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está o gai?
está a feminista?
o laicista?
está o sentidiño?

A foto ue fala
Dous membros de Hornos na
residencia do presidente
palestino Mahmud Abás. Non
sentides a curiosidade de
saber que lle estará contando
o do teléfono ao seu i nterlocutor?

Ü

trasno

A vida esa ue está aí fóra

Daniel López

o decisivo é educar
para a vida real
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Parece que o problema que os bispos teñen coa
nova materia de "educación para a cidadanía e
os dereitos humanos" ten moito que ver, para
variar, coa cuestión hormonal e sexual, todo
desde as barricadas da chamada moral natural.
O foco, por exemplo, volve sobre o "modelo de
familia" e ese disque incómodo
remexido de considerar as parellas homosexuais como persoas
"familiables". Á marxe do feíto
natural de que os cans machos
practican con relativa frecuencia
xogos sexuais entre eles, causa
inexplicable pola dogmática naturalista, pero que os rapaces coñecen, roáis lle cumpriría aos bispos
en particular e á facción opusdeísta dominante en xeral, arriar
amarras deses santos temas estrela, como a "abrigada familia natural, monogámica e para sempre",
e abrirse á cambiante realidade.
Non se trata de renunciar a referentes ideais, pero o decisivo é
educar para a vida real.
Por exemplo, un xuíz catalán
acaba de quitarlle a custodia á nai dunha
pequena, porque queda acreditado que induce á
rapaciña a odiar ao seu pai, suposto abandona-

dor. Evidentemente é a nai, e o pai, os que ·
fracasaron na súa relación. Pero é un problema deles dous, que non se debería transferir á nena. Descoñecemos detalles do
caso pero, quen máis quen menos, coñece
outros polo miúdo. A xente foi preparada
para o matrimonio ideal, o da lei natural e
as perdices, pero non para a realidade, posible, moi probable, dun fracaso e, aínda
máis, dun fracaso con filias polo medio.
Condenar a realidade non a redime. E
manipular os sentimentos dos propios filias
contra o seu pai -ou nai- é un crime, e
suponse. que un pecado grave, porque todo
pequeno ou pequena ten o dereito e a
necesidade de formarse a mellar imaxe
posible dos seus proxenitores. Eses son o
tipo de problemas morais das "novas realidades de familia", que son as que nutren as
aulas, para as que cómpre armar os espíritos dos alumnos de hoxe en día.
Claro que, sen aceptar a necesidade dun
necesario consenso moral, cívico, nunha
sociedade pluralista, dificilmente poderá a
catequese dominante formar xente para
esas situacións, porque nunca se pasa da
lección primeira: só hai un matrimonio que
é para sempre, e o resto non existe e, se
existe, vade retro, peor para eles.
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Editorial

Impostes de sucesións e outras gangas

As alegrías do liberalismo, da política económica de dereita, vanse contaxiando e estendendo, dacabalo do
modo de vida americano, da presión continuada dos medios e das dinámicas electoralistas.
Enfraquecer o estado, babear os impostas, reducir os empregados públicos. O cambio en Galicia foise notando
en certas áreas, pero os principios neoliberais continúan penetrando o debate e as decisións políticas.
O actual discurso sobre a supresión ou rebaixa substancial do imposto de sucesións é un bo exemplo. Cando
de impostas se trata todos se apuntan ao "quen dá máis" ou, neste caso, ao "quen pide menos". E todos contentos.
Non obstante, o imposto de sucesións é un imposto
directo, que grava un enriquecemento que non é
resultado do traballo e o esforzo persoal. É un
Queremos unha Galicia social pero imposto de esquerda, que axuda a repartir mellar a
riqueza existente. É un imposto xusto, aínda que os
sen pagar impostos
conceptos de xustiza dependen do lado do que un
estea. Sí que cómpre reformalo, aumentar os mínimos exentos e evitar que pasen eses casos nos que
herdar o piso no que un xa vive faise imposible, porque non se teñen os cartas para pagar a transmisión. Pero
a supresión deste imposto só favorecería aos de sempre.
Queremos montar unha Galicia social que teña boa educación e investigación, na que non haxa listas de espera para operarse e na que os dependentes accedan á independencia. Pero ao mesmo tempo talamos de suprimir os impostas que axudan a financiar todo eso. O momento é enganoso, porque estamos nunha economía
subvencionada por fondos europeos. Pero isto vaise ir acabando e chegará a pedírsenos autonomía e suficiencia financeira. As matemáticas adoitan ser bastante exactas.

Rumores de espenmza
Xan Guillén

Os que ternos internet e correo electrónico ás veces vemos como a nasa canta
se enche de mensaxes que miras e non lles dás importancia. Eu veño de recibir
un que me chamou moitísimo a atención. É o caso dun atleta australiano de 60
anos que tódolos anos participa na competición chamada ironman (home de
aceiro ). A proba é coma un triatlón. Catro quilómetros nadando, cento oitenta
en bicicleta e corenta e dous correndci. Dende lago qut:?n o faga é un xenio. Pois
a historia sorprendente é que este atleta colleu ao seu fillo que ten unha parálise cerebral e correu a proba empurrándoo. Tardou dezasete horas (o normal
son unhas oito para os gañadores), Hai que ter unha forma física incrible pero
quedo sen adxectivos cando penso na fortaleza mental dese home. A historia
podémola ver no youtube metendo no buscador as palabras "padre ejemplar".
A historia é moi "sensibleira" se o pensamos con certa dureza de corazón pero
a min emocionoume sobre todo porque teño sentimentos. Agora ben, eu non
podo debcar de pensar agora que está a dar os primeiros pasos a leí de dependencia en tódolos ironman e sobre todo ironwoman (mulleres de aceiro) que
hai en moitísimas casas. Xente que centra todo o seu tempo a coidar aos seus
familiares queridos dependentes. Que o fan con cariño e con esforzo. Quen
non coñece a un? Ou a dous? Ou a media ducia? Os rumores de hoxe deberían ser berros.

3

Apeneira.
O Museo A Solaina de Piloño,
taller das artes e as letras,
homenaxea, o 7, a
un irimego que
concentrou toda a súa paixón e
imaxinación na loita polo dignidade da Terra, coma mestre e
animador cultural de base. Na
administración tripartita da
Xunta, colaborou dende Política
Lingüística a aquelas primaveras fornecedoras de vida para
o galego, como soñaba
Cunqueiro. A súa sementeira·
polo país adiante, non ten límite, dende o Pedrón de Ouro, a
Fundación Castelao, os Premios
San Martiño da Estrada .. .
Poeta e narrador, contaxia aos
escolares de amor ao idioma.
En Vilo de Cruces, polo 1986,
o artista Paco Lareo converteu
esta casa nunha oportunidade
para o debate e a fabulación,
con obradoiros de pintura,
escultura, poesía, teatro, música ... A ilustración é de Siro.

OTERO,
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INVASION
DO CEMENTO

llIRísMoºve

Nas vacacións embargábannos
as paisaxes, pero todo se ,
banalizou coa
nos
1121 km. de litoral. En -87 con-cellos costeiros, moitos sen
depuradora, medraron os visados un 80%. Así, Malpica perdeu 200 h. no 2006, e en 2
anos visáronse 1700 obras.
650.000 residentes inféctano a
diario, vertendo a ríos e mar.
Dende o 2000 construíronse
216.000 casas, cando hai
275.234 desocupadas
(173.200 na costa), medrando
6 veces máis ca poboación. Na
foto, o ceo tupido de grúas de
Foz, que quere volver ao equilibrio, mesmo estercando co arribazón, as algas, coma antano,
a prol da agricultura ecolóxica,
fertilizantes sen química. A ría
sufriu coa construción do peirao deportivo que rematou coa
comuñón íntima da vilo coa
pesca, deturpada polo contaminación das augas sen depurar
nunha poboación que tanto
medra no verán.
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Bieito XVI denunciou ante Bush,
que o millón de cristiáns, tiñan
máis liberdade con Sadam:
un
15.000 familias instaláronse
nas 3 autonomías curdas. No
no que os
visitantes conviven cos artesáns, 2007 asasinaron 9500 iraquís
e poden iniCiarse nos oficios, e e feriron 16.809, en 13.191
atentados. 11 .793 familias fuxia través deles na identidade
ron, 1,5 millóns.
deste pobo marxinado. 3000
cidadáns que alternan agriculestremece: arredor de .
tura e artesanía. Un intercam600.000 obxectos roubados
bio fornecedor dun comercio
máis xusto e dun turismo arre- dende a invasión. Miles de
quentador en experiencia
anos da cultura mesopotámica,
á venda en occidente. A prihumana e cultural. Na foto,
dúos integrantes de Minka con meira civilización urbana .q ue
Clara Raposo, coordinadora da emerxe en 150 asentamentos.
Hai tribos que se especializan
(ova da Terra. Unha das 135
ONG _en Gal iza, que ofrece
en recrutar e obrigar a persoas
varios destinos. Contan con
a escavar para recuperar botín.
Centos de profesores asasina3800 voluntarios/as, ·o 76%
mulleres, e o apoio de 53.000 dos e 3000 fuxiron dun país
socios (29.000 da Cruz
que perdeu 30 anos de ensino.
Mentres, os arqueólogos da
Vermella). Así, Solidariedade
Internacional coordinou no
Universidade de A Coruña
2006 as VACACIÓNS SOLIDA- escava.n a que pode ser a priRIAS de 60 voluntarios/ os.
meira cidade, 3300 a.C., na
Somos o pobo do estado que
Mesopotamia siria, onde a difemenos recursos dedicamos á
renza de Iraq, os achados
cooperación.
manteranse olí. Na foto, cabeza de terracota vendida no
estranxeiro.
A Asociación Minka (Perú) en
colaboración coa ONG Cova

SOLIDARIO,

O SAQUEO DE
IRAQ

Alfonso Blanco Torrado
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Na foto, o veleiro Laión, incautado a narcotraficantes, cedido
a Cogami, para gozaren da
navegación -os discapacitados
físicos. En Galiza só teñen
medios para ~acceder a 26
praias en 12 lugars. A loita
contra o
,

NARCOTRAFICO é

lenta . O filme Heroína de
Gerardo Herrero incide nisto.
Asociacións, coma Érguete,
denunciaron a pasividade das
autoridades mentres sofren as
familias as desfeitas dunha
adicción que altera a vida de
todos. Pero é unha DESIDIA
GLOBAL: nun val entre
Ayacucho e Cuzco, prodúcense
l 04 toneladas por ano {1400
millóns de $ para o narcotráfic.o). O 92% dos nenos, entre 6
e 17 anos, traballan alí na
ri:>colleita e secado desta coca,
por l dólar ao día. Co visto e
prace de país e autoridades
peruanas.
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O 5, uns 200 veciños/as celebran en Burela a festa da inde~endencia de
.
illas volcánicas, con altas montañas.
Neste porto, manteñen o lume
vivo pola !e~ra, a "morabeza",
ou morriña. Batuko Tabanka fa¡
soar os instrumentos tradicionais: a morna, a coladeira, o
batuko. Na foto, o primeiro
ministro, Pereira Neves, cos
seus paisanos, moitos mariñeiros, que atopan nas illas africanas, un porto de abrigo. Hai
boas relacións entre estes 2
países lusófonos. Eles expórtannos peixe, crustáceos, moluscos, etc., por un valor de l O
millóns de no 2006, fronte
aos 1,5 dos galegos, que lles
vendemos barcos, maquinaria,
madeira, etc. A Xunta estuda e
· vixía alí, os recursos mariños e
turísticos, mentres a Asociación
para a Cooperación con Cabo
Verde, está a mandar material
escolar e deportivo, implicando
a confraría, colexios, e oulras
instituciónsda Mariña.

CABO VER[?E,·
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No 2006 medraron os inmigrantes 7267 (81.023). Só o
l 0% pukJeron votar, iso que un
28% decidiron residir aquí.
Foron elixidas persoas sensíbeis
a este dereito, coma 2 alcaldes
do norte, antes emigrantes en
Uruguai, o socialista de Viveiro,
alá mem.bro do Partido
Comunista, Melchor Roel, o
nacionalista Orlando González
de Mondoñedo, que naceu á
política na Universidade de
Montevideo, e loitaron contra a
ditadura, sufrindo codea. Eles
lémbrannos a Fernando
Pereira, primeiro alcalde de
Soutomaior na democracia, que
antes dirixira o Patronato da
Cultura Galega de Uruguai,
onde hai 36.000 galegos.
4004 uruguaios residen aquí.
En Galiza hai 51 asociacións
de emigrantes con máis de
9500 socios. Na foto, un curso
p<:ra dominicanos en
que no verán do
06, · acolleu 52 para traballar
na hostalaría

e

vlVEIRO,
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Os
son dos que máis
toneladas emiten de co2 e non
asinaron o protocolo de Kioto,
para non reducir o imperio.
Bush é criticado polos seus
correlixionarios, a igrexa evanxélica, que grazas ás denuncias
do demócrata Gore, descubriron que Deus u~xe a conservar
a natureza. Al Gore, Presidente
da Alianza para a Protección
do Clima, ven de denunciar
coma Wyoming~ con medio
millón de habitantes, produce
máis gases destrutores que 400
millóns de africanos, e Texas,
con 22 millóns, tanto coma
1100 millóns de habitantes do
terceiro mundo. O seu berro
vai penetrar todo o planeta, o
7, en macroconcertos CONTRA
O EFECTO INVERNADEIRO.
Dende l 861 , o 2006 fo¡ o ano
máis quente, se exceptuamos o
l 998, 2005, 2002, 2003 e
2004. Os invernes son máis
suaves, pero non van desaparecer. Son os polos os máis afectados.
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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

~

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

Política

Inventar Europa

~ · Proven~a , 274-276

08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 03 68
Fax: 93 - 215 01 79
~ Zurbano, 46
28010 MADRID
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30
~Habana, 12

32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax: 988 - 37 09 28

Son moitos os titores e padriños que andan buscando un futuro para esa
criatura. Pero, claro, ningún deles conta co vigor, c:i ilusión e mailo alento que
os pais do invento puxeron na súa concepción. E un proxectó desta natureza
non se pode quedar na pel dunha bandeira e dun himno e na fortaleza ósea
dun euro: precisa sangue e espírito que fagan vivir e vibrar todo o seu corpo,
que demostren que hai alma e vida nesa realidade.
A empresa é difícil. Ao longo dos cincuenta anos sucedéronse feitos e éxitos
materiais. A prosperidade económica foise difundindo desde o núcleo inicial ás
beiras do Rhin ata extremos bastante apartados e mesmo illados en varios
mares. E, claro, iso a quen lle amarga que a súa economía prospere, poder
comer e facer festa a diario.
Pero non só de pan vive o home e mailos pobos. E a política do día a día,
tamén en Europa, está dominada por intereses cativos e responde ás necesida-

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

des inmediatas do momento. Por iso é difícil que os cidadáns, os pobos e mailos seus dirixentes saiban mirar cara a un futuro menos próximo e poñerse
metas máis ambiciosas.

~~ 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

Europa non anda sobrada
de valores comúns

~· Albareda, 17
41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax: 95 - 429 37 43
~ Via Spallanzani, 16
20129 MILANO
Teléf /Fax: 02 - 29 51 03 40
~Oliva, 24

36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax: 986 - 85 7918
~ Pza. de España, 2

27400 MONFORTE DE 'LEMOS
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax: 982-41 60 33

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

6

Así, por exemplo, fracasou a unión monetaria. Os ingleses aínda se eren
donos do mundo e queren seguir tirando os privilexios que a libra lles dá. Para
eles isto de Europa non é máis ca unha franquía, da que tirar un beneficio económico a curto prazo, e Bruxelas un punto de apoio máis nesa política, que de
vez en cando tamén pode achegar propinas aínda que sexan en euros.
Os países fortes do continente, polo contra, queren afondar na unión institucional e política, conscientes de que cada un de por si non é quen de ter voz
propia . Por iso Francia e Alemaña, calquera que sexo o matiz do seu goberno,
buscan alianzas e superan conflitos de intereses para dar pasos adiante.
Estas estratexias de fondo foron as que presidiron no seu día á elaboración
desa pauco. afortunada constitución europea, que acabou naufragando e da
que se intenta agora repescar algúns restos. Porque mesmo para seguir levan-

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

do as cantas e gañando diñeiro hai que axilizar os procesos de toma de deci-

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

lsto é o que está detrás das liortas entre os xefes de goberno europeos.

sións: acordes unánimes son moi difíciles en moitos asuntos que, non obstante,
non se poden adiar.
Disputas sobre grandes palabras, que nos ocultan a · falta de espírito nunha
Europa que comparte moito diñeiro, pero non anda sobrada de valores comúns.

Actualidade

Os crucifixos e as escalas

Acabou o curso e tamén a liga de fútbol que debe ser un dos asuntos máis
importantes e dos quemáis preocupan a xente. O caso é que os futbolistas do
Real Madrid foron ofrecer a copa da liga á Virxe na catedral da Almudena. Xa
sei que é tradición en case todos os sitios, pero para min que ten algo de pagán,
que se puxesen un tótem africano irían o mesmo a ofrecérllela copa.
Recórdame un pouco aquilo de cando se facía a ofrenda ao Apóstolo Santiago
e chamábanlle "mi capitán genei;al, señor Santiago". Por outra banda e sen
entrar en maledicencias non sei se a vida actual destes futbolistas ten algo que
ver co noso amigo Xesús de N azaré. Oín que un tiña máis de dez coches
deportivos no garaxe, e que outro mercou unha casa de miles de millóns, por
non falar dos chismes de saias que tamén ·os hai. Non acerto de que equipo
será a Virxe da Almudena, pero quizais estea máis atenta ás regatas dos caiucos africanos, onde non se gañan copas e pérdese a vida tantas veces. Hai
pouco tempo, prenderon seis mil lumiñas na noite, na praia dos Cristiáns en·
Canarias, lembrando as vítimas da inmigración. A noticia non chegou a un
minuto nos telexomais. O outro día retransmitiron durante dúas horas a chegada do real Madrid á fonte da Cibeles, como cando ven o Papa .
Recordo un amigo meu que estudou moi duro para aprobar unhas oposicións.
Horas e horas de traballo, noites sen durmir. .. Tralo aprobado, seu pai obrigouno a levar un saco de patacas, en agradecemento ao deputado provincial
do distrito. O peor foi a tristeza do amigo ao descubrir a desconfianza do pai
nos seus méritos, pois pedíralle enchufe ao deputado, que por suposto non fixo
nada e quedou coas patacas. Algo así como a Virxe da Almudena que saíu na
foto, que ata pode que sexa do Barcelona.

~
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Entrevista a

Edu~ación para a cidadanía.

JOSE ANTONIO MARINA

Javier Otero Pedro Corro

JOSÉ ANTONIO MARINA, catedrático de Filosofía e escritor.
Hai só dous anos que e~cribiu un libro titulado Por que son cristián, pero hoxe enfróntase a duros ataques por ser o autor dun
manual da nova materia .q ue rexeitan os bispos. A pesar de
todo, quere que se debata moito e seriamente sobre este asunto.
Que se xoga na materia de
Educación para a Cidadanía?
ada vez que aparece calquera problema social (a droga, os embarazos
adolescentes, os accidentes de tráfico,
a vi lencia nas aulas ou na familia) a
ciedad vólve e á escala para pedir
qu
uqu
n no na convivencia,
cívico , n valores éticos. A
c la len abriga de facelo. De
maneira que non vai en contra da
familia, non vai en contra da relixión.
Ao contrario, vai a favor de todo isa,
porque o seu marco obrigatorio son
os dereitos humanos. E é ben raro
que alguén poida opoñerse a que se
ensinen os dereitos humanos. e o seu
cumprimento na vida de todos os
días.

E entremétese na conciencia moral cos dereitos humanos. Necesitamos
dos alumnos, como din os ·seos unha ética universal.
Será que os bispos non comparten
detractores?
¿Quen dixo que a escala non debe · .algúns valores desa ética universal?
formar a conciencia moral? Hai un Non creo. Creo que están nunha poscampo para a moral privada e un tura de desconfianza. Isa si, intentan:.
campo para a moral social. Disto do manter a exclusiva da educación
trata esta materia. Irnos dar uns prin- moral. Pero creo que hai algo máis.
cipios éticos cívicos baseados nos Unha parte importante dos contidos
dereitos humanos. Dende o principio dábanse xa na materia de Ética. Por
houbo imha mala formulación. que non protestaran antes? De feíto,
Cando se empezou a falar da materia hai voces como a Federación de
Relixiosos do Ensino, que a ven comhoubo algún grupo de lai~istas que
patible co seu proxecto educativo.
dixo "agora si que irnos facer unha
Creo que é unha desconfianza infuneducación laica". E antes de que apadada.
recesen os programas houbo alarma
Que De parece que os bispos digan
na xerarquía eclesiástica, que o viu
que a materia impón o relativismo
como un. camiño para limitar o ensimoral?
no da Relixión. Pero non ten nada
Non pode impoñer o relativismo
que ver. Esta é unha materia de ética.
moral porque ten que defender os
O problema está en que os que se dereitos humanos, que é un marco
opoñen á materia non participan dos ético fundamental e universal, ou o
mesmos principios éticos?
da Constitución, que é un marco
U nha causa son as morais relixiosas e ético moi rigoroso. Eu pediríalles aos
outra é unha ética que debe valer bispos que, en vez de enfrontarse,
para todas as morais. Os dereitos desen o seu impulso a esta materia.
humanos protexen a todas as reli- É malo, com~ din os bispos, que se
xións. Debemos sinalar un marco avalíe a c§.mciencia moral do alumnaético de valores universais onde do?
todas as relixións se atopen cómodas, Como non irnos entrar na valoración
mentres non entren en contradición moral? É que están a confunc;lir as

Debemos sinalar un marco ético de valores
universais onde todas as relixións se atopen
cómodas
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causas de tal xeito... Debemos
fomentar a coriciencia cívica dos
nosos alumnos. Ensinarlles que hai
comportamentos bos e malos, xustos
e inxustos, decentes e indecentes.
Que queren? A neutralidade ética do
sistema educativo? Isa si que é relativismo moral.
Hai no sen libro algo que contradiga
a doutrina da Igrexa?
Nada.
E o capítulo sobre a homofobia?
9 qu~ di o programa é que debemos
fomentar o pensamento crítico contra prexuízos como o racismo e a
homofobia. Non está a facer o eloxio
da homosexualidade, non se fala do
matrimonio homosexual. Algúns bispos callen a cousa ·ao biés e din que
ao usar a palabra homofobia estase a
introducir unha ideoloxía de xénero.
Isto, sen dúbida, formula un problema á Igrexa, que fundou toda a súa
moral, en espec_ial a súa moral sexual_,
no concepto de natureza no sentido
máis biolóxico. Séntense preocupados nun tema serio de filo~ofía ética
que é onde se funda a norma moral,
na natureza humana entendida como
bioloxía, ou entendida como razón?
Por que non debatemos este asunto
seriamente?

Non vou facer xuízos de intencións,
porque neste asunto estanse a facer
demasiados.
A liberdade de conciencia non existe
na Igrexa católica. Será ese o núcleo
do problema?
Ao mellar.
Non lle parece que os bispos non
comparten algúns destes valores?
Eritón, alá el~s. É unha oposición que
non me explico. ·Porque non hai
materia. Están a crear medo. Están a
fomentar unha especie de sentimento de vitimismo nos cristiáns, facéndolles sentir que existe unha campaña contra eles. Eu non o penso. Creo
que os cristiáns deberían aproveitar
esta materia para elevar o nivel ético
da sociedade. Sería un modo vigoroso de evanxelizar.
Influíu aos bispos a crispación polas
numerosas frontes abertas co
Goberno?
N este asunto fomos vítimas dunha
crispa~ión política de máis envergadura.
Quizais o problema é que por primeira vez na escola se entra nos
temas importantes e actuais?
Sen dúbida ningunha. Os cursos que
se daban de Ética eran moi teóricos.
Era a Historia das Teorías Éticas.

Estase a fomentar unha especie de sentimento
de vitimismó nos cristiáns
Pero a Igrexa católica non está afeita
a debater sobre a súa doutrina.
N este libro, e seguro que_tampouco
noutros desta materia, non hai absolutamente nada que atente contra a
relixión cristiá. A non ser que se diga
que fomentar o pensamento crítico é
ir en contra da relixióµ. Claro que
debemos fomentar o pensamento crítico!
Non ere que os bispos si consideran
que fomentar o pensamento crítico
vaina súa contra?

Agora irnos baixar aos problemas
moi concretos. Por exeinplo, eu trato
o problema da fidelidade. É un valor
absolutamente necesario para a convivencia. Se fas promesas, cúmprelas.
Necesitamos que os alumnos coñezan que é o fundamental para ser un
bo cidadán. A ética -empeza con bos
sentimentos e remata coñecendo a
estrutura política onde vivimos e a
necesidade de participar nela.
É defendible a obxección de conciencia á materia?
A min paréceme que quen crea que
esta materia ofende á súa conciencia,

fará moi ben en obxectar, sabendo
que teñen que xustificar a súa postura. Iso é bo para o debate social. Pero
creo que non van atapar absolutamente ningunha razón. Ademais,
deberán pensar que pode afectar
seriamente aos seus fillos. Se non van
a clase, que van facer? Non van ter o
título sen aprobar esta materia. E a
decisión rematará tomándoa un xuíz,
talvez ao cabo de dous ou tres anos.
Como se organizará is to? Paréceme

a escola debe educar os nenos na convivencia

que hai outros medios xurídicos de
protestar sen prexudicar aos rapaces.
E animar aos pais para que colaboren nesta materia.
Se publican manuais desta materia
editoriais católicas, os que están en
contra son o sector ultraconservador?
Creo que si. Aí únense tres grupos
conservadores moi fortes: parte do
Episcopado, a Concapa e o Foro da
Familia. Teñen todo o dereito a expoñer as súas opinións,-pero creo que
deben facelo nun debate aberto.
Algúns falan ata de perversión de
menores. Sente que se está a intoxicar?
Clarnmente, si. Se ese é o ton do
debate eu estou disposto a debater
con quen sexa coa calma suficiente.
O que non podo soportar é descualificacións ofensivas sen ningún argumento.
(fonte: http://www.redescristianas.org)
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Utopía
O diario The Independent, publica varios poemas feitos clandestinamente polos presos de Guantánamo, como anticipo dunha antoloxía de próxima aparición. Agora que os propiOs Estados Unidos se cuestionan a necesidade de acabar con ese monume~to á ignominia, sirva este poema de Sami al Hajj, como reflexión e homenaxe.

Humillado nas cadeas
Por Sami al Hajj (1)
Cando escoito o arralar das pombas
as bágoas momas cóbrenme a cara.
Cando canta a laverca, os meus pensamentos tecen ·
unha mensaxe para o meu fillo.
Mohammad, estou aflixido.
No meu desespero, só Deus me conforta.
Os opresores xogan comigo
mentres se moven libremente por todo o mundo.
Pídenme que me faga espía dos meus,
dinme que sería unha boa acción
e ofrécenme diñeiro e terra.
tamén liberdade para ir onde m·e pete.
n pr p ta t ntadoras que me cativan,
c ma

16 tr gos no ceo.

Per ·

eu agasallo é unha serpe baleira,

que leva o veleno da hipocrisía na súa boca.
Disque teñen monumentos á liberdade
e tamén liberdade de opinión,
que está ben, que é bo.
Pero eu dígolles que a arquitectura non é igual ca xustiza.
América!, que cabalgas no lombo de orfos
e os aterrorizas cada día.
Bush ten canta,
o mundo recoñece a un mentireiro arrogante . .
A Deus dirixo a miña queixa e as miñas bágoas.
Morro de soidades, estou asoballado,
Mohammad, non me esquezas.
Apoia a causa do teu pai, home temeroso de Deus.
Fun humillado, como podo compoñer versos?
Como podo escribir despois da cadea, e as noites, e os

~ufrimentos?

Como podo facer poemas?
A miña alma é un mar revolto, remexido pala angustia,
violenta con paixón.
Eu on o cativo pero os crimes son dos meus captores.
S ñor, devólveme co meu fillo.
S ñ r, dá pro peridade ao xusto.
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(1) Sami al Hajj, cámara sudanés
que traballaba para a cadea AlJazeera, estaba a visitar ao seu irmán
en Damasco despois dos ataques do
11 de setembro, cando recibiu unha
chamada pedíndolle ir a Paquistán
para cubrir a inminente guerra de
Afganistán. Sen embargo acabou en
Guantánamo, onde alega que foi
severa e repetidamente golpeado,
quedando a cicatriz na súa cara.

/

As furtadelas

Bo cida:dán é o que sabe convivir
ben, o que axuda a erear unha sociedade que aumente o benestar de
cada individuo, amplíe as súas posibilidades vitais e defenda a súa dignidade. Aquel que é consciente de que a súa liberdade depende da vinculación aos demais, de que os seus dereitos emerxen dun sistema de
relacións e reciprocidades do que non pode desligarse sen converterse
nun parasito. Síntese autor dun Grande Proxecto Ético, para colaborar
no cal debe fomentar as grandes virtudes da intelixencia social: a
sociabilidade, a compaixón, a lucidez crítica, o respecto, a valentía, a
capacidade de· gozar co bo e de indignarse contra do malo, o ánimo, o
afán incansable de crear. Crear é facer que algo valioso que non existía, exista. A realidade está ante nós en estado bruto, agardando que
·descubramos nela as mellares posibilidades. Bo cidadán é o que se
esforza en realizar o seu proxecto privado de felicidade colaborando
ao mesmo tempo á felicidade pública. É o poeta da acción.
Extraído ·d o libi::o de José Antonio Marina:
Aprender a convivir.

Como diciamos ante...
Co que a técnica avanzou

¿Qué lles parece o mar

nós témo-la inmensa serte

frente as costas de Galicia?

de camiñar máis axiña

Xa nesta terra as industrias

polos vieiras da marte.

deixaron a súa inmundicia.

Os ventres da gran industria

Bidóns de gran porcallada

todo o que atopan, tragan

botan barcos pola popa:

pro os seus cus e as súas barrigas

Galicia, water de España,

cando están ben cheos, cagan.

seu mar, retrete de Europa.

Para atapar un escusado

E o mariñeiro galega

onde botar tanta merda

que se amole ou que non deixe

hai que buscar un lugar

de ollar ó seu mar de vida

onde faga menos perda.

xa cimiterio de peixe.

Extraído do "Cm1tar do lrimego"
do nº 70 de lrimia (6 de marzo de 198.3)
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Entre todos

O sufrimento humano

Antón M. Aneiros

Unha das eivas da sociedade actual está na súa carencia de sensibilidade para atallar o sufrimento humano. Paradoxalmente,
descoñe~emos a situación dos que sofren, porque os medios de
comunicación ocultan_a realidade na que viven morrendo os
marxinados, que así se chaman os pobres da modernidade.
Deixámolos fóra, á intemperie, sen a educación nin a preparación necesaria para poderen participar neste complicado e
_inxusto sistema, imposto polos paises ricos. E os que vivimós
integrados no sistema estamos xordos a calquera queixa que
veña de extramuros. Vivir en sociedade significa sermos solidarios. Socialmente recibimos e damos, por iso o reparto tería que
ser máis xusto, coma os vasos comunicantes, o que ten menos
recibe ·máis. Os donas do poder político terían que ser periódicamente examinados disto, mellar que dos discursos.
Hai no mundo catorce millóns de refuxiados. Persoas que tiveron que deixalo todo, a súa casa, a súa terra e ir vivir en guetos
á paises estraños. Deles, douscentos mil son nenas e nenas de
Irak, país dominado polos EUA e outros, e actualmente masacrado por unha guerra civil -fratricida. Así está tamén Palestina.
e moitos millóns de africanos.
Unha das maiores causas de tán. tremendos sufrimentos huma- .
nos é a política, en mans de corruptos e sátrapas: marte, destrución, terra queimada. Pero tampouco as relixións carecen de
responsabilidade. Na mesma igrexa Católica hai marxinados e
exiliados pola incomprensión de non poucos bispos e do
mesmo Vaticano: Jon Sobrino, Vallecas, divorcfados/as, curas
casados, a xuventude en xeral. .. Así canta o salmo sobre os exiliados palestinos:
"Xunta dos ríos de Babilonia sentamos a chorar .. . · <entretodos@hotmail.com>
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Cousas do lugar da Romaxe 2007

Capela de Nosa Señora do Monte
Un veciño da aldea da Manda, de nome Bartolomé
Franco, arrendoulle monte ao capitán Diego Fernández
de Leis ... no que quería facer unha capela, casa para vivir
facenda. O contrato de arrendamento foi f~ito polo
cribán de Ordes en papel timbrado e co selo de Felipe:
JII. A renda era "de unha galiña viva ao ano", renda
baixa, xa que o capitán era devoto da Virxe. Era o ano
1615.
En 1640 constrúese un pequeno hospital con 6 ou 9
camas para romeiros enfermos e esgotados, pero un
incendio acabou con el.
Chegou a ser un santuario rico en esmolas, doazóns erendas. Tiña gando bravo e manso, arredor de 200 cabezas,
principalmente cabalar.
Diante da porta da capela hai un alpendre. Cerca había
un cruceiro. En 1950 un discípulo de Asorey fixo o capi-

tel e mais a cruz coa Virxe das Dores e San Xoán.
O último domingo de mes tiña feira e mercado: "Véndese
mel en olas de barro, froita en cestas, aparellos de labranza e animais domésticos". A feira morreu hai tempo.
A festa é o último domingo de agosto. A santa vai en procesión a pé desde a parroquia; ao día seguinte volve
tamén en procesión.
En 1944 foi profanado o santuario. Fa_ltaron imaxes,
algunhas de pedra. Nun camiño de carro atoparon cinsas
dunha fogueira con restos do san Roque e da santa Lucía.
As imaxes de pedra nunca máis se atoparon. Sóubose que
o autor fora un tolo dunha parroquia próxima. A cousa
non acabou aí porque hai poucos anos outro fanático
dunha certa seita relixiosa rompeu a porta cunha machada e estragaron imaxes do altar, que tiveron _que ser restauradas.
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8 de xullo de 2007, 142
domingo de tempo ordinario
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Despois disto designou o Señor a
outros setenta e dous, e mandounos
de dous en dous por diante del a
tódalas vilos e aldeas onde tiña pensado ir. Díxolles:
-A anada évos ben boa, pero os
xornaleiros son poucos; así que .
rogádelle ó dono da colleita que ·
mande xornaleiros á súa ceifa.
lde e sabede que vos mando coma
años entre lobos. Non levedes saco,
nin alforxa, nin calzado, nin vos
paredes a parolar con ninguén polo
camiño. Cando entredes nunha .
casa, antes de máis nada dicide:
"Paz a esta casa". E se olí hai xente
de paz, sobre ela repousará a vosa
paz; se non a hai, volverá convosco.
Permanecede na mesma casa,
comendo e bebendo do que teñan,
que o obreiro ten dereito ó seu xornal. Non andedes dunha casa para
outra. Cando entredes nunha vilo e
vos acollan, comede do que vos
poñan, curade os enfermos que
haxa e dicídelles:· "Xa chega a vós o
Reino de Deus". Pero cando non vos
acollan na vilo na que entredes,
saíde ás prazas dicindo: Non queremos levar da vosa vilo nin o po que
se nos pegou ós pés. Aí vos queda.
Pero sabede que xa chega o Reino
de Deus. Asegúrovos que o Día do .
Xuízo será máis levadeiro para
Sodqma do que para aquela vilo.

Cun auditorio ateigado e entregado, despois de
compartir parte das súas experiencias vitais, as preguntas comezaron a xurdir, ou máis ben, a pe~ición
dunha crítica explícita á X:erarquía, a esa que tanto
o perseguira e que tanto nos ignoraba. Pero non
atendeu a esa léxica condena, senón que reafirmou
a súa aposta colectiva de traballo, apertura e tolerancia. Non quería impor o seu criterio ou o seu
xeito de .vivir a fe. Foro a fe, compartida, diversa,
independentemente do adxectivó que lle engadía
cada persoa, a que el responsabilizaba dos froitos
que, sabiamolo, eran os que o traían ante nós.
Non nos poremos de acordo se 72 son moitas ou
poucas persoas, "depende para que", dirán algúns,
"non sei se valerá a pena tanto esforzo para tan
pouca resposta", dirán outros moitos. Pero sexamos
cantos sexamos, cómpre que nas nosas comunidades e grupos, que coma años entre lobos transitan,
vivamos e traballemos no que eremos, porque non
hai nada máis esgotador que as estériles loitas en
que nos vemos inmersos. Porque non se trata de que
nos dean a razón.

E mandounos de dous en dous a todas as vilas e
aldeas

O texto de hoxe ten a súa orixe no documento q~e tradicionalmen-
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te chamamos "fonte Q", un documento que hoxe non conservamos
pero, que posiblemente naceu no en torno daqueles primeiros
misioneiros itinerantes que trola Pascua percorrían as vilos e aldeas predicando a vida e a mensaxe do Señor.
· O contexto itinerante no que naceu a narración, explica a radicalidade das propostas que fai: non levedes saco, nin alforxa, nin cal zado ... ( 1O, 4) e xustifica o comporta mento que se lles pide cando
chegan a algún lugar: permanecede na mesma casa ... comendo o
que vos poñan ... (1 O, 5-9). A radic~lidade de vida destes misioneiros/as e creoulles, a miúdo, fortes tensións familiares e sociais (10,
1O-11 ) e buscaban apoio na palabra e no testemuño do propio
Xesús (1 O, 18-19) que lles daba pulos para continuar..
Co tempo e co avance da misión polo imperio romano, as condicións para a evanxelización cambiaron e fo¡ desaparecendo esa
vida desarraigada dos comezos, e vai sendo substituída por experiencias menos radicais r:'ªs formas, aínda que non nos contidos. A
misión impulsábase agora, a partir de comunidades asentadas nas
vilos a carón das casas, que se convertían en espazos de encontro .
e de vivencia da fe no medio da realidade cotiá.
A comunidade lucana vive xa neste segundo momento da misión,
pero mantén no seu horizonte a forza daqueles compañeiros/ as
itinerantes, atcpando neles impulso na súa tarefa. Sentindo, que
aínda que de forma diferente, seguían a estar chamados a proclamar o evanxeo e buscando nas palabras de Xesús consolo e confianza na tarefa.
Carme Soto
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Falando da lingua

E seguimos a pasar folliñas ...

Lidia e Valentina

Tanto ten boina
coma birrete!

Aquí estamos ! E seguimos de
paseo polo dicionario de dúbidas e
dificultades ó que fac~amos referencia o último día, porque moito se vos
apr nd ! Si, sen saír da letra "be",
p d d apr nder unha manchea de
c u a mái . Nós acordamos contarvo algunhas:
Comezamos por un termo que ten
que ver co contido desta revista de
crentes -galegas- para aclarar que a
ese gorro que levan os eclesiásticos e
cardeais ou que usan os avogados
nalgúns actos solemnes debemos
chamarlle barrete, e non *birrete. A
razón é que nós tomamos esta pala-

bra do .francés barrete, que á súa vez
a colleu do italiano barretta.
E baixando xa ós termos do ·
común, debedes saber que en galega,
o que se emprega para pintar os
zapatos non é *betún, serrón que é o
betume, e dise que se ~vai abetumar
ou embetumar algo. No latín chamábanlle BETULLA á árbore que se
supoñía que producía betume, que
non é outra máis có bidueiro.
Seguindo polo be damos con *bisutería, que tampouco debe empregarse, a forma correcta para a "rama da
ourivería (e da xoiería) que traballa
con metal e con adornos de pouco
valor, por extensión, obxectos de fan-

tasía" é bixutería_.. Sabedes por que?
Pois porque esta palabra vén do francés bijouterie e, para os que non están
moi pastos na lingua gala, ternos ·que
aclarar que o J francés lese roáis parecido ó naso X ca ó S. E o galega optou
pala adaptación fonética. O mesmo
pasa con outras grafías: o dígrafo -ch. en francés tamén se pronuncia co son
co que normalmente pronunciamos a
letra xe; isto levou a que se adaptasen
tamén con X préstamos como cliXé
(por *cliché), termo que se refire a
esa "frase.feita, expresión ou idea que
se repite moito" ...
Tamén vos queremos comentar
que, sen sermos afeccionadas ó fútbol, ímonos parar cos "blaugranas"
(haberá que consolalos despois de
que os merengues lle levasen a liga,
non? "Bláugrana" é un catalanismo
correctamente utilizado na linguaxe
deportiva. O seu significado está ben
claro: blau-azul + ·grana-escarlata,
vermello escuro. Tamén se pode
empregar "azul e granate" ou "azulgranate". O que si non é correcto é o
híbrido *azulgrana.
Por hoxe irnos pechar o dicionario.
Por certo, vistes por aí o sol? Acaso
anda pala vasa terra? N ós por aquí
non o vimos...

O Fachinein> do panem et circensis
CEREBROS EN OFF
Partíndomos de estatísticas de elaboración propia baseadas na interacción
diaria en barras de bares, o tropezo
palas beirarrúas e sal9s de espera variadas é posible afirmar que un terzo dos
habitantes de calquera país -polo
menos- ten o cerebro en off. Hai datos
empíricos que avalan esta hipótese. As
audiencias de certos programas de televisión son unha delas, pero non a única.
Tamén a listaxe de revistas máis vendidas, o índice de lectura, a tirada do
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Marca e outras polo estilo. Unha das máis
recentes fo¡ o remate do panem et cicensis futbolístico que cada ano se produce por estas
datas. As bágoas e os foguetes, segundo os
casos, son dignos de mellar causa eproduce
unha certa mágoa a xente para a que a súa
vida empeza e remata nun equipo de fútbol
mentres recitan o mantra do seu mundo feliz:
"Queremos soma" .Pero claro, non todo o
mundo tivo a sorte de experimentar o proceso
de mielinización neuronal.

A.Q.

