
G A L E G O S 



1 

2 

A 
A foto ue fala 

A desesperación absoluta 

Otrasno 
Daniel López 

A outra educación para a cidadanía: 
clas.es prácticas e currículo oculto 

Se cadra no instituto no que a conselleira oficiou o 
empezo da secundaria, as cousas foron distintas. Eu 
sei o que pasou no instituto ao que vai o meu filio, 
que, con certo tremor de pernas e notorio desacou
go intestinal, comezaba a ESO, adentrándose nesa 
ameazante selva con míticos rapazotes malos cha
mada IES. 

Telegraficamente: o curso oficial comezaba o día 
dezanove, mércores, metade d.a semana, pero eles, 
cousas da vida, foron convocados para a presenta
ción na media mañá do día seguinte, xoves, sospei
tosamente escorado cara á fin de semana. 

Xuntáronse no patio, buscando o acubillo dalgún 
coñecido, alianzas estratéxicas fronte a un contorno 
algo arrepiante. Foron listados e agrupados e pasa
ron a un espazo grande e máis ben frío. Un cargo 
directivo non moi ben identificado dixo algo como 
bos días que aquelo era o IES tal e cal e que a 
eguir ían repartirse polas clases. 

Xa na aula dirixiulles a palabra unha señora que, en 
ca telán dixo que era a súa titora, e que lles man
dou copiar un horario que ela ía escribindo no 
encerado. A eguir leu unhas normas disciplinarias, 

crita n galego que ela xentilmente foi traducin
do p ro en ir alén do capítulo de sancións impos-

tas por faltar a dase, que seica era o importante, xa 
que "lo demás es un rollo". Como colofón deste 
cálido acto de benvida e presentación, explicou que 
ela era unha persoa seria, e que (en consecuencia, 
quizais?) as clases comezarían o martes (!! !! ) da 
semana seguinte. Media hora e a correr. 

Nesta outra educación para a cidadanía, a do día a 
día, hai todo un currículo. oculto que os nenos cap
tan moito mellor que as teorías polas que se pegan 
bispos e laicistas. Velaí algunhas mensaxes: 

a) Importádesme medio nabo, nin o voso nome, 
nin os vosos sentimentos, nin as vosas expectati
vas. Corolario: na vida hai que pasar da xente 
frouxa. 

b) O meu traballo no ensino público aínda me 
importa menos cá vosa vida. Corolario: é lexitimo 
cobrar do sector público e ouriñar por el ao 
mesmo tempo. 

c) Ser serios consiste en non preparar con xeito Un 
acto docente, en concibir a relación educativa 
como intimidación e en pasarse a normalización 
lingüística polo arco do triunfo. Corolario: Ser 
responsable, amable, sensible, acolledora non é 
serio, e a seriedade e o castelán son intrínseca
mente inseparables. 



Editorial A vivenda como problema 

Ultimamente a economía creceu a canta da construción. Nunca tanto se construíu e nunca tan caras foron 
as vivendas. Se lle preguntamos a un economista como facer para abaratar un produto, a resposta será 
mecánica: aumenta a oferta, produce máis. Esta sinxela lei que observamos desde ben pequenos, permíte
nos saber cando é a tempada de calquera froita ou verdura: canta máis hai na praza, máis barata é. Por 
que, entón, habendo máis casas ca nunca, os prezos seguen a subir? 

A resposta é que a maioría das casas baleiras non están no mercado, están pechadas: os propietarios 
néganse a ofrecelas e non amasan interese ningún en vendelas, moito menos para alugalas. Gárdanas. A 
solución é todo menos fácil. 

Subvencionar o aluguer como di o ministerio? Sen 

O diñeiro negro, sen control fiscal, 
empurra os prezos á alza 

entrar na teima do goberno Zapatero por invadir e 
recuperar competencias que xa hai tempo que non 
son do estado central, deberían preguntarse que 
pasou en Galicia: a consecuencia foi moita picaresca 
e suba dos prezos de aluguer. 

. Desde a Xunta din que a solución está en abaratar o prezo do solo, o que normalmente se fai cualificando 
máis superficie como urbanizable. Pero o proceso é moi perigoso de se deixar nas mans dos promotores 
privados, os menos interesados en que baixen os prezos. Ten que ser. un proceso agresivo de promoción 
pública e controlada, tal como intenta a Consellería de Vivenda; pero aínda así o efecto é limitado. 

O problema ten moitas caras ocultas. As rendibilidades seguen senda moi altas e o diñeiro negro, arreda
do do control fiscal , é inxente, e empurra os prezos a alza. Despois están os intermediarios (os promoto
res), propietarios e especuladores do chan, que non van construír máis porque o solo estea máis barato, só 
van construír máis se poden vender máis caro. Esa é a lóxica que levou a que nos últimos quince anos, os 

. aforras e as débedas de moitos miles de traballadores pasasen a engordar os petos de banqueiros e cons
trutoras amigos dunha clase política de moral distraída a quen lles 'perdoamos as súas falcatruadas, por
que no fondo, a quen non lle gustaría aumentar a súa con ta bancaria? 

Rumores de esperanza 
Xan Guillén 

Hai unha festa que é das de "sete estalas" que tradicionalmente coincide en datas coa nasa 
Romaxe. É a festa da solidariedade. Está organizada polo Proxecto Home. Sen dúbida 
talar deste proxecto é talar hoxe dunha auténtita fonte de esperanza para miles de fami
lias. É unha delicia saber que dentro da Igrexa naceu unha institución que abre as portas a 
aquelas persoas que necesitan urxentemente unha man que as quite do túnel no que se 
meteron. O Proxecto Home é un modelo de bo facer e seriedade dentro do mundo da 
rehabilitación de drogadictos e ademais é unha asociación que está en continua renovación 

buscando botar unha man (e toda a vida) naqueles novas problemas 
que se lle presentan á nasa sociedade. Ademais dos proxectos tradi

cionais tamén teñen programas para cocainómanos, ludópatas, 
alcohólicos ... Parabéns para esta institución que segue a dar espe

ranza acentos de persoas. 

Neste Rumores quera facer chegar esta festa a todo un colectivo do cal 
a nasa sociedade debe estar moi orgullosa. É o colectivo de voluntarios e 
voluntarias. Ao naso redor hai centos de persoas que colaboran desinte
resadamente en centos de asociacións, movementos, colectivos e que fan 
do naso mundo algo má!s habitable. Agora vénme á cabeza toda a mesa 
de redacción de Irimia, que botan horas preparando a revista voluntaria
mente e que agardan por esta colaboración. Grazas a eles tamén. 

3 



4 

Apeneira 

A ACUICULTURA ana- O Morrazo homenaxea a 

lízase en Vigo. Foron as bateas BERNARDINO 
de mexillón os primeiros culti- GRANA, no seu 75 aniver-
vos no mar, hai 60 anos. No sario. Naceu en Cangas e vive 
2006 acadáronse 310.000 en Moaña. É o poeta deste 
toneladas en 3538 bateas, 22 mar, con esa forza vital e von-
granxas e 17 plantas de roda- tade de irmandade que trans-
ballo. A de Xove, voi producir mite na escrita, como sentimos 
2.500 toneladas/ano. na Romaxe do 2006. É unha 
Camariñas vai contar ·can dúas laborada de paz para unha 
plantas, (amelle e Xandriña, e Galiza ateigada de esperanza 
200 empregos. Foi abríndose coma o seu Himno verde. Na 
ao abadexo, polbo ... o proble- "Oda aos mariñeiros de 
ma son os residuos: 311.000 Cangas", en Profecía do mar, 
toneladas/ ano, a maioría dos escribiu: "Polo escuro do mar 
mexillóns. Algunhas empresas que vos contruba / aínda hai 
transfórmanos en materiais da peixes de lus/ nos seus abrigos, 
construción ou abonos, coma /mariñeiros de Cangas, /meus 
algas, matinando na agricultura amigos,/meus irmáns de salitre 
ecolóxica. Urxen depuradoras e sol e ch uva" .. Membro do 
para os lodos que afectan aos "Grupo Brais Pinto" nos 50 en 
fondos mariños. Na foto, Xosé Madrid, ten condensado o seu 
L. Sánchez do Instituto de espírito nesta aseveración: "Fun 
Acuicultura da USC, ande buscando a luz, o positivo, o 
investigan sobre antibióticos entusiasmo por vivir, o vitalis-
naturais para peixes e moluscos mo, o cósmico, xuntamente coa 
criados nestas instalacións. fraternidade social". 
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As comunidades séntense forne
cedoras de vida para os seus 
montes, e organizan· debates e 
estudos, para atoparlles o 
mellar destino. O 70% da 
superficie de Galizd é forestal, 
e o 30% do monteé comunal, 
xestionado por 2860 parro
quias. Na madeira traballan 
uns 50.000, entre 600 empre
sas e 2.400 autónomos, a 
maioría no rural, o que axuda 
a darlle vida . Hai outros benefi
cios, coma as 600.000 tonela
das de residuos e cortas coma 
enerxío ou biomasa. O 7 rema
tan as "Xornadas sobre o 
MONTE COMUNAL 
como factor de desenvolvemen
to" no Centro de Valladares
Vigo, onde se estudan as políti
cas forestais, o gando ceibe, a 
paisaxe, as intervencións artísti
cas no monte. Están a abrollar 
moitas alternativas para benefi
ciarse desta riqueza. 
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Sarria traballa na integración 
de retornados e inmigrantes, 
que son un 6, 1 %, máis de 800. 
A metade con nacion.alidade 
española: 52 brasileiros, 55 
colombianos... , 

A EMIGRACION é º 
xorne da poboación, no 2006 
retornaron 6343 emigrantes, 
pero houbo anos de máis: 
10.050 (2002), 10.536 
( 1992), de Suíza, Venezuela, 
Alemaña, etc. Xunto cos inmi
grantes (7267), manteñen a 
poboación galega, que medrou 
un 0,31 % nese ano. A metade 
do crecemento económico en 5 
anos débese a eles . Cotizan 
40.000. No futuro necesitamos 
82.500 inmigrantes para o 
mercado laboral. Na foto, 
membros de AICOS 
(Asociación de Inmigrantes da 
Comarca de Sarria}, que loitan 
pala súa imbricación na zona, 
mesmo con acordos cos empre
sarios. 
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Hai un repunte ·de 2,42% na 

matricula de INFANTIL, e 

1,2% en PRIMARIA, despois do 

descenso en varios cursos. No 

2006-07, o 24% das e dos 

alumnos abandonaron a ESO, 

sen título, uns 6000. Unha 

etapa na que diminuíu a matri

cula un 2,57%. Os escolares 

estranxeiros medraron un 11 % 
máis ca no 2006-07, pero 

aínda estamos na cola 

(11 .590). Este ano xa va_n ter 

acompañante nas 2.102 rotas 

de transporte do país. 

Principiaron 48 galescolas, 

unha solución á desgaleguiza

ción que vén de denunciar o 

Consello Escolar, e un servizo á 

conciliación de traballo e fami

lia. En xaneiro sumaranse 20 
máis. Ata agora non estaban a 

cumprirse no ensino, nin a Lei 

de Normalización de 1983, nin 

a Carta Europea das Linguas. 

Pero no mundo hai 77 millóns 

de nenos sen ese.olorizar. Catr.o 

de cada dez viven na miseria. 
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O 1 O, celebramos 150 anos do 

casamento de 
ROSALIA E 
MURGUIA, unha unión 

que fo¡ unha regalía para o 

país. E segue agasallándonos 

vida: ese día a Academia 

Galega, que o historiador ani

mou e presidiu ata a morte, 

inaugura outra sede, na casa 

na que a parella conviviu na 

Cidade Vella da Coruña ( 1872-
73). As outras dependencias 

son a casa de Emilio Pardo 

Bazán. Unha institución que 

recuou en momentos, como 

cando publicaba o boletín en 

castelán. Dende os tempos de 

Fernández del Riego, a casa da 

nosa lingua, está a inzar en 

dignidade, ao servizo da pala

bra, a máxima creación do 

pobo. Na foto, o president~, o 

historiador Barreiro Fernández 

que consolida os alicerces 

cimentados no equipo anterior. 
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O 4, ~.p¡esidente da Xunta visi
ta AKAENTINA, para 

abrir a 1 º delegación no 

estranxeiro, no centenario do 

Centro Galego de Bos Aires e 

30 anos das Nais de Maio, que 

fundaron galegas coma 

Dionisia López. Hai 120.000 
galegos residindo alí, o 80% 
con 65 anos e preto do 26% 
con discapacidades. Publicouse 

Galegos vítimas do xenocidio 
arxentino (Ed. Bauprés) de 

Mónica Lázaro e Lois Pérez 

Leira, na foto, emigrante, e 

agora exiliado e coordinador 

da CIG Migración. 

.Secuestraron a súa moza e 

asasinaron os amigos. O prólo

go é do Nóbel Pérez Esquive!, 

de familia de Poio. 30 historias 

de desaparecidos ou asasina

dos na ditadura ( 197 6-1983), 
coma Eisa Martínez de 

Gondomar. Foron identificados 

23, pero mataron máis. Entre 

nós hai 5469 arxentinos. O 28 
son as eleccións. 

Alfonso Blanco Torrado 

Na F~nsawada, o 1 ~ ~ "Día 
da MUlLER RUKAL". 
Son o 62,5% das afiliadas no 

agro, péro 10.000 non cotizan. 

Loitan pola titularidade compar

tida. Tampouco é doado neu
tros. sectores: pesca fixo xustiza, 

permitindo as mulleres dos 

bateeiros ter licenzas. Son o 

85% das mariscadoras a pé, 

4042, e os de flote son homes, 

uns 727. Tamén foron recoñeci

das as súas enfermidades pro

fesionais. Son o 70% de 4000 
redeiras, oficio non recoñecido, 

pero 1800 non cotizan , fronte 

ao 30% de homes regulados. 

Así na Guarda de 300, só 20 
están aseguradas, á inversa ca 

en Vigo, A Coruña, Burela ... 

Outro tanto ocorre coas rema

tadoras; só en Ordes hai 400, 
que traballan dende o amencer 

no téxtil, nas casas, dun xeito 

escuro. En moitos labores, as 

mulleres cobran un 40% menos. 
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~ 27891 CERVO (Lugo) 
T.982 55 78 41 F. 982 55 78 04 
sargadelos@sargadelos.com 

~~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Cofuña) 
T.981 62 09 37 / 62 02 00 F. 981 62 38 04 
ocastro@sargadelos.com 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
T.9815819 05 F.981 5818 88 
galeriasantiago@sargadelos.com 

'~Real, 56 
15003 A CORUÑA 
T.981 22 26 04 F. 981 22 26 04 
galeriacoruna@sargadelos.com 

~ Proveni;:a, 274-276 
08008 BARCELONA 
T.93 215 03 68 F.93 215 01 79 
galeriabarcelona@sargadelos.com 

~ Zurbano, 46 
28010 MADRID 
T. 91 310 48 30 F.91 310 48 30 
galeriamadrid@sargadelos.com 

~$ Habana, 12 
32003 OURENSE 
T.988 37 09 26 F. 988 37 09 28 

~~ Rubalcava, 30-32 
15402 FERROL 
T981353714 F.981353716 
ferrol@sargadelos.com 

~~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
T.982 22 78 04 F.982 24 4913 
sargadeloslugo@terra .es 

~~ Urzáiz, 17 
36201 VIGO 
T.986 22 00 50 F. 986 22 04 74 
info@galeriasargadelos.com 

~~Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
T.986 85 25 84 F.986 85 79 18 

~ Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
T.95 421 67 08 F.95 429 37 43 
sargasv@terra.es 

~ Pza. de España, 2 
27400 MONFORTE DE LEMOS 
T.982 40 26 57 F.982 41 60 33 
curgal@curgal.com 

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

~~ Rúa Castelao, 52 
36980 O GROVE 
T.986 73 09 68 F. 986 73 23 34 
espiroide@yahoo.com 

~~ Calvo Sotelo, 8 
36680 A ESTRADA 
T.986 - 57 52 46 F. 986 - 57 02 94 
sargadelos@aestrada.com 

Política 1 NVESTIME NTOS 

Un ano máis, por estas datas andamos a voltas coas contas do ano que ~én. 
Os gobernos preparan o proxecto de orzamentos do estado e das diferentes 
comunidades .autónomas, que han de entrar en vigor o un de xaneiro, polo que 

os rt?spectivos parlamentos dedican o último trimestre do ano a decidir cantos 

cortos van gastar e que cousas van facer con ese diñeiro. 

Como en cada casa, trátase de atender ao gasto diario,_ da comida, do ves

tido, dos estud~s, da saúde ... Pero tamén hai que botar a vista máis aló: se que

remos (e podemos) facer un investimento a máis longo prazo, para mellorar o 

noso tren de vida, mercar unha vivenda, un coche ou un instrumento de traba

llo ... En suma, ver de que medios dispoñemos e cales son os nosos gastos prio

ritarios. 

Se dentro dunha familia pode haber intereses diferentes, xa non digamos se 

falamos dunha comunidade autónoma ou do estado central. Por iso os respec

tivos gobernos dedican un esforzo especial d poñerlles números ás súas priori

dades. Porque ademais teñen que contar co aval suficiente e necesario dos 

deputados que lles han dar o visto e prace a esas contas. 

En que se van gastar os cartas públicos? 

Estes trámites teñen aíndq máis relevancia cando nos atopamos en vésperos 

dunhas novas eleccións. Todos os partidos, os do· goberno e o·s da oposición, 

miran con máis atención os proxectos. Fíxanse, sobre todo, nos gastos destina

dos a investimentos, a novas estradas ou outras vías de comunicación, a insta

lacións industriais, sanitarias, educativas ou culturais: outras tantas ocasións de 

facerlles ver aos cidadáns, no seu día, a mellara que demandaban e consegui- · 
ron. 

Diso falan dentro de cada partido, sobre todo os que teñen a responsabili

dade de gobernar. E cando non hai un grupo que ostente a maioría de por si, 

o debate faise máis aberto e plural. E así asistimos aos contactos do vicepresi

dente do goberno cos grupos minoritarios da cámara e vemos, por ~xemplo, 
como concretan os nacionalistas vascos, cataláns ou galegas as súa~ demandas. 

No caso de Galicia destacan, un ano máis, as demandas sobre as obras do 

AVE. Como no seu día foron as autovías, estas grandes obras públicas son ao 

mesmo tempo moi caras e de. longa tramitación e tamén son o tipo de mellara 

que resulta máis visible para os cidadáns cando realmente entran en servizo. E 

todos os electores saben onde hai tal tipo de vías e onde non. 

Polo nosa realidade soc_ial, hai outro tipo de investimentos menos especta

culares que nos interesa mellorar. Pensemos, sobre todo, nos servizos educati

vos, sanitarios e de atención á terceira idade. Que non todo sexo cemento. 



Actualidade . Os crucifixos e as escalas 

Velaí vén o outono que é como a madurez do ano. Álvaro Cunqueiro dicía que 
no outono un gran faisán dourado se estendía polo mundo. Xa apañamos as 
mazás para facer a sidra, tamén as castañas, fixemos a vendima, e aventúra
se a matanza. É tempo de recoller e de recollerse cando na aldea comezan os 
primeiros fumes nas chemineas deixando arrecendo a loureiro, carballo e 
algún eucalipto. Din os xornais que dentro duns anos a poboación será case 
toda urbana, e que será entón das chemineas? Onde nos acolleremos na tar
diña para compartir as castañas e o viño novo? E repenicarán as campás nas 
igrexas xuntarido a xentiña no domingo? Por certo, sabes que houbo en 
Tomeza unhas xo:rnadas sobre as campás e os campaneiros? Aprendemos 
moitas cousas como cando as campás se usaban para escorrentar as tronadas, 
e dunha .que tiña gravado: que onde chegue o son desta campá non entre o libe
ralismo. Pero· descubrimos tamén que o son da campá é linguaxe de fe e ·de 
encontro con Deus. Hai que agradecedle ao Sr. cura de Tomeza que axudou 
moito: abriu a igtexa, deixou as campás e o campaneiro, e participou en todo. 
No mosteiro de Poio como todos os anos xuntáronse cregos de todo o país 
para estudar un pouquiño e facer convivencia. Tamén en Poio reuníronse alí 
os bispos de Galiza cos superiores dos .relixiosos, vaia, que parece que come
za o choio. O arcebispo de Santiago es~ribiu unha carta moi seria sobre o 
asunto do tráfico, e ten moita razón que está morrendo moita xente e quedan 
tantas vidas rotas! 
Vou indo cara a lareira da casa, polo país do outono, co arrecendo da saudade 
e.da aldea, e o son das campás, e soñando que unha gran campá chama a ora
ción a todos os galegas para despedir e agradecer a D. Miguel Araúxo, bispo 
de Mondoñedo enterrado en Ourense, seu amor pola terra, pola lingua e pola 
nosa xente labrega, obreira e mariñefra. 

~ -
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neck handbell 
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Entrevista a 
José Antonio Martínez 

con Josecho Barca 

Josecho Barc~. Santiagués de toda a vida, fillo de irimegos e 
profesor de matemáticas. E o representante da Coordinadora de 
(rentes Galegas en Redes Cristiás. 

Como é que .chegas até esta historia? 
Despois de moitas andanzas por dife
rentes grupos, catecumenados, parro
quia .. . , entrei en contacto con Somos 
Igre.xa no encontro que se fixo en 
Santiago con Encrucillada no 2004 e, 
a partir de aí, participar na asemblea 
de grupos cristiáns de base que 
houbo o ano seguinte en Madrid, na 
que se retomou o tema da rede entre 
os grupos, que se concretou no nace
mento de Redes Cristiás, e así até 
hoxe. 

volta atrás en moitos aspectos, unha 
serie de grupos cristiáns de base con
sideramos necesario artellar unha 
rede que permitise ser outra voz dis
tinta da oficial dentro da. Igrexa. 
Entre os obxectivos fundamentais 
está o de potenciar o coñecemento 
dos movementos de base, coa organi
zación de encontros; establecer rela
cións con outras redes internacionais; 
facer visible outra forma de ser e 
facer Igrexa, cos comunicados e 
accións conxuntas; así como contri
buír á transformación da presenza da 
Igrexa no mundo. 

_Redes pretende facer visible outra forma de ser 
e facer lgrexa 

Falas dunha colaboración entre os 
movementos de base. Desta expe
riencia que está a nacer, notas que os 
diferentes grupos teñan unha necesi
dade real de coordinación? 
Realmente si. Aínda que non é fácil, 
porque cada colectivo ten as súas 
dinámicas, estase a realizar un esfor
zo importante, para facer que este 
proxecto vaia adiante. Hai que ter en 
conta as dificultades de comunica
ción, os longos desprazamentos a · 
Madrid, onde teñen lugar as xuntan
zas da coordinadora estatal. 

8 

En que consiste, concretamente, a 
túa participación? 
Redes Cristiás é unha rede estatal na 
que, en concreto, son o representante 
da zona de Galicia. Aquí debo parti
cipar nas reunións, facer de enlace e 
coordinar os grupos e as accións de 
Redes en Galicia, xunto con outra 
xente. 

Por que nacen Redes Cristiás? Que 
obxectivos ten? 
Por unha banda, na Igrexa houbo 
sempre intentos de coordinación 
entre os movementos de base; por 
outra, no momento actual da nosa 
Igrexa, dun claro retroceso, dunha 

Que destacarías como o máis positi
vo do que vi vi ches até o momento? 
O máis positivo é o propio entusias
mo e as ganas de. botar a andar unha 
iniciativa <leste tipo. Despois dos 
numerosos intentos que houbo, dos 
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grandes trompazos, dos grandes 
atrancos que pon a igrexa oficial, que 
siga a haber xente que se esforce hes
tas iniciativas é moi positivo. 

Os próximos 10 e 11 de novembro vai 
ter lugar a 1 Asemblea de Redes 
Cristiás en Madrid. Cal pensades que 
vai ser a resposta? 
Esperamos que sexa moi boa, des
pois da experiencia que ternos de 
asembleas anteriores, como a de 
2005, que xa contou cunha signifi~ati
va presenza galega. Para a Rede é un 
niomento importante, pois vanse 
decidir as liñas de acción para o futu
ro. Convidamos a todos os que poi
dan a participar. 

achegu.e a Asemblea, o seu uso se 
multiplique. Calquera que estea inte
resado pode acceder a través da páxi
na web http://www.asemblearedes
cristianas.net. 

Tamén participas na Coordinadora 
de Crentes Galegos. Como está a 
situación no noso país? 
Aquí ternos unha longa tradición de 
coordinación, a través da 
Coordinadora de Crentes, cousa que 
noutros sitios non acontece. É positi
vo, pero aínda ternos que animar a 
participar a outros moitos grupos 
que están moi dispersos. Un bo 
exemplo é a Asemblea de Crentes 
Galegas, que este ano vai pola XXII 

Hai persoas que buscan un espazo no que 
poder vivir a súa fe dun xeito diferente 

Nesta Asemblea, na que apostades 
moito pola participación · activa dos 
asistentes, os diferentes obradoiros 
que van a ser desenvolvidos xa con
tan con foros para poder participar a 
través de internet. Como está a ser 
até o de agora a participación da 
xente? 
Hai un gran número de grupos pre
parando diferentes obradoiros, nos 
que compartir as súas liñas de traba
llo. A Coordinadora de Crentes 
Galegas está a preparar un dos obra
doiros da Asemblea, que vai tratar 
sobre a diversidade familiar, que foi 
o tema que se traballou na última 
Asetnblea. O dos foros en internet é 
unha experiencia novidosa, que pare
ce que costa un pouco máis, pero que 
agardamas que a medida que se 

edición, na que participan asidua
mente unha serie de grupos de toda 
Galicia, pero na que estaría ben que 
participasen persoas novas, ás que 
aínda non chegamos. Estamos con

vencidos que existen persoas que . 
non se senten cómodas dentro da 
Igrexa oficial, pero que buscan un 

· espazo no que poder vivir a súa fe 

dun xeito diferente. 

Sería este desexo de apertura o gran 
reto para o futuro? 
Persoalmente penso que si, como 
Coordinadora o gran reto sería che

gar a esa xente. E para iso, ternos que 
facer presente outra imaxe da Igrexa, 
máis humana, máis próxima aos pro
blemas reais da xente. 
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Debullando na vida Entrevista a Adolfo Caamaño 
Josecho de la Torre e Teri Souto 

De quen vés seudo? 
N cín n Barro (Pontevedra). 
n de an Antoniño, dos 

aamaño e de Saladina da 
Taberna. Son profesor de secun
daria e tamén escribo. 

En que estás traballando agora como escritor? 

Estou traballando en <lúas novelas: unha de aventuras ambientada no prin
cipio do século XIX entre Venezuela, Colombia e Galiza, e a outra é unha 
novela ambientada despois da primeira Guerra Mundial, agora que vai ser a 
conmemoración do centenario; e en perfilar un par de relatos. 

Tamen es mestre, como ves o ensino? 

É un mundo moi variado, unha mesa con moitas pernas. As pernas nas que 
participo son as de profesor e a de pai porque teño unha filla . Hai unha perna 
admipistrativa. É difícil conxugalas. Os fondos administrativos que fan faltá 
non son os que se están destinando agora. Os. profesionais do ensino necesi
tamos unha formación constante moito maior. No aspecto das familias e os 
rapaces ternos horarios agrícolas nunha sociedade industrial e polo tanto é 
difícil conxugar a vida familiar e a vida laboral. É un cambio radical nas rela
cións das familias, como se nos últimos vinte ou trinta anos unha bomba de 
reloxería, acabase coas relacións. Entón os rapaces presentan moitos proble
mas porque non están cos seus país e os país, ás veces, teñen outras priorida- · 
des 'que non son os fillos. É un mundo moi complexo. Pero se acaso, o preo
cupante é que o desinterese pola cultura avanza -digo nas clases-, con audio
visuais que moitas veces non axudan nada. Os informes que hai en Galiza, 
especialmente, din que as cousas non marchan moi ben. E se queremos com
pararnos con países con carencias moi grandes, igual estamos máis preto deles 
que doutros. É difícil a cousa e precisa un cambio. 

Cales son as metas que tes na túa vida? 

Case ninguén se fai. esa pregunta e se limita a seguir vivindo e ser máis ou 
menos persoa. Moitas das cousas que che aparecen na vida son coma unha 
viaxe non programada. A vida é unha viaxe difícilmente programada. E nesa 
viaxe hai un momento final que é o único programado e o resto é todo volu
ble. Por tanto, todo o que un pode ?icir de metas ten máis que ver con ese 
mundo capitalista que impón que ternos que conseguir materia ou o que sexa, 
que realmente coa vida como é vivida pola m~ioría da xente en cada recuncho 
do planeta. Se saímos de aquí para o Sur ou para América, planificar algo que 
non sexa o tirar para adiante día a día, ou poñerse metas, é algo imposible. 

Entón, se me solicitas unha ambición gustaríame que me recordase a xente 
como unha persoa boa, amable, educada, de ideas, pero non de impoñelas, 
senón de dialogalas. Como unha persoa á.que lle gustaba escribir e me gusta
ría que se lese a miña obra. 
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As furtadelas 

Como diciamos onte ... 

Cremos na vida 
Os pícaros están cheos de vida:salta, 
xogan, corren, sen cansar. Tamén ós 
queremos vivir ... Amar a vida esixe 
loitar por conservala e aumentala. 
Axudémo·slle ao pícaro a coidar a 
vida e desnerolar a súa creatividade. 
Cómpre: 

educar dende a vida: a educa
ción para ser vital, ten que arrincar 
da vida, da vida do neno, dos pro
blemas que está '.'.'ivindo. 
educar para vida: a educación 
para ser realista, ten que saír da 
vida e voltar á vida, desembocar na 

vida como o rego no mar. Ten que 
ensinar a vivir. 
educar na vida: a natureza, a 
casa, o barrio, o mundo que nos 
rodea son o mellor libro, se se sabe 
ler nel. Pais e educadores ternos que 
ensinar o neno a ler no libro da vida . 
Crer na vida: cando vemos de 
cerca de morte é o momento de 
falarlle aos nenes da nosa esperanza 
cristiá. Anosa fe de que nada vivo e 
bo se perde. Pois mais aló da morte 
o Xesús resucitado chámanos á unha 
Vida Nova, onde atoparán plenitude 
tódalas ansias de vida. 

Publicado na sección "A carón do Jume" do 
nQ 24 de IRIMIA (. l l de abril de 1982) 
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Entre todos 
Antón M. Aneiros 

Cañizares cunha capa heterodoxa 

.12 

A relixión actualmente 

Acábase ·a relixión? Parece que se dá por feíto que a 

relixión herdada dos país decae e cada vez importa a 

menos persoas. Hai o convencemento de que as igrexas 

e as organizacións relixiosas atravesan unha crise pro

funda. Non acertan coa orientación cara ao futuro por

que se negan a soltar os lastres históricos que arrastran 

e cos que de ningún modo está disposta a comungar a 

·sociedade actual. En España, a Igrexa precisaría con 

urxencia pasar de ser sementadora de ideoloxías reac

cionarias a humilde servidora das virtudes evanxélicas. 

Tería que empezar polo diálogo, tanto dentro, cos seus 

membros e seguidores, coma f óra, coa sociedad e e as 

súas organizacións. 

O ser humano foi sempre e seguirá senda relixioso -

incluso cristián-, con igrexa ou sen ela, porque é un 

insatisfeito á busca da súa transcendencia. Pero de 

agora en diante, o que non volverá a ser - polo menos 

du'n xeito inmediato- é servo nin escravo de ningunha 

estrutura relixiosa. Á Igrexa en España sóbranlle amos 

e señores, xerarquías revestidas de luxosas capas, e fál

tanlle servidores e profetas. Isto fíxose evidente desde 

hai pouco tempo, co caso do cardeal Rauco e a parro

quia de Entrevías en Vallecas, co do cardeal Cañizares 

e a obxección de conciencia á Educación para a 

Cidadanía, codo arcebispo de Granada e o traslado 

dun crego contra a vo~tade dos fregueses. E tamén en 

Mondoñedo-Ferrol, cando nunha asemblea onde pre

sentaban o organigrama pastoral, algúns creg6s quixe

ron expoñerlle tamén ao bispo problemas concretos 

que lles afectaban e sentíronse defraudados, porque 

seica non era o momento nin o lugar de tratar eses 

temas. Menos formalismo, dixeron. 

entre-todos@hotmail.com 
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Ola, 

Qué tal acabástedes? 

Dicirche que foi todo fenomenal, sobre todo para os mozos que foron. Viñeron encantados da xente boa 
que hai polo mundo. 

Como saberás estes rapaces, tanto tempo nos infernos, cando ven proximidade, acollida e cariño pare
cen medrar. Isto foi moi importante e así mo transmitiron. 

Quería decírvolo. Así que se algún curial vos di algo, -imaxino que para moitos- dicídelles que para tres 
rapaces do mundo da exclusión foi moi importante. Entendo que iso, xa, é fundamental. 

Apertas e grazas a todos e a todas. 

Chao 

Javi Baeza 
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Non fixemos máis que o que tiñamos que facer 

Para explicar axeitadamente o texto de hoxe deberiamos ler 
dende o comezo do capítulo, pois é ai onde está a clave 
para entender o que despois di Xesús. 
Nos primeiros versículos o mestre está a falar do pecado e 
o perdón, recordá"ndolle os/ as discipulos/ as que se é inevi
table que haxa pecado é imprescindible que sempre haxa 
perdón (Le 17, 1-4). Esta afirmación fa¡ exclamar os/ as dis
cípulos/ as: Auméntano-la fe! pois sen dúbida son conscien
tes do difícil que é perdoar sempre. 
A esta petición dos seus compañeiros e compañeiras, Xesús 
respóndelles que no fondo non é cuestión de ter moita fe (Le 
17, 6), senón de caer na conta de que o perdón é a única 
resposta posíbel ante calquera ofensa, do mesmo xeito que 
un servidor ten que ocuparse das súas tarefas sen esperar 
recoñecemento ni favores, pois só fa¡ o que ten que facer 
(Le 17., 7-1 O) o discípulo ou a discípula cando asume a pro
posta de Xesús, non ha esperar que Deus teña con el ou ela 

. privilexios, senón que ha procurar vivir con fidelidade, e 
gratuidade cada día o evanxeo. 
De novo Xesús expón a fonda vinculación que hai entre 
seguimento e gratuidade, remarcando con forza que a fe 
non abonda para ser discípulo ou discípula, senón que hai 
que tomarse en serio o estilo de vida de que propón X~sús, 
sen esperar recompensas nin favores. Todos/ as somos servi
dores/ as: facer o mellor que saibamos as cousas, cara a 
Deus e cara os demais, é sinxelamente o que ternos que 
facer, -o demais non conta nada. 

Carme Soto 
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A PALABRA 

Le 17, 5-10 

Rogáronlle os apóstolos ao Señor: 
-Auméntano-la fe! 
O Señor respondeulles: 
-Se . tivesedes polo menos unha fe 
coma un gran de mostaza, diriádes
lle a esta moreira: "Ardncate e plán
tate no mar", e seguro que vos obe-
decía. _ 
E quen de vós que teña un criado 
arando ou pastoreando, lle di cando 
chega do veiga: "Entra axiña e 
ponte á mesa". Non lle dirá máis 
ben: "Prepara a cea, viste a roupa 
de traballo e ponme a comida; e 
cando eu remate de comer e beber, 
comerás e beberás ti?" Ou é que 
aínda lle vai ter que estar agradeci 
do ó criado por face-lo que lle 
manda? Así tamén vós, cando faga 
des todo o que se. vos mande, dici
de: "Somos simples servidores: total, 
non fixemos máis do que tiñamos 
que facer". 
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Falando da lingua ·Galegofalantes no mundo real ... 

Lidia e Valentina 

Aí atrás xa nos dera por escribir 

"teatro", e hoxe retomamos a idea 

para reproducir por escrito algúns 

actos que compoñen a vida lingüísti

ca dos nenos urbanos. Non son esce

nas da nosa invención, están recolli

das da vida real. 

Primeiro Acto: "Para gustos... hai 

linguas" 

Escenario: primeiro día de rebaixas 
dunha zapatería céntrica dunha capi
tal de provincia. Parella galegofalan
te cunha nena que empeza a pronun
ciar os seus primeiros sons, por sorte, 
polo de agora, en galego. Señora que 
está sentada ó lado da nai da nena a 
probar uns zapatos. "Ay, que guapiña 
es, y que simpática, cuánto tiempo te 
tiene?"" ... " "Ay, yo tengo un nietito 

del mismo tiempo. Ay, pero y le 
hablas gallego, mujer... Ay noso

tros le hablamos castellano .. . " 
" ... " "A ver bonita, cales che 
gustan máis?, e como te cha.
mas?" " ... " "Que pavera ... A 
min, ª· min gústame que o 

noso fale castelán ... " 
Segundo Acto: "Capacidade 

· para aprender a falar en dúas 
. °" l' , . " mguas ... ou mais · 
Escenario: peixería dun supermer

cado céntrico da mesma cidade. A 
mesma nena do primeiro acto que xa 
constrúe frases xeitosiñas e que repi
te todo o que oe. A peixeira, moi 
agradable, despídese dos clientes 
dexesándolles "Buen día"; a nena 
repite "buen día". A nai da nena 
corrixe baixiño "Bo día!". Unha 
señora que tamén está esperando 

O Fachineiro da enerxía 

SOMBRA DAS ASPAS NA HERBA 

que lle toque ser atendida sae ao 
encontro ... : "Anda que te quieren 
hacer hablar gallego bonita, con lo 
bien que hablas t~ ... " Que pasa, a 
criatu,ra naceu aprendida talando 
castelán?, preguntamos nós desde 
aquí. 

Terceiro Acto: "Mesturarse ... só cos 
da mesma lingua ! " 

Escenario: praza "maior" da 
mesma cidade, un domingo de verán. 
A mesma nena do primeiro e segun
do acto que a estas alturas xa ten un 
certo dominio da lingua, e que ade
mais é moi faladeira, vai enredar 
cunha nena da súa mesma altura. Os 
seus pais van detrás dela; a avoa da 
outra nena tamén. "Pregúntalle á 
nena como se chama! Non, non, a 
boneca é da nena, non lla collas" - din 
os pais da galegofalante. "Non, non, 
non callo" - di a nena. "Ay, mujer, y 
como le hablas gallego a la niña?" - di 
a avoa de Alba. "E lago que lle vou · 
talar señora, inglés?" "Ay, bueno, 
muller, eu dígocho para que se mez
clen e así!" O caso é que Alba non 
articulaba palabra nin en galega, nin 
en castelán, nin en inglés ... 

Nós . tamén quedamos sen pala
bras ... 

Ben seguro que o pobre Luís Pimentel se ha 
estar movendo na súa tumba por prevari
car co bo título do seu libro, pero é unha 
forma de ver o que está pasando nos 
nosos montes. É certo que hai que promo
ver as enerxías renovables, pero este fachi
neiro xa non pode aturar máis aeroxerado
res nos montes. Por outra parte, os galegas 
non somos danos do noso vento, quedamos 
con tantos beneficios económicos derivados 
desta enerxía coma se colleramos auga cun 
cesto. A eólica non é unha enerxía limpa a 
menos que un sexo cego. Os muíños artifi
cializan derraman a paixase, e inzaron nas 

1 
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nosas serras dende a Curota ata a Gañidoira 
pasando por todo o país. E aínda queren ins
talar outros tantos! Non· se pode pousar os 
ellos en ningún cordal sen cruzarnos con estes 
elementos que artificializan o noso patrimonio 
natural. Se isto non é impacto ambiental, que 
alguén mo explique. Confiemos en que algún 
neno ou algunha nena estea estudando moito 
na educación primaria e cheguen a saber 
como se consegue a enerxía nuclear de 
fusión, esa que non deixa residuos, .coma a 
que produce o sol. Ese será o momento de 
tronzar as toradas frías. 

A.Q. 
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