito interese en que saíse moi ben. 
En Aguiño, celebran a memoria de D. Francisco, que tamén por aqueles anos 
oficiaba en galego. Van tres anos do seu adeus, pero segue vivo nas xentes da 
parroquia aquel cura mariñeiro. Adícanlle unha Semana, centrada na solida
riedade e nas ONGs. Paco tamén era dos que convertían "'a auga en viño. 
Mira, amigo, teño un papeliño de Mans Unidas, que veñen con esta campaña 
dicindo que a cultura e o ensino poden cambiar a pobreza no mundo. Mandan 
uns materiais fenómenos para traballar cos nenos e cos mozos, e todo en gale
ga, que da gloria miralo. 
Ves canta xentiña anda a trocar a auga en viño? Parece que nos animamos, 
malia as bombas, as forcas, e os políticos. Escoitei que o reloxo da Apocalipse 
avisa que ao mundo lle queda_n 5 minutos se non paramos o quecemento. Irnos 
precisar viño e cambialo en auga. 

P9! -

SEIXAS na particular visión de Xai me 
Isla. No rolo aberto aparece o 
retrouso preferido de .Seixas:"CÓM PRE 
TOMAR MENSURAS" 
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Horizonte Universal 
ENCONTRO CON 
IVONE GEBARA 

Pablo Taboada 

lvone Gebara. Naceu en Sao Paulo no 44. É irmá da con

gregación de Nosa Señora. É doutora en Filosofía e en Ciencias 
Relixiosas. Deu clases durante 17 anos nun centro teolóxico en 
Recife que fo¡ pechado polo Vaticano. Dende o 73 vive no 
Nordeste do Brasil en "soidade comunitaria", facendo pastoral 

e formación de comunidades. É integrante da Asociación de 
Teólogas do 1erceiro Mundo e escribiu varios· libros. 

R matand o 2006 tivemos a sorte de contar entre nós con lvone Gebara, teóloga brasileira que foi invitada pola 

comunidade da parroquia do Cristo da Victoria de Vigo. Nos días que estivemos con ela falounos de ser crentes 

neste éculo, da Fe e do Nada!, ademais de transmitirnos moito_ das súas experiencias. Non é doada reflectir nun papel 

todo o que foi transmitindo, así que estas liñas só tentan ser unha aproximación para os que non tivestes a sorte de vos 

atopar con ela. 

Q nen é 1 voue Gebara? 

N aceu en Sao Paulo no 44. É irmá 

da congregación de Nosa 

Señora. Estudou Filosofía en Sao 

Paulo e adícase a Teoloxía Feminista. 

É doutora en Filosofía pala 

Universidade de Sao Paulo e doutora 

en Ciencias Relixiosas pala 

U niversidade de Lovaina. Deu clases 

durante 17 anos nun centro teolóxico 

en Recife que foi pechado polo 

Vaticano. Dende o 73 vive no 

N arde te do Brasil en "soidade 

comunitaria", facendo pastoral e for

mación de comunidades. É integran

t da A ociación de Teólogas do 

Ti re iro Mundo e escribiu varios 

libr . P r o mái importante é que 

t n moitas experiencias vividas coas 

mulleres e a teoloxía popular. 

Q ue é ser cre~te cristiá no século 
XXI? 

Ser eren te non sempre quere dicir 
ter fe relixiosa. Neste século vivi

mos unha_ -aparencia democrática e 
de progreso, pero nunca houbo tanta 
fame, nunca houbo tantas enfermida~ 
des de transmisión sexual, nunca os 
inmigrantes foron tap. maltratados, 
etc. De todo isto culpamos a globali
zación, pero agora a globalización 
tamén está en nós e é parte das nasas 
vidas. O importante é botar as culpas 
a "outros" do que está a pasar (a glo
balización, o sistema, ... ). No fondo 
todos experimentamos en distintos 
graos insatisfacción, e isto lévanos a 
acusarnos uns aos outros. A acusa
ción é o pecado capital da humanida
de. É preciso decatarse de que "nin
guén é inocente". O mundo actual 
sae das nosas mans, non foi feito por 
'outros' . 

Que é vivii a Fe? 

A fe é fundamental para a huma
nidade, pero a palabra "fe" é 

unha das máis malentendidas, unha 
das máis paradoxais, das mái~ contra
ditorias. 

' ' Ter fe" é aceptar acoller a vida a 
pesar dos pesares, continuar na 

loita pala vida a pesar de todo, non 
deixar que o_ sufrimento nos goberne, 
non deixar que a inxustiza teña a últi
ma palabra. É unha actitude humana 
dos que queren seguir na vida . . 

Ter fe é non ter certeza. É dubidar 
das certezas que nos dan ( tamén 

das certezas que nos dá a igrexa). A 
fe e a dúbida camiñan xuntas. 

Ter fe non é pertencer a unha ins
titución relixiosa. A fe cristiá é 

unha segunda opción. A primeira 
opción é a fe na esperanza, na huma
nidade, no futuro. Despois desta pri-



meira fe, pode vir a fe cristiá, nunca 
antes. A comunidade cristiá nace a 
partir da comunidade humana. A pri
meira comunidade de fe é a comuni
dade humana, e lago vén a comuni
dade cristiá. 

T endemos a pensar que a fe é a 
crenza nos dogmas (a Santísima 

Trinidad e, a virxinidade de María, ... ) 
pero o que precisamos é ter fe na 
vida da xente, ter fe no futuro. Ter fe 
nos dogmas é menos importante, o 
decisivo é ter fe nos outros, en que 
nos necesitamos uns aos outros. Os 
dogmas non son m~is que "pequenos 
debuxos" que os teólogos fueron 
para que entendamos a fe. Os dog- lvone nunha das charlas que deu en Vigo 

mas son importantes, per9 non son 
importantes porque sexan dogmas, 
senón porque esconden un ·segredo 
que fala a toda a humanidade. 

A acusación é o pecado 
capital da human_idade 

por exemplo: o Nadal 

O N adal é un símbolo, e como tal 
pode ser reinterpretado en cada 

xeración e en cada cultura. O N adal é 
unha síntese da esperanza da huma
nidade. 

No libro do Principiño dise que 
"o deserto é belo porque pensa

mos que agacha unha fonte nalgu
res". Coa teoloxía está 'todo tan dita 
e racionalizado que perdemos as 
ganas de buscar novas fon tes. No 
N ad al ternos o desexo de a topar 
novas fontes. 

O ad vento é a esperanza para 
mañá. O advento fala doutro 

mundo, doutros valores, dun nena 
que nace ·entre animais e non os 
teme. A linguaxe do advento é todo o 
contrario á linguaxe da racionalida-

de, fala dunha estrela que conduce a 
reis que traen presentes, e dunha 
muller preñada sen home. É a lingua
xe dos nosos desexos máis fondos, 
dos desexos que semellan imposibles. 
Dende que o capitalismo tomou 
parte no N adal, perdimos o acces_o á 
linguaxe da poesía do N adal, o 
mesmo dende que a Igrexa reduciu o 
N adal ao dogma da concepción. 

O mito do N adal toca os soños 
máis bonitos da humanidade: 

nacer de novo, renovarnos, ... (nada 
que ver coa bioloxía). Fai pensar en 
que ternos que recibir outro espírito, 
o que abre os cárceres, o que racha as· 
espadas, o que cura, o que comparte 
o pan, .... é pura poesía, que non ten 
nada que ver co que estamos a vivir 
hoxe. Esta poesía é a que pode tocar 
as nasas entrañas. E o soño é o único 
punto en común que ternos con todos 
os seres. 

N adal é recibir un espírito que 
vén duo mesmo e que se com

parte. Que é meu e é de todos, pero 
se non é meu, non podo compartilo. 
É a invitación para crer que dende 
nós chega a salvación. Cada un de 
nós somos o nena Xesús capaz de 
provocar esperanza. E non polo 

Deus liberador ·dos pobres, senón 
porque eremos que en cada un hai o 
sopro do mesmo espírito. Non pode
mos separar o "eu" da "comunida
de". Ambas as <lúas son importantes. 
A comunidade pódeme apoiar, pero 
eu mesmo teño que dar o paso para a 
construción da comunidade, eu 
mesmo teño que nacer de novo, non 
é só unha cuestión comunitaria. 

Nad~ nqn é o nac~mento "d~nde 
arnba para · a.baixo'', senon o 

nacemento "dende abaixo para abai
xo" . Poderiamos ser ateos no Nadal, 

Ter fe é dubidar das 
éertezas que nos dan 

porque nadal é o nacemento da espe
ranza humana no humano. Porque 
deixamos caer as xerarquías e rein
ventamos a democracia que nos vai 
permitir escoitarnos uns aos outros. 
N adal é crer que hai un Reino, non 
de reis, senón de irmandade, que 
nace dende que admitimos a nasa 
común vulnerabilidade: todos necesi
tamos do Nadal. 
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A aquela Feito coas minas mans 
Beatriz Cedrón 

Case todos se· levantaron algo 
máis cedo do habitual aquela primei
ra mañá. Tiñan por diante tres sema
nas de f vira con só dous días de des
canso en todo ese tempo. Eran, e son, 
artesáns. Como estamos no inverno, 
levan capas e capas de prendas de la 
de cores feitas na casa, detrás da coci
ña ou no obradoiro, estufas para se 
quentar e a furgoneta cargada ata os 
topes con mercadoría elaborada nos 
meses anteriores. Veñen de diferen
tes partes de Galiza e mesmo de 
Asturias e Portugal, malia que moitos 
e moitas deles naceron en lugares de 
máis lonxe. Algúns viven en casas de 
pedra en aldeas nas que son os máis 
novos, saíndo cando o peto o permite 
a facer viaxes polo mundo: India, 
China, América, . . . percorrendo o 
mundo nunha recolleita de olores, 
formas e cores que asoman logo 
baixo as luces dos seus pastos. 

Baixo a carpa, unha vez montada, 
ábrese mi exquisito zocC? no que con
viven xogos de enxeño, cerámica, 
prendas de la, camisetas pintadas a 
man, pendentes, aneis, colgantes e 
pulseiras de esmalte, bronce, plata e 
vidro, coiro, bonecas de tea, reloxos 
de pizarra e cadernos de papel. Todo 
natural, expresamente escollido_ e 
reciclado, porque neste mercado 
artesanal o poliéster, as fibras e os 
materiais procesados son margaridas 
fóra do testo. 

Vellos coñecidos doutras feiras, e 
outros e outras por coñecer, axiña 
intercambian risas e calamidades 
entre cafés, infusións e bocatas que 
van e veñen dun lado a outro. Tamén 

hai quen dedica parte do seu tempo a 
seguir traballando no posto, que nal
gún caso fai tamén de "solución habi
tacional" improvisada para os días 
que dura a feira. Claro que -niso 
tamén hai variedade e hai quen se 
retira pola noite á casa propia ou dal
gún/ha colega, a algunha pensión 
próxima ou a furgoneta, que alí todo 
calle. 

A clientela olla os seus produtos 
cun aquel de cautela, pouco afeita xa 
ao trato directo coas mans que direc
tamente os elaboran e aos pastos 
levantad9s sobre barras desmonta
bles. Algúns veñen con bolsas do 
comercio local, cheas de prendas ou 
obxectos de marca, e despois de pre
guntar prezos suxiren a posibilidade 
de que a artesá ou o artesán lles faga 
a rebaixa que nunca se lles pasaría 
pola cabeza pedir nas tendas das que 
acaban de saír. 

Pero por suposto aínda queda 
quen apreza o valor da arte que se fai 
con todo o mellar de cadaquén, dei
xandoa fluír polas mans, e que non 
leva defectos de calidade porque está 
traballada e mirada de principio a fin 
por quen a fai . E así, un día aparece 
por entre a carpa xa pechada ao 
público un grupiño de mulleres que 
traen cuneas de barro, unha pota de 
caldo da casa e o pote da queimada 
para quecer ben o corpo deste estu
pendo e minoritario clan no que hai 
de todo menos furgonetas rotuladas, 
período de rebaixas e produtos con 
aranceis comerciais ou de dubidosa 
procedencia. 
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As furtadelas 

16. 
anos de Irimia 

Limitacións ao exercicio do dereito 

dos inmigrantes indocumentados 

á asistencia sanitaria 

As cifras recollidas por Médicos sen fronteiras no infor

me final do proxecto Madrid mostran que un 65% da 

poboación atendida (inmigrantes indocumentados pro

cedentes do continente africano) carecía de tarxeta 

sanitaria. lsto debíase fundamentalmente á .falta de 

autorización para empadroarse, polo ausencia de alo

xamento e/ ou ausencia de documento de identidade. É 
doado presumir que un inmigrante indocumentado, 

sobre o que ademais pesa unha arde de expulsión que 

lle impide traballar legalmente, careza de recursos 

para poder acreditar o uso e goce dunha vivenda e 

cumprir os requisitos que lle permitan recibir unha asis

tencia médica axeitada cando está enfermo. Nesta kaf

kiana situación están un 38% dos inmigrantes atendi

dos por este proxecto. 

É abrigado mencionar que se ben a Leí prevé o acceso dos inmi

grantes indocumentados a t~atamento, vía urxencias, ata a súa alta 

médica, na práctica a asistencia mantense ata a alta hospitalaria, 

desde onde son remitidos ao seu médico de cabeceira para conti

nuar co tratamento. Por isa~ aqueles que non dispoñen de tarxeta 

sanitaria presentan enormes dificultades para completar o trata- _ 

mento, ao non ter acceso á atención primaria, á especializada ou 

aos medicamentos precisos ... As precarias condicións de vida nas 

que se ven abrigados a vivir os inmigrantes determinan o seu grao 

de vulnerabilidade social e sanitaria. 

Carlos Ugarte (Médicos sen fronteiras) 

Como diciamos onte... xuízo Á IGREXA GALEGA 
Neste artigo aparecido no número 7 3 alá polo ano 7 982 na sección "Terra exente" escenificá

base un xuízo no que avogado e fiscal argurnentaban cadanseus motivos a pro/ e en contra 
do labor da lgrexa galega. O ·xuíz poñía o punto final. 

Señoras, señores, hai que ollar adiante máis que atrás. 
Como di a defensa, eu vexo que a lgrexa ten feito e 
fai moitas causas boas, pero o mestre Xesús dixo que 
non era causa de chufarse senón cumprir unha abri
ga: "cando fagades todo o que se vos mande, dicide: 
pouca causa somos, total non fixemos máis que o que 
tiñamos que facer". {Le 7 7, 70) 

Tamén vexo, como di o señor fiscal, que a lgrexa fixo e fai 
moitas causas mal. Pero, eu, como xuíz, dígolle o que 
lle dixo o mestre Xesús a unha pecadora que se ase
mellaba á lgrexa: "Eu non te condeno. Vaite e desde 

agora non peques máis" {Xn 8, 7 7 ). 
Procura non pecar máis, porque no 
teu pecado levarás a túa propia 
condena. En diante sé máis pobo e 
fa/a o idioma do pobo. En diante 
defende ao máis humilde. Se non o 
fas, o humilde hate desprezar e 
serás tirada ao camiño (Mt 5, 7 3). E 
se alguén non ten pecado que tire a 
pnme1ra pedro. E levantouse a 
sesión. 

1 1 
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_,, . Homenaxe ao pa_dre 
Polo pais achante Xaime Seixas en Vigo 
Benito Santos 

A recente homenaxe ao padre Seixas, morto hai 
doce anos, deu resposta a unha necesidade moi sen
tida, pois deixou unha gran pegada en moitas e 
diversas persoas. 
No precioso libro Conversas do Pai Seixas con 
Silvestre G. Xurxo, da editorial SEPT, amósanse as 
claves da súa rica personalidade. 
Crente, sacerdote, home de Igrexa 
Naceu e medrou no seo dunha "familia de moita fe" 
(Conversas, p.31). Recorda con admiración e grati
tude que foi confirmado polo gran hispo Lago 
G nzález. Participou "moito" (p.20) en "organiza_
ci n xuvení de lgrexa". 

No Monte Aloia o día da 6º Romaxe, na que ofiC:iou a liturxia 

Aos quince anos ten, segundo el, unha premonición 
da súa futura opción sacerdotal e misioneira. "A 
miña vocación foi por amor a Cristo de entrega 
total" (p.49). 

Bordeas, Salamanca, A Coruña, República 
Dominicana e Vigo foron os escenarios do seu tra
ballo como sacerdote xesuíta. Un traballo adicado a 
toda clase de persoas e aberto a toda clase de cola
boración, incluídas outras confesións relixiosas. 

No colo do galeguismo 

Mamado no ambiente familiar, "sempre foi moi 
aberto galego e universal á vez" (pp.11-12). O gale
ga 'é a lingua máis fermosa que existe", dicía o seu 
avó (p. 16). Téñolle un gran amor a Galicia" (p.9). 

Militou, por tradición familiar e relacións de amiza
de, nas Xuventudes Carlistas e, asemade, tiña unha 
estreita relación coas Mocidades Galeguistas. 
Amigo de todos 
"Que ten o Seixas que todos lle queren ben?", pre
gúntalle o · entrevistador (p.7). "Teño un carácter 
aberto e unha tendencia a buscadle a parte boa de 
cada persoa e acentuala". 
Amor. · e liberdade como síntese. "Son amante da 
liberdade, o meirande argumento para crer en Deus, · 
pois dá a racionalidade, o ser persoas. Liberdade 
que leva consigo · o respecto a todas as liberdades e 
de todo tipo: raza, lingua, relixión. Se non houbese 
liberdade, tampouco habería agarimo e amor verda
deiro aos demais" (pp.48-49). 
Desde esa calidade de persoa e crente, o padre 
Seixas desbordou alegría, entusiasmo, humor, espe
ranza, creatividade, etc. · Os máis desfavorecidos 
(mundo rural, mariñeiros, traballadores, inmigran
tes, exiliados) foron obxecto especial da súa preocu
pación e atención. 
O seu esforzo en favor da liturxia en galego foi, . 
finalmente, un obxectivo especial e teimudo na súa 
vida, que floreceu en numerosas iniciativas e con
tactos e que, para os que eremos na necesidade de 

A liberdade é o meirande 
argumento para crer en Deus 

vivir a fe desde a nosa cultura e a nosa lingua, segue 
a ser unha necesidade moi sentida. 
A Comunidad e de Vida Cristiana N osa Señora da 
Guía e Santiago Apóstolo organizou a homenaxe, 
moi concorrida. Publicamos un libriño, escolma das 
Conversas, que se esgotan en poucos días, o que 
pode dar unha idea do recordo agradecido e entra
ñable ao padre Seixas. 



Internacional o labirinto somalí 
Moisés Lozano Paz 

Tropas islámicas na cidade de Baidoa 

A República Democrática de Somalía conta cunha poboación duns once millóns 
. de habitantes. Fálase o somalí, o árabe, o italiano e o inglés. A relixión maio
ritaria é o Islam. As súas principais exportacións son o gando, as bananas, as 
peles e o peixe. 
Aínda que Somalía é étnica e relixiosamente máis uniforme que case ca/quera 
outro país en África, está profundamente dividido e dende hai moito tempo é 
un foco de conflitos. Mesmo está a chamárselle 11

0 Afganistán africano" 

Unha breve historia 
Somalia non ten un goberno central 
efectivo desde o derrocamento do 
presidente corrupto Siad Varre en 
1991. Desde ese ano, enfrontamen
tos entre señores da guerra rivais e 
a incapacidade para resolver o pro
blema da fame e as enfermidades 
provocaron a morte de ata un 
millón de som.alís. 
Somalia foi creada en 1960 median
te a unión de dous territorios: un 
antigo protectorado británico e 
unha colonia italiana. Desde entón, 
o seu desenvolvemento estivo mar
cado polo re~lamo territorial de 
zonas en Etiopía, Kenia e Djibouti 
habitadas por somalís. 
En 1970 Varre proclamou un estado 
socialista. En 1977, coa axuda de 
armas soviéticas, Somalia intentou 
ocupar a rexión de Ogaden, en 
Etiopía, pero fracasou, debido a 
que Etiopía obtivo o apoio soviéti
co e de Cuba. 
En 2000, os anciáns dos clans nome
aron presidente a Abdulkassim 
Salat Hassan. Estableceuse así un 
goberno de transición, co fin de 
reconciliar as diferentes milicias. 
Pero este go berno fracasou. 
En-2004, logo de extensas conver
sas en Kenia, asínase un acordo 
para un novo parlamento, que logo 
nomearía un presidente. Os islamis
tas controlan gran parte do sur do 
país, incluíndo a capital, 
Mogadiscio. 

Os últimos acontecementos 
Os somalís levan sufrindo moito. O 
seu país carece de autoridade cen
tral desde 1991. Non hai evide.ncia 
de que Somalía represente unha 
ameaza para a seguridade dos EUA 
nin de qüe os islamistas estean 
dando refuxio a Al Qaeda ou a 
outros terroristas. 
Meles Zenawi enfronta unha encar
nizada oposici~n dentro de Etiopía 
que o acusa de amaño dos resulta
dos electorais, de matar centos de 
persoas que participaban en protes
tas pacíficas. A repentina invasión 
de Somalia é unha estratexia per
fecta para reforzar a súa lexitimida
de como líder nacional, e interna
cionalmente, permítelle sit1_.iarse 
como amigo dos EUA e como o 
home forte de B ush no Corno de 
África. O goberno de Bush puido 
facer pasar rapidamente polo 
Consello de Seguridade unha reso
lución bastante dubidosa que deu 
luz verde a Zenawi para invadir 
Somalía. 
Nesta condición humillante, os 
somalís volveranse os uns contra os 
outros, haberá interminables recri
minacións, vinganzas e contra-vin
ganzas. As loitas de poder envolvi
das en intrigas e misterio continua
rán, e a pobreza e a miseria aumen
tarán. E os EUA seguen bombar
deando Somalia pese ao rexeita
mento internacional. 
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Boa Nova 

De Mestre a Señor 

o 
u 
LJ.J 

o 

Observamos como as grandes corporacións 
empresariais deste mundo seleccionan a aquelas 
perseos máis intelixentes e dotadas que poden atopar 
para os distintos postes da súa empresa. Buscan, sobre 
todo, os "triunfadores" para que leven ao triunfo os 
seus produtos. Aínda así, de vez en cando, 
constatamos que algunhas se funden. 
Ben distinto obrou Xesús; para a súa "empresa" fo¡ 
buscar xente sinxela e abondo torpe; uns pobres 
mariñeiros sen cultura, sen poder e sen prestixio. 
Con aqueles ladrillos, aparentemente, pouco se podía 
construír; nin moi lonxe se había de chegar. Claro que 
tampouco se podía esperar moita pesca, dadas as 
circunstancias nas que a Xesús se lle ocorre tal labor, e 
sen embargo fo¡ xenerosa. 
Grazas, Señor, porque contaches connosco para a túa 
empresa, a pesar de que, coma Pedro, Santiago e 
Xoán non somos dos máis espelidos para loitar con 
astucia deste mundo. Graciñas. porque, coma na pesca 
milagrosa, estás a propiciar que, a pesar das n.osas 
carencias, o teu Reino de bondade se fago presente en 
tantas obras, unhas moi sinxelas, outras máis 
complexas, que están saíndo decote das mans de xente, 
cuxa riqueza a puxeches Ti dándolle un bo corazón. 

Manuel Pérez 

Frecuentemente na Biblia acontece que antes de confiar 
unha tarefa importante a algunha persoa, Deus 
revélase a través dun signo que manifesta o seu poder. 
A pesca milagreira prepara aos discípulos para seguir 
a Xesús. Pero ademais non debemos esquecer as 
dimensións simbólicas da pesca coma signo da misión 
cristiá. _Con todo, a disposición a esta mis~ón esixe un <( 

Le 5, l-11 
4 de febreiro - 5º domingo do 
te~po ordinario 

LJ...I cambio na mesma concepción que se ten de Xesús. En 
Pedro, prototipo de todas as perseos crentes que Ck:: 

ce 

Estando el á beira do lago 
Xenesaret, mentres a xente se 
amoreaba ao seu arredor, 
escoitando a Palabra de Deus, viu 
dúos lanchiñas que estaban na 
beira do lago. Os pescadores que 
desembarcaran delas lavaban o 
aparello. Subiu a unha barca, que 
era de Simón, rogoulle que se 
apartase un pouco da terra, e 
desde a barca, sentado, ensinaba a 
xente. Cando acabou de falar, 
díxolle a Pedro: 

> seguiron e seguen a Xe_sús, opérase este cambio 
expresado a través da maneira de se· dirixir a Xesús. 

<( Cando este lle pide que bote as redes chámao Mestre, 
un título de respecto. Pero vendo os resultados da pesca 

~ recoñece nel ao Señor, un título que a lgrexa primitiva 
dirixía a Xesús resucitado. A súa confesión dos U pecados indica que dubidou de Xesús e non caera na 

· conta ata entón de que nel actuaba o poder de De.us. 

<( 
Por outra banda, tanto a confesión de fe de Pedro 
coma o feito de caer aos seus pés, semellan reflectir 
máis ben as aparicións de Xesús resucitado. O relato 
evoca, por tanto, o momento da rehabilitación do 
apóstolo despois da súa traizón. Velaí un exemplo máis 
de como as tradicións pascuais penetran e actualizan 
os relatos que os evanxelistas sitúan na vida de Xesús. 
Co versiño final "deixárono todo e seguírono", Lucas 
exprésanos que a xenerosidade debe ser un dos signos · 
distintivos das comunidades cristiás. 

Xabier Blanco 

<( 
~ 

<( 
a.. 

<( -Yoga lago adentro, e larga o 
aparello para pescar. 
Respondeu Simón: 
-Mestre, pasamos a noite 
faenando ... 
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Falando da lingua MAIUSCULAMENTE 
Lidia e Valentina 

o 

Hoxe irnos deixar descansar os pronomes, ou máis ben os políticos, xornalistas e 
demais familia , que nolos desgrazan, e irnos tratar outro tema non menos complicado. 
Trátase do ~so das maiúsculas. Pois si señores e señoras, o debate está servido, pero 
xa non só en galega, senón en todas as linguas. Sempre hai alguén preguntando se isto 
ou o outro se escribe con maiúscula, ou minúscula, algo que parece tan básico leva a 
tantas dúbidas. Nós, para empezar e que sexa máis sinxelo, ímosvos recordar unhas 
cantas regras: Así, escríbese inicial maiúscula nos seguintes casos: 

a) Ó comezo dun escrito, despois de punto e seguido, de punto e á parte e doutros 
signos (admiración, interrogación e puntos suspensivos) cando equivalen a 
punto. 

b) Nos nomes propios (Lucía, Mancho, Lugo ... ) e nos alcumes (o Foguetes ... ). 
c) Nas formas abreviadas de tratamento: Dra., Dr., Dª., Vde. (Olio! "D. Bieito", pero 

"don Bieito"). 
d) Na primeira palabra dos títulos de obras literarias e artísticas: Os libros arden 

mal, Follas novas. As publicacións periódicas adoitan levar maiúscula non só na 
primeira palabra inicial, senón tamén nas restantes do título que teñan relevancia 
semántica: Galicia Hoxe, O Tío Marcos da Portela. 

e) En todos os substantivos e adxectivos dos nomes de institucións, organismos, 
empresas e outras entidades formalmente constituídas: Xunta de Galicia, 
Cooperativa Galega de Carne Ecolóxica ... 

Cando unha palabra con maiúscula inicial comece por un dígrafo ( dúas letras que 
se pronuncian xuntas, é dicir que reproducen uri só son) , só se escribe en maiúscula o 
primeiro elemento deste: China, Quintela, GuÜlade: 

As siglas escríbense normalmente en caracteres maiúsculos: BOE, DOG, !ES. 
Que tal? Tampouco é tan complicado, non? Hoxe queda aquí a causa, volveremos 

sobr.e o tema, pero antes de marchar facemos unha puntualización: a utilización de 
caracteres maiúsculos non exime do uso do acento gráfico, polo tanto non vale 
escribir en maiúsculas para non ter que acentuar! 

Por certo, aínda que o mes xa vai alá, recordade aquilo de que auga en xaneiro, cada 
gota.vale diñeiro , aínda que tamén hai quen di que poucas chuvias en xaneiro enchen 
o celeiro. A ver quen ten razón! E sabedes o que é o celeiro? 

O Fachineiro da lin9ua no estatuto 

EPPUR NON SI · MUOVE 

Os que tempos pouco de pragmáticos, 
como é o caso deste fachineiro, o que 
máis lamentamos de que non houbese 
acorde para a reforma do estatuto é que 
o galego non acode a igualdade xurídica 
co castelán . Si, doeunos máis có financia
mento ou ca se nos chamamos nación, 
nacionela ou hibernación. (Visto o visto eu 
propoño inclinación). E tamén provoca 
unha invasión de tristura e melancolía 
indignada a falta de acorde -e de cinis
mo- neste punto que mantivo o PP. Dicir 
que se acepta a igualdade dentro do 
ámbito da constitución é coma quen ten 
tose e rasca a barriga, porque a constitu
ción non recoñece ningún deber de coñe-

. cero galego, só o dereito a usalo. E así nos 
irá. E dicir que el está a favor do bilingüísmo 
que "está en la calle", o bilingüísmo harmóni
co, debe traducirse como que tanto lle ten, 
que o galego xa ira esmorecendo como o está 
fac~endo ata agora, e que para que irnos 
tomar máis medidas das que se demostraron 
ineficaces nos últimos 20 anos. Así e todo, o 
río do esquecemento debe rodear toda 
Galicia porque o PP non ten a culpa de que 
os país lles neguen a lingua materna aos. 
filies. lnverter inercias leva o seu, pero xa 
estou por pensar que como non empecen a 
falar galego· os noruegos, o noso ten difícil 
amaño. 

A.Q. 




