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A foto ue fala 
Martes de antroido, cando has de vir ! 

Foto Luis Engroba 

O trasno Saduceos, fariseos e sandadores 
Daniel lópez 

Pagoli a pena ler no semanario italiano 
L'Espresso esa reportaxe de tanto escándalo, na 
que un falso fregués, xornq.lista agachado, confe
sa con curas de diversas parroquias de Italia 
supostos pecados de rabiosa actualidade: eutana
sia, aborto, preservativos, homosexualidade, etc ... 

O resultado é unha constatación do que todo o 
mundo sabe, incluídos os católicos máis hortodo
xos, "romanos" e escanalizables: que unha cousa 
é o discurso oficial e outro o consello moral e o 
acompañamento pastoral. 

Algunha das respostas dos cregos son de pena, . 
pero outras son de altura pastoral e psicolóxica. 
O xornalista sen-vergonza cóntalle a un párroco 
de Nápoles que o seu pai estivera quince anos 
postrado cunha esclerose lateral amiotrófica, que 
acabou cunha crise respiratoria e un sobrevivir 

1 artificial, contra 
o seu desexo, 
atado a unha 
máquina. A 
máquina foi 
por fin desen
chufada e el 
confesa a súa 
complicidade. 
A reacción do 
párroco é libe
radora: Nada de 

culpabilidade, comprendo, non penses máis 
nis o, pe ns a só en facer o ben e fuxir do mal, 
estate ben. 

Noutra ocasión o escenario que crea o 
xornalista é o dun paisano seropositivo que 
se cuestiona se debe usar o presenvativo ou 
non na relación coa súa parella, para evitar 
contaxiala. En Roma dá cun crego-saduceo, 
que está máis preocupado por se vai a misa 
e por se a parella é a lexítima, ca polo drama 
exposto e que, ao cabo, acába por decidle 
que non use condón e, ademais, négalle a 
absolución. Pero en Turín dá cun crego cris
tián, que, a pesar de ser posto contra as cor
das polo xornalista, que lle insiste en que a 
Igrexa prohibe o condón, trátao coma un 
adulto e traslada a decisión ao ámbito da súa 
liberdade máis íntima: esa é unha decisión 
persoal, de conciencia, afirma. E dálle a 
absolución. 

E así, houbo de todo: os que ían polo 
"código", e os que practicaban a compren
sión e a compaixón. Reaccións houbo varias. 
O Vaticano, furibundo, contra a filibustería 
xornalística. Estoutros facendo burla. E 
aqueloutros chamando pola cruzada. A nós 
recordounos, nidiamente, a escena duha 
pecadora entrando na casa dun fariseo na 
que xantaba un tal Xesús. 



Editorial Falernos do amor, unha vez máis 

"E logo ti ·non celebras o San Valentín? Non, eu esto u casado." 

Chistes á parte, todo indica que rematadas as rebaixas, encaramos o mes de febreiro cunha 
nova celebración socio-económica: o día de San Valentín. E dicimos socio-económica porque, 
como todas as datas triunfadoras do calendario, soubo conxugar criterios comerciais e emo
cións individuais. A fin de cantas, todos aspiramos a ser amados e amadas, a sentir que lle 
importamos a outro. Todos necesitamos crer, polo menos de cando en vez, que o amor exis
te. A cuestión é que clase de amor estamos celebrando. 

Para moitas persoas o amor segue senda un sentimento 

Amaré arriscar, romper os 
monopolios sobre a propia vida 

incontrolable que chega coma un raio, frechazo imprevisible, 
que pouco ten que ver coa razón e o sentido común; este ver
dadeiro amor estaría caracterizado pola súa capacidade para 
eliminar en nós todo pensamento lóxico, arrebatados polo 
instante. Por outra banda, poñéndonos noutro extremo e 
desde unha relixiosidade mal entendida, estendeuse o amor 

coma sinónimo de anulación e martirio, que abriga a aturar, innecesariamente, situacións 
insoportables. 

O amor é un proceso. Ten fases -e desfases. Efectivamente implica transacción e renuncia, 
pero nunca pode renunciar á festa, ao gozo e a humanización. Por veces o querer vén dado. 
Por veces é difícil querer sen querer querer. Amaré arriscar, poñerse en evidencia, compar
tir e romper os monopolios sobre a propia vida. Pero non hai outra, non hai mellar fórmula 
para tocar cos. dedos os anaquiños de felicidade que a vida nos oferta. 

Rumores de esperanza 
Xan Guillén 

Será que ternos o embigo moi grande ou será que non ternos avoa pero de tres "rumores de 
esperanza" que levamos nos tres hai unha boa nova que nace de nós mesmos. A primeira 

boa nova vén desta vez da Romaxe porque xa está en marcha a súa organización. 
Lembrade que é en Mazaricos e por alá empeza a moverse algo que soa ben. 

Parece que esta Romaxe celebrarémolo no lugar da Romaxe. Como é posi
ble iso? Pois xa o saberedes, que tampouco convén que saibades moito tan 

axiña. Tamén ternos lema: "o lentor da terra". Leo no dicionario que lentor 
é "a humidade da terra, dos froitos ou da roupa".Un lema moi fresquiño 
e vivificante do que seguro que os que traballen na liturxia quitarán bos 
froitos. 

A outra nova é un número 3039. Non é o número do cupón premia
do. Creo que é algo moito mellar. Resulta que xa estamos na terceira edi-
ción do Premio Freí Martín Sarmiento. N este premio a rapazada de cole
xios relixiosos de toda Galiza lerán tres libros en galega, votarán polo que 
roáis lles guste e darán. un premio ao que eles consideren mellar. Pois 
resulta que nesta edición o xurado ~erán 3039 rapaces e rapazas. Hai dife-

rentes categorías, libros, editoriais, profesores, escritores, institucións ... tra
ballando nisto. Un esforzo interesante e divertido para que os nosos rapari

gos e mozos se vaian achegando á literatura e de paso vivificar o sector edito
rial galega. Xa vai alá outro "rumores". Vou pórme a ler inmediatamente con 

toda esta xente moza, que non todo é fume ... 
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Apeneira · 

O CENTRO 
TECNOLOXICO DE 
AUTOMOCION en 
Vigo está a medrar, agora 
con Ficosa espeCializada en 
electrónica, a pesar da inxe
rencia francesa na Citroen. 
Xa son nove provedores multi
nacionais de alta tecnoloxía, 
que serven a varias marcas. É 
o maior laboratorio privado 
de investigación de Galiza 
con 200 especialistas. Dende 
o día 1 , Citroen fabrica un 
coche cada 30 segundos. 
10.000 traballadores (e 
12.000 indirectos) botan a 
rodar 2.300 ao día. O 70% 
das pezas están feitas aquí. 
Tamén son líderes na venda . 
de coches novos en Galiza. 
Hai 73 empresas, ademais de 
Citroen, que empregan 
14.732. Un sector que se 
incrementou nun 8,5%. 

o BARBANZA segue 
empurrando a pesca, dende a 
Pobra, 1 º porto de España no 
tráfico de túnidos, ou Ribeira, 
1 ºen pesca de baixura, e 2º 
de Europa -igual ca en ven
das, despois de Vigo. Por iso 
necesita unha nova lonxa e a 
especialización da dársena en 
peixe fresco, mentres a Pobra 
vai recoller o tránsito de mer
cancías, conxelados, etc. Os 
79 portes de Galiza teñen a 
metade da flota do estado 
(48,9%), que xera en 20 
deles, o 20% de emprego da 
comarca, e nalgún dobre. 
Ternos o 40% dos traballado
res/ as do mar. 

~<5s0ERANíA 
ALIMENTARIA xúntase 
en Malí, o 23, convocado por 
Vía Campesiña, para defen
der a produción e cultura ali
mentaria de cada pobo, dun 
xeito sostíbel, en harmonía 
cos recursos naturais. Un país 
que saboreou a froita amarga 
dun colonialismo espoliador, 
impoñéndolle Francia os culti
vos que lle conviña, e afun
díndoos na miseria. Na foto, 
Aminata Traoré, escritora e 
líder política deste país, que 
procura a unión de labregos 
e pobres contra o neolibera
lismo. Outra fronte é a loita 
contra as sementes transxéni
cas. 

4 
os SENEGALESES 
votan o 25, e son maioría dos 
sen papeis en Galiza. Nese 
país hai anos pescaban máis 
de 50 buques galegas. Dende 
o 2007, 4.000 poden traba
llar en España polos acordes 
dos 2 países. Grazas a eles a 
poboación mantense. No 
2005, no 8% dos matrimo
nios, un fo¡ inmigrante (846) 
e o 5,8% dos nacementos, de 
nai estranxeira. Entre 2000-
04 redúcense un 5,3% os 
casamentos de galegas, e 
medran entre estranxeiros: un 
81,4%. A Seguridade Social 
ten superávit polo cotización 
deste.s: 30 por 1 xubilado, 
mentres entre os españois son 
2,65 por pensionista. Na 
foto, As Tako da Cruz 
Vermella no Senegal, que 
loita contra a inmigración ile
gal, e cando non os disuade, 
dálles consellos e menciñas 
para a arriscada travesía. 
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Na xornada de MANS 
UNIDAS viaxamos a 
COCHABAMBA, que aínda 
lembra aquel 4 de febreiro do 
2000, cando foron machuca

dos por defender o agasallo 
da auga, que deita a nature
·za, e que.querían furtarlles. 
Agora loitan contra o mesmo 
neoliberalismo que impón o · 
latifundismo, destruíndo a Nai 
Terra e a autonomía indíxena, 
para que non defendan os 
seus dereitos. Na foto Alfonso 
García Boente de Lugo que 
traballou nun proxecto desta 
ONG en Bolivia. 

Po o S. Valentín, laiámonos de 
que desapareza a ~erba de 
namorar rio XU RES da 
Baixa Limia, un dos 6 par
ques naturais. Recento prodi
xioso polos echados: uns 200 
monumentos megalíticos, 

· coma o dolmen da foto, 

dende o que descubrimos o 
Val de Salas, e os vestixios da 
romanización: a calzada 
Astorga-Braga, a vilo e o 
campamento das lexións que 
estiveron na comarca. É o 

lugar, tamén, no que se 
ergueron no medievo casteles 
para defender as fronteiras, 
en tempos de Afonso 
Henriques, o primeiro rei de 
Portugal, alá polo século XII. 
Nas rochas zoomórficas vol

ven a acubillarse cabras, 
coma daquela, e agardase a 
recuperación do oso. 

7 
O 1 8 festexamos o 1 º santo 
portugués - San Teotónio

g_atrón de VALENC::A 
uO MINHO, na foto o 
súa estatua e igrexa. Loitou 
polo liberación dos· escraviza

dos, drama que afecta hoxe a 
218 millóns de nenes, o. 16% 
da súa idade, un millón en 
minas e canteiras, a metade 
latinoamericanas. Nalgún 
país están a medrar, como na 
Arxentina, un 600%. En 
Bangladesh o 1 2% dos activos 
non teñen 14 anos e queren 
sobrevivir. 

Alfonso Blanco Torrado 

8 
Cando moitas comarcas están 
a celebrar os 100 anos das 
escolas "habaneiras" que cre
aron os emigrantes para o 
ensino dos seus veciños, irnos 
á FEIRA DO LIBRO 
DA HABANA (do 8. ªº 
18), dedicada á Arxentina 
{no 2008 a Galiza). É unha 
mostra da música, cine, e 
libros en moitos centros de 
Cuba. Na foto, co lema: "ler 
é medrqr". No 2005 publicá
ronse 1 .706 títulos, 550 máis 
ca no anterior, entre eles os 
de Neira Vilos e Anisia 
Miranda, que fornecen a 
nosa cultura nestes 3 países. 
Unhas editoriais que empre
gan a 230 perseos. O filme 
"Sempre Habana" de Ángel 
Peláez, reflicte tamén a emi

gración nas dúos beiras do 
océano, con actores coma 
Manquiña, e a música de 
Pablo Milanés e Milladoiro. 

5 



6 

fJi 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

fJi O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Cofuña) 
Teléfs.: 981 - 62 09 37 / 62 02 00 
Fax: 981 - 62 38 04 

f~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA -
Teléf.: 981 - 5819 05 
Fax: 981 - 5818 88 

fJi Proven~a,274-276 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 03 68 
Fax: 93 - 215 01 79 

fJi Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30 

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

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

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

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

~~ Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 - 421 67 08 
Fax: 95 - 429 37 43 

~ Via Spallanzani, 16 
20129 MILANO 
Teléf /Fax: 02 - 29 51 03 40 

fJi Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf.: 986 - 85 25 84 
Fax: 986 - 85 7918 

fJi Pza. de España, 2 
27400 MONFORTE DE LEMOS 
Teléf.: 982 - 40 26 57 
Fax: 982-41 60 33 

~ Conde de Fenosa, 38 
32300 O BARCO DE VALDEORRAS 
Teléf.: 988 - 32 05 86 

~ Rúa Castelao, 52 
36980 O GROVE 
Teléf.: 986 - 73 09 68 
Fax: 986 - 73 23 34 

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

Política 

A DURA REALIDADE 
O fracaso da negociación para a reforma do Estatuto de Autonomía axitou o 

ámbito político galego, malia o acercamento de posturas entre os tres partidos 

aoque se chegara nos primeiros día do 2007, xusto na véspero do encentro de 

Touriño, Quintana e Feijoo. O pacto de non agresión entre os tres durou 24 
horas e logo todos se puxeron a buscar culpables. 

O clima político non é precisamente apracible. A proximidade das eleccións 

locais ten a todo o mundo en alerta vermella. Mentres os grupos de presión non 

deixan de actuar, aproveitando os tempos revoltos. Algúns operan a cara des

cuberta, como Pescanova, todo un símbolo da empresa galega exemplar, que 

desafía á Xunta e se considera pouco menos que perseguida, esquecendo os 

millóns que vén recibindo en subvencións do goberno galego. 

Pero hai outros ámbitos nos que a batalla está sendo ruda, alentada por 

algúns medios que exercen de brazo secular dos axentes políticos. Os conflitos 

urbanísticos en numerosos concellos fóronse deixando apodrecer e agora ato

pan un eco moi forte en xornais como El País, que segue a se chamar diario 

independente, e navega a toda máquina cunha forte escora, tamén nas páxi

nas especiais que dedica a Galicia. Porqu.e, por exemplo, non se lle ve a míni

ma distancia crítica coa política socialista sobre o plan xeral de Vigo, exercida 

desde a Xunta ou desde a oposición municipal. 

·O urbanismo e o sistema sanitario. son 
dous elementos esenciais para o bo 

funcionamento dun país 

Os atascos que sofre todo o sistema sanitario son outro arduo campo de bata

lla, aínda que niso o ariete é outro xornal, que ten ademais a fórmula máxica 

de solución: destinar para contratar médicos o diñeiro que nos custa a Cidade 

da Cultura. Poderío ser un bo elemento de solución, mágoa que ese medio non 

alzase a súa voz ata pasado o verán de 2005. 
Por suposto, tanto o urbanismo como o funcionamento do sistema sanitario 

son dous elementos esenciais do bo funcionamento dun país. E as consecuen

cias dos mesmos séntense moi claramente por unha cidadanía que non acerta 

a ver o alcance dunha polémica reforma estatutaria. Pero tanto os partidos polí

ticos como os principais medios de comunicación non ~frontan esas cuestións 

coa seriedade que se merecen. 

Algo semellante ocorre con outros asuntos que ocuparon as ·primeiras páxi

nas dos xornais galegas. Proxectos como as obras do AVE -e sobre todo na súa 

conexión con Vigo- ou para a recuperación industrial de Ferrol (aproveitando 

os terrees da antiga ASTANO) non están recibindo o trato_ que se podía espe

rar xa non dun goberno amigo, senón xusto. 

En todas estas cuestións sería de esperar unha actitude unánime dos tres par

tidos políticos. Pero tampouco agora, como nos problemas do lume e das 

enchentes, hai unidade de criterios. E iso que a oposición pouco pode dicir, á 

vista da súa anterior xestión, aínda recente. 



Rubén .Aramburu 

Andamos no Entroido e nas portas da Coresma. A coresma xa case non se 
nota na vida da xente: acabáronse as penitencias, as vixilias, os xaxúns. A 
moitos o que lles gusta é disfrazarse e cada vez hai máis entroidos. Eu que
dei parvo co da moziña esa de Arcade, non é que mirara as fotos, non 
poñas esa cara, que saíu na tele. O que me chamou a atención foi que. 
entrevistaron a moita xente pa·ra ver que lles parecía. Case todas eran 
señoras maiores, e dicían que lles parecía ben, que tiña que aproveitar. Se 
pensan iso as avoas, que non farán os netos ... Parece que todo se pode ven
der e mercar. Como cambiaron os valores, e iso que estas vellas deberon 
chupar coresma e doutrina. 
O outro día enfadábase un home porque escoitou que as monxas ían á 
perruquería, e .dicía que xa non había monxas nin nada. Pois non é para 
tanto, e logo non van os cregos cortar o pelo? E supoño que tamén irán os 
bispos e máis o Papa. Está ben que as monxas anden coma mulleres, pois 
son mulleres, e teñen que ir guapas e non meter medo. A min non me pare
ce ben todo o que se gasta desta banda do mundo en perfumes e mais en 
cremas para disimular os anos, mira ti que mesmo agora maquillan os 
defuntos. Debe ser cousa do ·espírito do Entroido que quere disfrazalo 
todo. Pero supoño que as monxas non irán ao Llongueras ese, ao mellor 
van á perruquería de Arcade e aconsellan cun pouco de tino a esa moziña. 
Teño boas novas, das boas. Coa Candelaria cando casan os paxaros, souben 
que ían nacer 10 nenos na Parroquia. Non é' unha alegría? Xa ves que a 
pesar dos entroidos do mundo, dos que pasan o día berrando e acusándo
se de que as cousas van ben ou mal, do negocio da guerra, e do quece
mento da terra, aquí, no rural, aínda hai semente de esperanza. Agora só 
falta que poidan vivir e medrar na aldea, e aprender o galego e que non 
teñan que marchar a eses pisos-nicho das hipotecas. Pero para iso aínda 
falta moito e ten que chegar a primavera. 

...... 
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Horizonte Universal 
Conversa con 
Marguerité Barankitsé 

Victorino Perez Prieto / Christina Moreiras 

Marguerite ·sarankitsé. É de Burundi, o país máis pobre 
do mundo. Procedendo dunha rica familia tutsi, é unha muller 
cun compromiso radical cos máis pobres. Viviu once anos de 
atrocidades, morte e sufrimento. Con todo, Maggy non é unha 
muller amargada, senón chea de esperanza, unha cristiá que 
sabe xunguir acción e oración. Téñena chamado "o Anxo de 
Burundi", e a revista GEO titulou unha reportaxe sobre ela: 
"Unha santa no inferno". 

Co asasinato do presidente electo Melchior Ndadavé, da etnia hutu -que lle quitou o poder á minoría tutsi que 
gobernara ata daquela (1993)-, orixinouse ún conflito entre as etnias que se estendeu de contado a toda a rexión 

dos Grandes Lagos. En Burundi o resultado da guerra (1993-2003) foi de máis de 100.000 martas e case medio millón 
de refuxiados e desprazados. 

A fi nda espiritualidade de Maggy e a súa forza interio~ aparece constantemente na conversa; non perde o sorriso 
d s beizo e adoita repetir: "O amor sempre gaña; as personas que non aman son unhas fracasadas". Pero Maggy 

non é outra Tereixa de Calcuta; é unha. negra guapa e ben amañada, que desborda alegría e bo humor, Jala cunha liber
dad que de concerta á xente crente, pero tamén aos políticos e outra xente laica. 

M aggy estivo na Coruña, traída pala "Fundación Terra de homes", para recibir o Premio da Fundación Caixa 
Galicia. Firme can~idata para o Nobel da Paz, non busca os honores, pero ten recibido xa numerosos premios 

internacionais. Tivemos a ocasión excepcional de comer con ela e tomar o café na nasa casa, o que deu pé a unha 
longa conversa. 

unha historia arrepiante 

M
aggy amósanos unhas fotos 
dun libro sobre ela (La 
haine n 'aura pas le dernier 

mot. Maggy, la femme aux 10.000 
enfants; Christel Martin, Albin 
Michel Paris 2005). Mostrounos dúas 
nenas preciosas; unha tiña por nome 
Myriam coma a filla de Christina, e a 
outra Elisa. Dinos que son fillas da 
que foi a súa mellar amiga, Juliette; 
unha muller tutsi casada cun hutu, 
qu foi executada diante dela, xunto 
co eu home. Por elas empecei a 
adoptar orfos . Contounos que 
cando a matanzas do ano 93, uns tut-
is a úa tnia collérona a ela, á súa 

amiga tamén tut i ao seu home, 
hutu, á úa filla . Cando ían matar 
a home Juli tte mirou aos a a inos 

Só hai unha voca
ción, que é a de 
facer felices aos 

demais 

fixamente e díxolles: "Non casei cun 
hutu, casei cun home bo ao que · 
quera moito. Se o matades a el, matá
deme a min tamén". Cando a ían 
matar, botou nos brazos de Maggy a 
súa filia de oito meses. Juliette ollou 
para ela e díxolle: "Has criar os meus 
filias, como se foran os teus pro
pios?". "Se quedo con vida así o 
farei", dixo Maggy. Os soldados cor
táronlle a cabeza a Juliette e déronlla 
a Maggy. Un soldado comentou: "Así 

habemos castigar aos tutsis, coma ti, 

que defenden aos hutus". 

' ' Foron os primeiro~ nenas que 
adoptei. Non tiña ond~ levalos, 
e un cooperante alemán dei- . 

xoume a súa casa. Alí fiqu~i sete 
meses". Foi a orixe das súas "Maison 
Shalon" ( www.maison-des-anges.org) 
en Ruyigi, con 25 nenas das etnias 
tutsi, hutu e twa. Lago viría o "Oasis · 
de paix", na fronteira con Tanzania. 
Maggy, coa axuda de médicos, enfor
meiras, traballadoras sociais, psicólo
gos, ... chegou a atender, en verdadei
ras aldeas con decenas de casas, a 
10.000 nenas. Nos primeiros anos, 
tivo que financiar os proxectos coa 
venda das terras da súa familia, lago 
foi contando co apoio de Cáritas, dos 
Padres Blancos, UNICEF e outras 
organismos, públicos e privados. 



O 
conflito coa súa Igrexa, "a 
miña nai enferma", e cos 
políticos 

Maggy a~ósanos a foto do 
bispado de Ruyigi, onde 
foi secretaria. Alí mataron 

·a machadazos a setenta e dous hu tus, 
que ela acubillaba. Recoñeceu a 
algúns dos asasinos, familiares seus, 
suplicoulles que non. os mataran, 
pero foi inútil. Enterrou aos hutus 
coas súas mans e recolleu a 25 nenas 
sobreviven tes do masacre~ 

Preguntámoslle onde estaban o 
bispo, os curas, as 
relixiosas .. . "Fuxiron", contestou. 
Comentamos a gravidade de tal fuxi
da e lembremos a noticia recente da 
condena dun cura por ter permitido 
encerrar na súa igrexa a dúas mil per
soas dunha etnia aposta e logo man-

Mag~:N con Christina e Victorino durante 
a conversa 

lmaxes da fin da guerra civil en Burundi 

dar derribar o templo coa xente den
tro. 

M
aggy asómbranos: "Eu 
négome a xulgalos. Forma 
parte da educación, en pri

meiro lugar familiar. Se un é novo, 
non quere meterse cura, pero logo ve 
que os curas poden estudiar, ir a 
Roma ... En África :;t maioría dos que 
se meten relixiosos non é por servir, 
senón porque pensan: 'Aí vou poder 
estudiar'... É un medio de promo
ción. Non é coma os misioneiros, que 
van de aquí deixan.do unha boa fami- 
lia, casa con baño e auga quente ... 
Os africanos métense curas para 
poder ter casa con cuarto de bañq". 
"Xa dicía Santo Agostiño - segue 
Maggy-: Hainos que están dentro, 

· pero están fóra e hainos que eren que 
están fóra pero están dentro". Non 
damos creta e retrucamos: "Fal:;tmos 
de curas asasinos e algún bispo cóm
plice dos asasinos!". "Xa Deus se fará 
cargo", di ela sen perder o sorriso. 
Sen dúbida é unha muller pacificada. 

' 'Os cristiáns africanos necesita
mos converternos de verdade 
ao amor", di Maggy, "Ternos 

que preguntarnos se facemos as cau
sas no nome do Evanxeo ou por 
outras razóns". "Eu deixei atrás pri
vilexios. Dicíame: Os meus irmáns e 

irmás están sufrindo. Deus creoume 
por amor, para amar: logo só hai 
unha vocación, que é a de facer feli
ces aos demais. Somos regalos de 
Deus para os demais. Non quería ver 
a xente fuxindo e eu salvar ó pelello. 
A vocación humana consiste nisto: ir 
cara aos demais para darlles unha 
esperanza que nunca engana. Sigo 
convencida de que Deus nos acom
paña en calquera situación, sexa a 
que sexa, boa ou mala; mesmo cando 
facemos estupideces. El sempre está 
aí, coma nai agarimosa. Cando un 
fillo fai una travesura, a nai non lle di: 
'Négote, non es o meu fillo'. Unha 
nai nunca pode negar ao seu fillo. 

Non quería ver a xente 
fuxindo e eu salvar o 

pelello 

Nunca. Non me gusta que a Igrexa 

poida dicirme que me pode exco

mungar". 

A o fío disto, lembramos 

cando o seu bispo lle prohi

biu recibir a comuñón, por

que repartía preservativos entre as 

prostitutas con VIH. Maggy precisa: 

"Non foi de excomuñón o meu caso. 

O que digo é que me molesta que a 

9 



Horizonte Universal 
Conversa con 
Marguerite _Barankitsé 

Chegáronse a atender, en verdadeiras aldeas con 

decenas de casas, a l 0.000 nenos 

10 

xerarquía decida que hai asuntos que 
quedan fóra do dinamismo do per
d n, á marxe dunha comprensión 
paternal. ando eu fun ver ao cárce
r a a ino dos meus país, a xente 
critic ume. Pero eu respondín: Se eu 
on cristiá, sei que Cristo díxolle na 

cruz ao bo ladrón: 'Esta mesma noite 
estarás comigo no paraíso '. Non lle 
dixo 'Vai ao inferno ou pasa primeiro 
polo purgatorio' . Senón que lle dixo: 
'Esta mesma noite ... '. Pero nunca 
sairei desta Igrexa, pois é a miña nai. 
Ten defectos, é o que é, pero quéro
lle" . É a miña nai enferma 1' . 

' ' Pásame igual cos políticos do 
meu país -di Maggy- ; ·canto 
máis erran, máis lles quero. E 

pásame moito máis cos meus fillos, 
nenos da rúa que acollo; antigos cri
minais nenos prostituídos . .. cantas 
máis travesuras fan, máis os quero. 
Nunha ocasión tiven que ir ao cárce
re a buscar a un deles; fun correndo e 
díxenlles: Devólvanme ao meu fillo ' . 
O comandante díxome: 'Roubou'. 'Si, 
roubou pero isto non quita que sexa 
o m u filio . Sorprendéronse~ 'Pois si, 
quérolle; é o meu fillo está enfermo e 
canto mái enfermo está máis lle 
qu ro. A í que dime o que debe, que 
ch v u pagar a bicicleta que rou
bou ' . 

Falamos da ONU e dime: "Se 
no canto de estatísticas, pro
xectos complicados, etc. puxe

ran nos obxectivos e os mecanismos 
un pouco de amor, todo iría moito 
mellar. O alto Comisariado para os 
Refuxiados, veu darme un premio e 
un sobre e de 100.000 dólares, coi
dando que me ían cafar. A princesa 
Matilde era a encargada de darme a 
medalla; eu díxenlle que todos somos 
fillos de Deus, príncipes e princesas, 
portadores da gloria de Deus; tiñan 
que deixar de darnos tendas de plás
tico, porque unha princesa non pode 
durmir baixo un plástico. · 

A
relativida~e das relixi?ns e 
o ecumemsmo necesano 

V
olvemos sobre os seus proxec
tos e dinos que comezou sen 
nada e que agora teñen non só 

locais decentes e comedores, senón 
tamén cine, biblioteca, unha capela con 
"sagrario de quita e pon", para poder 
levalo á sancristía, xunto con San Xosé 
e a Virxe, cando veñen os protestantes; 
"unha capela á que todo o mundo 
poida vir, mesmo os musulmáns, que 
teñen alí a súa esquiniña". 

E la cántanos que, ademais de 
estudar xestión de empresas, 
tamén estudou Ciencias 

Relixiosas na Universidade Católica 
de Toulouse e mesmo chegou a dar 
clases de relixión, pero· acabaron 
botándoa, como a botarían tamén da 
secretaria do bispado, onde entrara 
polo seu dominio das linguas e a súa 
capacidade de traballo. Di que o estu
do lle axudou a situar mellar a súa fe, 
para poder comprender a Igrexa: 
"Deus non creou as relixións"; nin 
sequera lle preocupan demasiado. "A 
única relixión que El nos deu foi a do 
amor: Amádevos uns aos outros. 
Deus fíxose carne para vivir entre 
nós, e para que nós nos convertera
mos en Deuses. Somos deuses peque
niños, principiños e princesiñas; por 
iso, non podemos parecer escravos". 

M
aggy busca constantemen
te espazos de oración, 
onde ha acougar a súa acti

vidade incesante. Cada vez que xorde 
un problema, ponse na presenza de 
Deus buscando" iluminación e alento, 
pedindo forzas. "Trato de ti a ti a 
Xesús, e mesmo lle berro", di. Maggy. 
Sabe que a oración ten que aterrar na 

Cando me din que estou tola, dígolles que o 
primeiro tolo foi o de Nazaré 

Preguntámoslle como pode dicir 

que trunfa amor no mundo, 
cando vemos cada día que o 

odio e a morte semellan ser os seño
res <leste mundo. Maggy dinos: "Si 

pero, o certo é que eu estou aquí e 
agora, cando estaba condenada a 

morrer. .. O mal sempre está presente 
e necesita xustificarse, pero o amor 
non necesita xustificación". 

vida, por iso di que lle aburren bas
tante as liturxias oficiais. Di que ve a 
man de Deus en tódalas causas da 
súa vida: "Cando algúns me din que_ 
estou tola, dígolles que o primeiro 
tolo foi o de Nazaré. Trátase de conti
nuar coa súa tolemia de amor. Ir cara 
aos demais para que ningunha das 
persoas que nos atopen se vaia sen 
ser máis feliz. O odio mata e o perdón 
dá vida". 
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As furtadelas 

27 

Esixámoslle á farmacéutica 

Novartis que non obstaculice o 

acceso de medicamentos básicos 

aos países máis pobres. 

Novartis levou o goberno indio aos tribu
nais. Despois de que lle fose denegada unha 
solicitude de patente para un medicamento 
contra o cancro, Glivec, a empresa farma
céutica tomou esta medida coa finalidade de 
restrinxir o dereito dese- país a producir 
medicamentos xenéricos. 

Este feito poderío impedir seriamente que as 
persoas máis pobres teñan acceso a medica
mentos máis baratos e, ademais, está en 
contra dun acorde inte~nacional que declara 
que os países pobres poden producir e 
exportar versións máis baratas de medica
mentos para favorecer a saúde pública. 

(máis información en www.intermonoxfam.org) 

anos de Irirnia 

Como diciamos ante ... · 
Facer festa 
O calendario avísanos que o 23 de febreiro é o gran 

día do Antroido {por sorte- este ano sen Tejeros á 
vista!). Pero o calendario, que sino/a as festas, 
non as fai. Ternos que facelas nós. 

·facer alegría: hai que deixar a un lado as peque
nas ou grandes preocupacións que moitas veces 
nos pechan dentro de nós mesmos. 

·facer sociedade: hai que deixar de lado o indi
vidualismo e xuntarse con outros porque, un só, 
é incapaz de facer festa. 

·facer tolerancia: en toda festa hai que aprender 
a tolerar con bon humor o ser dos outros, pero 
moito máis no Antroido onde a mala educación 
é non saber acoller cun sorriso nos beizos as 
bromas que nos fon. 

·facer cousas pró gozo de moitos: hai 
que cociñar, divertir, escoitar, contar can
tos, cantar, bailar, facer o meco. 

·facer á contra ó diñeiro: hai que gastar 
o tempo, cortos e sobre todo imaxina
ción. O das festas parecería un gasto ó 
tolo pero é o máis corda que hai, entre 
outras causas porque nos libera da tira
nía dos cortos, acordándonos que están 
para o naso servicio e non nós o servicio 
dos cortos. 

Enténdese que Deus nos recorde o importan
te que é a festa para nós, poñéndonola 
nos mandamentos pois ben sabe de que 
pé coxeamos: a tentación do individualis
mo e da rutina é moi grande. 
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. . • · Conversa con · 
Debullando na vida Josecho de la Torre Culler 
Teresa Souto 

No Monte Aloia o día da ÓQ Romaxe, na 
que oficiou a li turxia 

De quen vés sendo? 
Son de Rita do Outeiro de 
Sobradelo (Vilagarcía) e de 
Chicho da Bouza de Cea. Teño 
vintecinco anos vividos entre 
Sobradelo, Santiago e O · 
Morrazo. Estudei Maxisterio e 
teoloxía para segrares. 
Participo en certames litera
rios e recitais poéticos, colabo
ro en revistas e son membro 
da Asociación "Xuventude de 
Piñeiro". 

Que pensas que é o mellor que 
podes achegar a estes tempos nos 
que vivimos? 

Todo o que podo achegar entra no 
mundo da cultura e da educación; no 
mundo dos nenos e da mocidade. Iso 
foi o que mamei dende cativo, é o 
que me apaixoa. Participo na miña 
parroquia e noutras das que tamén 
formo parte en · todo o que supoña 
promover a cultura e achegafa a toda 
a xente. 

Cales son as túas afeccións? 

Teño moitas: andar en bici, ler, cami
ñar, pescar ... pero por riba de todas 
está escribir, á cal lle dedico unha 
parte importante do meu ocio. 
Colaboro en diversas revistas, e sem
pre que podo participo en recitais 
poéticos e certames. 

De feito .xa tes algún premio como o 
"Julio Camba" de narrativa que 
organiza o Centro galego de 
Santander. Pensas que algún día a 
literatura pode chegar a formar parte 
da túa vida profesional? · 

Penso que xa forma parte. As causas 
non se miden por se es máis ou 
menos coñecido; senón polo que es 
capaz de achegar, aínda que sexa a 
nivel dun grupo reducido de xente 
que comparten esa mesma paixón, 

~ompartindo esa paixón ti tamén es 
un dos creadores e organizadores do 
proxecto Entra nos contos que se 
leva facendo dous anos na parroquia 
de San Tomé de Piñeiro. Que é iso? 

En San Tomé hai unha asociación, 
Xuventude de Piñeiro composta por 
xente de entre 17 e 25 anos. Nela 
coincidimos un grupo de mozos cos 
que comparto inquedanzas sociais, 

educativas e culturais. Aí fo~ onde 
naceu hai xa dous anos Entra nos 
cantos. Xuntamos uns. 1~0 nenos 
durante unha semana chea de obra
doiros de animáción á lectura, onde 
nós somos os mo.nitore·s. Ademais 
traemos contacontos, obras de teatro, 
e charlas para pais. Por elas xa pasa
ron Kiko da Silva, Adolfo Caamaño, 
Carlos Solla ou Ana Acuña. Penso 
que é un exemplo do potencial da 
xuventude á cal se lle deben dar as 
armas precisas para traballar con 
certa autonomía. 

Que resaltarías desa mocidade que 
traballa por levar a cabo proxectos 
tan importantes coma este? 

Sobre todo a ilusión, a felicidade e o 
amor co que traballan. Pan as causas 
pensando nos demais, sen poñer lími
tes, sen esperar nada a cambio; sem-. 
pre de balde, e sobre esta base saen 
adiante os seus proxectos. 

Regálasnos un poema para rematar? 

. Como non, este que me vén á cabeza 
é un moi especial, está dedicado. á 
miña avoa Lola da Calqueta. 

MULLER LABREGA 

Poder ser, coma ti, a estrela da noite. 

Espir o mar do teu relato 

O llar o teu Outeiro e o teu Piñeiro; 

A paz da túa mirada labrega. 

Déixame onde remata a túa nenez, 

Celeste suor da eira 

Flor sedenta de vida; solsticio. 

Que o ceo abranga o teu soño, 

Boa (} xenerosa muller escura; 

Que a lúa acompañe os teus pasos, 

Bico da terra que te enxendrou. 



Festa do lume Crónica da Festa do lume 

Engracia Vidal Estévez 

"Saíu María con moita présa 

camiño da montaña, 

a unha vila de Xudá" 

(Lc.1,39) 

Ir a Galegas desde Pontevedra pode 
semellar un camiño á montaña. Polo 
de pronto, ao entrar na autopista bai
xou a temperatura a 1,5 graos e ao 
longo do camiño seguiu cara a abaixo 
até -3. O sol tamén se foi cubrindo e a 
brétema acompañounos até o pazo. A 
calefacción do coche e a compañía de 
Amalia queceron a subida. Alí, calor 
de café con biscoitos e agarimo na aco
llida das irmás e de irimigas/os que 
tiveran menos camiño. 

Un bo amigo invitoume a sentar preto 
dunha estufa... Comenzaba a 
Asemblea anual de Irimia e os infor
mes de cantas e das diversas activida
des non se fixeron esperar. Todo segue 
o seu ritmo, se non á marcha que qui
xesemos, si con valor, constancia e 
esperanza. É admirable. Sempre hai 
perso~s con forza para coller un cargo 
ou deixalo. Díxose que era· mellar 
substituír a palabra cargo pala de "ser
vizo". Pero a de "cargo" é moi expresi
va, do que pesan estas tarefas nas que 
a gratuidade é a única nómina que hai 
que cubrir. O · saldo foi positivo nos 
euros e sobre todo no capital humano. 
E iso que tivemos presentes as dificul.:. 
tades para vivir o naso compromiso 
coa fe, hoxe, en Galicia, tal · como o 
ente'ndemos á luz do Concilio. Unha 
breve mirada á realidade máis negati
va que non nos desanimou, e a seguir 
contando coa forza do Espírito que 
está en nós. U nha ducia, polo menos, 
de mocidade alentou a nasa esperanza 

Aplaudimos a nova imaxe da revista. 
Pagou a pena. 

Anunciamos unha boa nova: Desde 
ante, día 2, Encrucillada canta cunha 
nova monografía da autoría de Xaquín 
Campo Freire: "A viuvez na Pastoral 
da saúde", froito dunha longa expe
riencia vÜal e dunha tese feita en dous 

· anos de es tu dos en Roma. Parabéns ! 

Despois dun breve descanso e as "ros
quiñas Charo", escoitamos ·a Mencha 
Leirós de la Peña, bióloga, profesora 

de Edafoloxía na USC. Falou de 
Ecoloxía, do cambio de clima, dos pro
blemas mundiais que supón, do plane
ta ... Por algo eu empecei por falar de 
frío e .calor, de coche e de estufa ... 
Ternos que tomar en serio este com-

. promiso coa humanidade que a nasa fe 
debe impulsar. Urxe unha nova con
ciencia planetaria. 

Lago, Tonecho Meixide Fernández, 
asesor técnico da Consellería do 
Medio Rural, expuso a situación dos 
nasos montes, no marco do abandono 
a que chegou o rural. Explicou a impli
cación e reciprocidade entre o .poten
cial humano e a produtividade que ela 
desenvolve. Polo tanto: creación de 
riqueza, asentamento da poboación e 
bu~car no medio rural un dos máximos 
potenciais da comunidade galega. Ou 

· os salvamos agora ou nunca! 

O · xantar rompeu a tensión de tres 
horas baixo o impacto destes temas 
que berran pedindo colaboración e 
responsabilidade. Un paseo "ecolóxi
co" volveunos capaces do retorno para 
o encontro eucarístico. 

Abrimos con tres textos de Eduardo 
Galeano (suxiro que os trascriba 
Irimia). Nun deles cita o frade español 
Luis Alfonso de Carvallo, que no 1695 
dixo: "A naturaza está xa moi cansa". 
Que diría hoxe? 

Bernardo proclamou a Palabra_ e lago 
fixemos pequenos grupos para comen-: 
tala. A nasa participación foi unánime: 
Señor Ti estás e es en nós, cara a Ti 
erguemos o corazón e dámosche gra
zas! O Reino non foi vencido. 

Cantamos, non faltaría máis, e remata
mos cun poema de Luis Amado 
~arballo: A candelaria. Esquecía dicir 
que na celebración había sesenta ... 
candeas prendidas. Así quixemos 
emprender o retorno da montaña, cos 
cirios do corazón ben prendidos para 
necesitar menos estufas, menos coches, 
menos lixo, e máis AMOR á naturaza. 
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De músicas pacifistas 
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Non están os tempos para músicas pacifistas. E, se non, 
preguntémosllelo aos amigos de levar a guerra ao Oriente 
Próximo, ou a todos -cantos nos debatemos nas terras ibéricas 
por contestar ou non ás provocacións violentas -con violencia 
tamén, aínda que sexo verbal e de intención. Por suposto que 
tampouco están os tempos para músicas pacifistas do lado dos 
que fon da violencia a materia cotiá dos seus métodos de 
traballo político. Non están os tempos para músicas pacifistas. 
E se non, preguntémoslle tamén aos nosos propios corazóns, 
empezoñados de descualificacións e intolerancias polo dereita 
e polo esquerda. 

o 
Propoñemos que en cada xunta posible do pacto antiterrorista, 
en cada comezo e remate de calquera manifestación pro ou 
contra a negociación, en cada mesa do neéesario diálogo e, 
polo menos, en cada escrito da Conferencia Episcopal española 
falando do asunto, se empece sempre por transcribir e por ler o 
texto do evanxeo co que Xesús de Nazaré quixo abrir un 
camiño para o que escasamente atopou seguidores. 
Palabras vellos nas que non ·eremos, por medo ás súas pacíficas 
esixencias? Sabedoría fonda que sempre nos trouxo boas 
novidades na · historia da humanidade? Recendos de paz . 
radical que .nos encamiñan cara ao Deus común, que de todos 
e todas quere facer casa común, casa de irmáns? Nunca coma 
hoxe este Evanxeo pode ser Boa Nova para quen se pare á súa 
escoita e obediencia. 

Vós amade os vosos inimigos 
O texto de hoxe forma parte do sermón do monte que se inicia coas 
benaventuranzas e remata cunhas parábolas (Le 6, 20- 6, 49). Todo 
o discurso intenta transmitir o esencial da ensinanza .de Xesús 
integrado no relato da súa misión e da súa vida. 
O fragmento que .ternos diante achéganos a un dos aspectos máis 
xenuínos da doutrina do mestre: o amor aos inimigos. Unha • 
proposta que non ten, tal coma el a presenta, semellanzas no 
xudaísmo. No Antigo Testamento, fálase de atender o inimigo cando 
está en debilidade (Prv 25, 21), pero non cando asoballa o pobo (Dt 
30, 7). No tempo de Xesús, a difícil experiencia da ocupación 
romana propiciou diversas posturas relixiosas fronte ao opresor 
dende a colaboración ata a liberación armada. Xesús coas súas 
palabras toma tamén postura ante a realidade política e non só 
ofrece un camiño espiritual. 
O texto constrúese en tres partes fundamentais: a primeira afirma o 
amor aos inimigos e a renuncia a defenderse (6, 27-30), indo mais 
alá do valor. da reciprocidade típica nas relacións da época e 
abrindo un comportamento ético propio dos cristiáns. Tras iso 
entramos nunhas afirmacións que cuestionan o noso comportamento 
(6, 32-34). Para rematar guíanos ao fundamento de esta proposta 
novidosa (6, 35-38) que é a misericordia de Deus. 
Oeste xeito o amor os inimigos non se propón coma unha aposta 
heroica, senón coma a única resposta o amor que Deus derramou 
sobre todos (6, 35). Amar os inimigos non é resignarnos ao mal que 
nos fon, é miralos cos ollos de Deus e actuar en consecuencia. 

Carme Soto 

<( 

Manolo Regal Ledo 

Le 6, 27-38 
1 8 de febrei ro - 8Q semana 
do tempo ordinario 

·Pero a vós, que me 
escoitades, dígovos: 
Amade os vosos inimigos 
[ ... ]. 
Se amades os que vos 
·aman, que facedes de 
máis? Os pecadores tamén 
aman a quen os aman a 
eles. E se lles facedes ben 
ós que vos fon ben, que 
mérito tedes? Os pecadores 
fon outro tanto. E, se non 
emprestades máis que 
cando esperades cobrar, 
poucas grazas! Os 
pecadores tamén se 
emprestan entre eles para 
cobraren despois outro 
tanto. Vosoutros non; vós 
amade os vosos inimigos, 
facede o ben e emprestade 
sen esperardes nada a 
cambio. 
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Falando da lingua Pero quen di omoplato? 
Lidia e Valentina 

Ü i, esle ten algo máls ca espádoa, 
omoplato ou paleti lla caída 

O outro día fixéronnos esa pregunta, xa recorrente: "Pero quen di omoplata ... ? 
Referíanse a ese óso que está no lombo, ó que ó mellar lle chamades a pa, ou paleta, 
ou escápula ou espádoa. "Pois todo o mundo di omóplato" Claro, tampouco ninguén 
dicía nos anos 70, xoves, virxe, igrexa, luns ... Aínda hoxe moitos empregan as formas 
en castelán, pero xa non nos resultan estraños os termos en galega. 

· Os días da semana e o vocabulario da igrexa foi xustamente o máis castelanizado 
entre a poboación· galegofalante porque o castelán que oía era na misa. E os castela
nismos estendéronse. Máis aínda na lingua científica. Na universidade aínda hoxe a 
inmensa maioría das clases son en castelán, con terminoloxía castelá. E iso xustifica 
que como son moi poucos os que saben empregar correctamente · a terminoloxía en 
galega non a irnos normalizar? Vós pensastes no que supón deixar que os castelanis
mos campen ás súas anchas pala nasa lingua? Se queremos ter unha lingua normal 
teremos que ter termos para as ciencias, as artes, as matemáticas, a medicina ... en 
galega. O caso é que empezamos tarde. Cando se creou o único centro de terminolo
xía técnico-científica que existe en Galicia, TERMIGAL, para os amigos? Pois nos 
anos 90!!! 

Non sempre se fixo con xeito e nos dicionarios fóronse coando termos indebidos, e 
a xente aborrécese cando aprendeu unha causa e agora ten que aprender outr:_a. Vale, 
entendemos o cabreo, pero non podemos seguir preguntándonos, "pero ... quen di 
omoplata?" ou "onde se di tal ou cal termo científico?" Pois onde se vai dicir? Non 
se di, porque aprendemos o concepto en castelán, porque sempre se estudou nesta 
lingua. E xustamente isto é o que ternos que ·normalizar, teremos que buscarlle unha 
solución en galega! Necesitamos madurar lingüística e _sociolingüisticamente ou mal 
acabaremos! 

E para o próximo número toca algo máis lixeiro porque, sabedes unha causa? Vén 
aí o entroido!! ! 

O Fachineiro do cine 

DE PROFUNDIS 

Este é o título da película escrita, debu
xada e dirixida por Miguel Anxo Prado. 
O currículo do autor exímenos de máis 
presentacións, e ademais debería ser 
unha razón suficiente para achegármonos 
a este filme distinto e distante das produ
cións animadas que estamos afeites a ver. 
A historia mergúllanos nun mundo subma
rino - espectacular a reprodución dos fon
dos inspirados no acuario da Coruña
soñado por un pintor que vai, en certo 
modo, ver cumpridos os seus devezos. A 
narración corre a cargo unicamente das 
imaxes, da música e dos efectos de son, 

xa que a película non ten diálogo ningún. No 
apartado musical hai que subliñar o traballo 
de. Nani García -e a interpretación da 
Orquestra Sinfónica de Galicia. Para non 

·frustrar o horizonte de expectativas de nin
guén, cómpre aclarar que non é apta para 
seareiros de Disney Pixar ou Dreamworks, 
pero si é un necesario exercicio de hixiene 
visual que nos ofrece un traballo moi atracti
vo para gozar en pantalla grande. Mentres, 
algo se pode enxergar en www.deprofundis
lapelicula.com. As estatísticas din que lle gus
tou a Quiñones e menos a Aldegunde. 

A.Q. 
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