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Andamos de tractorada procurando o que é de x'ustiza
para os gandeiros, o buque insignia do agro galega, o símbolo
da nosa capacidade de adaptarnos e sobrevivir. E resulta un
~omento oportuno para facemos en alto preguntas pendentes
sobre as raíces do noso país, sobre o noso futuro, sobre o
futuro da nosa sociedade rural.
Sen dúbida que hai que estar cos gandeiros na súa loita.
Pero cómpre facelo coa conciencia do que é o sector agrapo
galega nas portas do milenio e da moeda única. As
transformacións nos últimos vinte anos foron radicais, a
diferenciación social interna, entre uns productores e outros, agrándase e a sociedade rural en conxunto, está sufrindo unha
modernización compulsiva, que garante o futuro -económico
duns poucos, pero dá en graves consecuencias para a maioría
das pequenas explotacións.
A golpe de modernización, investimento, acumulación d~
vacas e cotas, as explotacións modélicas, as·que dan o nivel,
as de dimensión ahonda para competir na implacable Europa,
f'. r n pasando de doce a vinte vacas, de vinte a trinta. Agora
coa inc rporación de istemas sofisticados de muxido estanco
inf rmatizad , x.a hai que ir a granxas de corenta. Os fortes
mar an a pauta mercan a cota que deixan os pequenos, lánzanse
a sist ma. int n iv de producción agro-industrial, tan eficant , e m perígo s para o medio.ambiente.
s gand ir ac m dad s, marcan o nivel. As súas
r nda · familj ar
on importante . Os que non dan ese nivel,
ént n e e tren perdido, labregos sen futuro. A xente nova
n n ere na alternativas do mundo rural. E o problema non
é que n n existan esas alternativas. Hainas, son tecnicamente ·
p ibles sempre que se cumpran un mínimo de condición~ : ·
que e dispoña de terras, que se aproveite a transmisión
cultural, que e adquiran unhas destrezas técnicas innovadoras
non só para producir, serrón para s~ber vender calidade. ,
Pero a compoñente cultural, a mentalida9e é decisiva:·
a xente nova rural non ere nesas posibilidades ·fóra do leite,
do ·cultivos intensivos a distancia e da gandería sen terra.
Están convencidos de que é mellar gañar cincuenta mil .ó
me na construcción que ser un labrego novo, con ciencia
e conciencia, dando un futur.o creativo ó seu pas~do .
O caso é que este proceso de concentración das
explotacións e desertización do rural, intensificación . dos
cultivos en reparar en química nin velenos, cambio de uso
incontrolado de solos, etc ...que aquí se vive ultimamente, está
vixente en Europa desde hai corenta anos ... e agora veñen
de volta lamentando tanta desfeita, especialmente no terreo
medioambiental, patrimonial, paisaxístico:.. e na dubidosa
calidade do que comen. ¿Hai que chegar a esa desertización
humana, a e a ruptura de tódolos equilibrios agroambientais,
a e quebra ocio-cultural, a e e desperdicio do recurso terra
e da herdanza cultural labrega como alternativa laboral para
o mái novo ... para reparar na importancia de salvar agora
a pequena explotación campe iña?
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O asunto .
Hai ·asuntos cori calado,
aínda que se calen~ ou quizais
se calan polo calado que teñen.
S.on asuntos que deixan
encoiro a·moito engravatado
de boa familia con móbil acoplado. Velaí o caso de como,. a
contadas pensións dos vellos,
do sistema de seguridade social, hai unha fraude de mil
millóns en ·Pontevedra. Na
cadea, o presunto promotor do
tinglado, un ·arrimado á dereita
-amiguismo do exalcalde-,
cidadán exemplar. Como presunto implicado, horror, un
funcionario pertencente a unha
das mellor~s familias d'e Vigo. ·
Non hai tanto da fraude
de Lugo. Aló a policía
traballou duro, desmontando"
o negocio doutros exemplares
cidadáns e funcionarios arrimados ó poder. Fora '!- conta
das pensións non contributivas, as dos pobres-pobres.
Tocoulle o pastel, na consellería, ós que hoxe gobeman
Vigo e tratan de limpar a
cidade de emigrantes, marxinados e vendedores ambulan- .
tes. ¡Ai arhigo, se se puxer
tanto fervor noutras limpezas !
·Cómprelle unha agravante ó códig~ penal para estes casos, que o conto da igualdade
xa non coa, e, despois dá operación nécora, menos. Si, aplicar con todo rigor o principio
aquel, tan do sentir popular, de

·~·"'"

Daniel López Muñoz
que· os caitiños dos pobres
son sagrados,. que cos vellos
non se xoga, que dos parados ·
ninguén se ri, que os eivados
son intocables: que os último~
son os primeiros.
SoQre estes sucedido s .
axiña ·botamos terra, porque
desafinan coa nosa moral primaria, aprendida en películas
de Walt Disney. Algo no moi
profundo inconsciente se nos
descompón. Os limpos , os
guapos, os bos facendo maldades: Eles, persoas de orde, .
_ programados xeneticamente
para o triunfo exemplar.
Vén sendo o mesmo mecanismo mental polo que_os políticos -e os electores- se .
convencen, sen demasiada
violencia mental, de que os
inimigos d.o pequeno comercio local son os esfarrapados
vendedores ambulantes e
nvnca as grandes superficies
comerciais de proba lealdade
no xogo _da competencia.
Pasemos páxina do
xomal, reencontrémonos coa
orde lóxica das causas, coas
noticias gue nos falan de delin cu en tes de suburbi~, xitanos traficantes , negros
tarándose a cabeza coff recíproca sa~a, a1.deáns entolecidos escopeta en man, malos facendo de malos. ¡Que
alivio!
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

·Por un Nadal solidario
Toña (avoa):
¿Que, Silvia,
xa fixéche-lo
Belén? .

-dos nenos pobres do mundo, de nada
nos valía facelo Belén.

Silvia (neta):
Si, xa case o
teño feito,. de
todo; só me fal- ~~~~if:
ta poñerlle _·- o
alumeado que
me trouxo - o
papá o outro
día.
-: Toña: É bonito
lembra-lo
N adal, ¿a que
si, Silvia!?
Silvia:

L..__ _ _ _ _ _...;;;

· Toña: Dos
nenos ~e da:s
nais e dos pais ·
e dos · avós,
digo eu; pois
tiña toda a-ra.,.
zón do mundo:
~---------1

Part;(ofiña pe:r~r6cuíora Partironme en áous
o me{íor 'K_oguete .
ái ·o neno '])eus . -

Silvia: Avoa, e
¿que · podo
facer eu polos
_nenos po_br~s
do mundo?

·Si,
a mm
Toña: Non sei,
iQue cousas, fÍi :María
gústame móito,
pensar netes,
que nos tocou ver!
xa o -sabes, e
queterlles so-·
¿Que ffe fáreinos'° os paraáos?
ben _ves que
.bre todo cando
ái o oGreiro Xosé.
sempre o fago.
os vexa_s po_r
Ademais,
'Deita a fonte ou non áeita_ ·
- aquí de J}egros
·.como estes días
mais sempre áeita a je,
ou de portue a estrefa segue, teimuáa
pasados oín
. gueses ou de
cos poGfes áe 'lavé. f alar e vin eses
xitanos ou de
Peáro Casafdá[iga
n~nos negros
feirantes.
que morrían de
' misyria en África, aínda me deron máis Silvia: ¿Só quererlles? Eu t?mén penso
ganas de face-lo Belén e Iion de poñe- que podía deixar de mercar· algún_s
la árbore, como quere o Tu-cho. ¿Va que xoguetes e ·dar eses carfos para
é máis bonito·ó Belén, avoa, va que si? axudajos.

Nados do Espíritu
Domingo 4 de Advento
Le 1, 26-3 8 -- 22 de decembro
Este pedaciño de Evanxeo é precioso. Xesús foi tan marabilloso,
tan único, tari irrepetible, rompeu
tanto cos xeitos normais de
entende-la crenza en Deus en relación co amor á xente, que o
Evanxelista non puido menos que
situa-las súas orixes na forza creadora de Deus. O Espírito, da nada
que era María, saco u a Xesús; e
da nada que somos todos nós
pode sacar, se o deixamos, seguidores del no amor a Deus .e no
servicio .á xente.

a~oa,

Toña: A min tamén me gusta ·máis-o
Belén; no Belén hai ~ente, aínda que
sexa en figuriñas, hai un pobo,_vense
as cousas simples da vida, ~s campos,
os ríos, a xente que traballa, as cousas
pobres_e hu:rµil_des de c31da día. O Belén a min paréceme máis humano.
Silvia: E haf o neno; a min gústame
moito -que_estea o· neno, porque así
lémbrome dos nenos e das p.e?as que
hai poló Il?-undo; o outro día O Miguel,
que este anos nos dá a clase de relixión,
díxonos que; se non nos acordabamos

Toña: · Filliña, pois cla·r o, e non
soamente ti, que os grandes tamén podemos deixar de consumir cousas, que
agora tod~ é u.n abuso e non se sabe en
que gasta-los cartos; e aforrar para
darlle ós pobres.
Silvia: Avoa, ¿facémolo sen que nolo
saiba ninguén? _ ·
Toña: Non, Silvia, non;·facémolo, pero
que o saiban o papá e a mamá~ o Tucho
tamén, para ·que eles tamén fagan o
mesmo.

*

*

*

Deos no ordinario
Domingo 1 despois do Nadal

Le 2~ 22-40 -- 29 de decembro
a,·feito de que Xesús estivese
coma feito en todo o seu ser polo
bo Espírito de Deus, non quita -ó contrario-- que fose un home
normal e corrente; pertencía a uns
pais, a unha familia, a unha comarca, a un pobo; tiña unha tradición relixiosa e cultural. Medraba no corpo e no espírito, coma
calquera . de nós. Sobre a
intensidade e a fidelidade dunha
vida simple, converteuse Xesús
en foco de lu~ para tódolos pobos.
Isto é o extraordinario de Deus.

RlttlA -3

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado ·

A SAN SILVESOS XOGOS EDUCA. TIVOS no naso idioTRE de Vallecas é
•
J
a carreira máis cláma enchen os escapasica por celebrarse
rates da Librería
Mayso de Compostela ·-. o derradeiro día do
especializada na fabri-_ ano, pero nese día
cación -<lestes artigas.
tamén ten lugar na
Guarda a VII San
Desde o electrón
Aprende Galega ata lo-. Silvestre, e un_s días
antes xa podemos correr n_a de Nadal en Vigo, o vintedous.
tes de láminas ou
....__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____. ·dominós axudan ó
Todo o mes de xaneiro vai ser ~oi atlético: a Copa Galega
de clubs de pista cuberta (o dezaoito ), ó outro día: o Cross
neno a ir mergullándose nas tripas da li:ngua que están a
Cidade . de Pontevedra, ·na fin de semana seguinte: os
mamar mesmo xogando. Case todos feitos - en madeita,
están a ter unha tirada de nove mil exemplares.
capio!J.atos galegas de probas combinadas ~n Vigo.
AS DANZAS DE REIS ·O CONSUMO RESPONSABLE e
o comercio xusto son unha demanda
están a ocupa-lo tempo e
neste tempo de N adal. Xabier
a creatividade dos poucos
Almuíña presentou a -campaña de
«ranchos ·de reis» que
Intermón para que os consumidores,
aínda quedan: Riofrío
á hora de mercar, teñan-en conta. o
(Mondariz), que aparecen
na súa igrexa, Guláns .e As · «valor engadido social ·e ecolóxico»
Cortellas de Pontearéas, o dos productos. Hoxe hai varias
grupo «Coruxo» de Vigo,
tendas nas npsas cidades adicadas á
venda· de artigas do Terceiro Mundo. Intermón está a
Pesqueiras en Salvaterra...
n na noite de Reis de porta·en porta canmandar tarxetas postais ipformando de como non se deben
danzand e rematan na 'misa maior onde a solemni- ' substituír .alimentos que veñen daquefos pobos por outros
zan con todo o canto de Reis para despois s~ en procesión máis baratos pero sen a naturalidade e calidaae daqueles,
por -exemplo, na fabricación do chocolate.
na que tocan o instrumentos e danzan sempre de costas.
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Nome ................. ..................................................................................................."........................... :.•.........
Rúa ou parroquia ..............................................................................................................................·........... .
Cidade ou concello ................................. .' ................................................................................. ,.................. .
BOLETIN DE DOMICILIACION (Só para os que queiran domicilia-lo pago)
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(1) Sinalar cu.n X
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GUATEMALA prepara
para o vintenove o remate
da guerra roáis longa daquel
continente (trinta e seis anos)'
que custou roáis de cento
cincuenta mil mortos e
corenta mil de.saparecidos, a
meirande parte deles indíxenas. Por iso Rigoberta Menchú acaba de dicir en Santiago, que non ahonda con
apaga-las metralletas, que
hai_que recoñecer a tódalas
ling9as e culturas indíxenas
do país, os seus costumes e &...----~.;;.......;
xeito de propiedade ... , todas
asoballadas desde que chegaron os españois.

BEIT-LEJEM do Rei David, na
Cisxordania, concentra as nosas
olladas nestes días porqüe alÍ naceu
Xesús de N azaré, e a1í segue a .
sufrirse a colonización, daquela de
Ro~a, agora de Israel. Na .cidade .
viven corenta mil palestinos,
metade a metade, cristiáns e
musulmáns. A invasión dos israelís
é cada volta máis escandalosa, coa
instalación nesta rexión duns cen
mil colonos que explotan Únha man de obra barata que
tamén vai tódolos días a traballar a Israel despois de pasar
preto da Praza dq Presebe por ·moitas horas de espera e
control. Nós, mentres tanto, seguimos a esixir unha «Noite ·
· de Paú, neste ano nas voces de «A Roda» . que acaban
de publicar este novo disco: «Na Branca Noite».

TAMPOUCO
QUEREN ÓS MENDIGOS NAS POUSADAS e nas nosas
cidades, como acontecera ós pais -de X:esús de N azaré, e
alcaldes corria o de
Vigo están a porlle
aínda máis trabas.
Máis de cincuenta e
cinco mil <lestes_ pobres están a pasar este Nadal nos portais, no ·metro, ou nos
centros de transeúntes que Cári.tas atende nas nosas vilas
e cidades. O Defensor do Pobo acaba de esixir a varios
concellos que deixen de perseguir estes cidadáns.

CENTO
.DEZ
MIL
MILLÓNS de pesetas en
xoguetes gastaron os españois
no pasado ano: bonecas,
xogos de mesa e salón, pistas,
trens, xogos electrónicos;
tamén armas ... Nós hoxe aquí
presentamos tres «xogos celtas» que acaban de ser premiados na Exposición de Inventos e Innovacións de Bruxelas con medallas de ouro.
O inventor é Paulino López, que vive en Vigo e que vai
crear unha Fundación para que os cartos da · venda internacional dos xogos se destinen á protección·dos petrogliios.
Os xogos están mspirados nestes petroglifos: o «xogo celta»
con tres billóns de combinacións, a «tabla celta» e o «guá».

CUBA segue a se-lo destino
de moitas
dos donativos
.
persoas, tamén neste Nadal.
A Flota Cubana que transporta desde Vigo todo isto acaba de certificar que é Baiona
o concello que máis colabora, mandando no que vai de
ano máis de setenta toneladas. Cada dous meses cargan
un contenedor con dez toneladas i:umbo á Illa, a través
da asociación «Axuda ó necesitado». Os cubanos están a pedirlles neste momento máis
alimentos. Outros concellos non quedan atrás do de Val
Miñor: Vigo, Vilagarcía,. Ourense, Barco de Valdeorras ...

0,7 XA volve a remove-las
nosas concienGias nestes
días de frío e xeadas. O
concello de Meaño xa leva
varios anos arrincando esta
cantidade dos soldos de
alcalde e funcionarios. Esta
reclamación é a esixencia
que están a sementar en
. Chantada a Asociación
Chantadina de Solidariedade co Sahara e Bicis
pola paz, pedindo que o
0,7 dos presupostos do seu concello sexan entregados a
organizacións locais e galegas que presenten proxectos de
cooperación co Ten~eiro Mundo.
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DENDE AGUIÑO

A romaxe de crentes galegos vista
dende Aguiño
«A misa é unha festa moi alegre,
Por Francisco
a misa é unha festa con Xesús». Así
Lorenza
Mariño
reza repetidamente min cantar especialmente feíto para as misas de nenos.
E así debera de ser, pero os homes de altar témo-la teima de
facer da Eucaristía o acto máis aburrido e canso ... nunha voda,
dun bautizo, das festas do pobo, e quen sabe que máis.
Irimia, nas romaxes, rompeu eses esquemas de aburrimento,
presentando unha eucaristía realmente festiva, e que pode abrir
novos vieiros de cara a unhas celebracións realmente en@nadas na vida galega.
Pero non podemos esquecer que «bonum, si breve, bis
bonum». Os romeiros falan, comentan e manifestan que a misa
da r maxe é esaxeradamente longa, e bastantes, declárano na
me ma celebración facendo mutis polo foro.
Cert que as eucaristías da primitiva lgrexa, e as actuais
tan ritualizada cunha simboloxía de culturas alleas e distantes
n tcmp e n espacio, soamente se parecen no rito da
nsagraci n d pan e do viño. O demais, ofertorio, perdón
r it rativ etc., 6 p sible que exan rrtáis afíns co ritualismo
sa tu -farisai , curnprind c a palabras e non coa mensaxe.
~ lrimia t nta buscar sfmb los d pobo e para o pobo, a prol
dunha viv nci nraizada na cultura e no er de Galicia. Mérito
inn gable e, que a non pouco , no amosou camiños de
achegament á no a_xente.
Nas última romaxes, a Eucaristía, no que ten de misterio,
viña ' er coma un epílogo á proclamación duns problemas da
terra. En Aguiño pen amos que habería que unir e traba-la vida
coa Eucari tía. Alg~nha xente comentou que a misa era o final
dunha representación teatral. Dura expresión que a rnin me
doeu, pero pode ser que teñan algo de razón. Non o dixo ningún
ultra.
¿Ten que ser sempre así -máis ou menos- o esquema da •
celebración?
A homilía, ¿non e podería facer máis en conso"nancia co
que moita xente -pensemos nos que veñen por primeira veze pera dunha celebración da Eucaristía?
¿Nalgunha ocasión, non sería bo face-las aportacións sen
per onaxe que repre entan outros?
En canto ós irimegos convencidos ¿non podemos axudar
no ec nómico sen pa a-la bandexa?
Sería doado falar co re ponsables de parroquias ou
colectivo e incluí-la axuda no prezo do bus ou falándollo á
x nte ante da romaxe.
N n caiam nun Amil nun Rocío ou nun Corpiño, por
x mplo, para n n recibí-la condena de Graham Greene en
«M n eñor Quij te»
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POLITICA

Defende-lo Euro
Tódolos países da Unión Europea
levan anos facendo esforzos para
chegar a unha moeda única. Mesmo os
ingleses, que non o coilfesan claramente, están fortemente ~nteresados
na operación: quedar fóra faríalle perPor Tintxu
der peso a Londres como ·praza financeira, cousa que non admiten precisamente os sectores
económicos máis próximos ó goberno conservador inglés, tan
reacio el a ceder competencias á Unión •.
Europea .
Nesa .perspectiva tódolos gobernos fan esforzos inxentes
por controlá-la débeda, a inflación e mailo déficit público, máis
aló do que moitos economistas consideran razoable desde unha
óptica mesmo conservadora, pero non estrictamente monetarista.
Aí están ,os exemplos de Miguel · Boyer en España, ou de
Jacques Calvet (o patrón de PSA-Citroen-Peugeot en Francia).
¿Que vai pasar, na práctica, para un cidadán normal, co
euro? Pois que tódolos consumidotes pagarán con esa ·nova
moeda en toda a Unión Europea. Non s_e precisará cambiar
diñeiro para viaxar, poderanse mercar ou vender productos en
todo o territorio europeo con esa moeda única. Os bancos terán
que facer innovacións no seu equipamento informático para
atender ós seus clientes, pero ó mesmo tempo aforrarán todo o
traballo e gastos que implican as operaciqns de cambio de
moeda.
Pero a existencia dunha moeda única vailles facer perder ós
Estados unha boa rnarxe de manobra económica. Todos
recordamos que aló no fastuoso ano 92 nos resultaba relativamente barato movernos por Europa, mentres ós foráneos se lles
fixera caro vir a península. Igualmente os productos euro-peos
entraban con ptezo favorable aquí e os industriais españois
tiñan moitos problemas de competitividade fóra. Viñeron logo
as sucesivas desvalorizacións
·, e cambiaron as tornas: resultounos
caro viaxar a nós, mentres os europeos obtiñan facilidades; os
productos españois entraban máis facilmente en Europa, mentres
o camiño inverso era máis duro.
.Esa política das desvalorizacións s..,ucesivas, para favorecelas exportacións e castiga-las importacións, practicouna dun
xeito salvaxe e continuado Italia, que agora tivo que facer
penitencia para conseguir volver ó Sistema Monetario Europeo.
Esta política foi a q~e permitiu nestes últimos anos defender dentro da situación difícil ben coñecida-, os nosos productos
lácteos, polo encarecemento dos procedentes de Europa.
Na recente reunión da Unión Europea tratouse xustamente
de poñer a punto tanto o mecanismo de entrada en vigor da
moeda única, coma a maneira .de controlar que os diferentes
Estados membros non se deixen levar por un descontr~l dos
prezos internos e recorran a novas desvalorizacións dentro <lesa
moecla ~nica. Curiosamente, os nosos gobernantes de Madrid,
tan releeiros para ceder competencias financeiras Ol! económicas .
cara ás comunidades autónomas seguen sendo -coma nos
tempos do optimismo europeo sen límites do PSOE-,
absolutamente proclives a aceptar da Unión Europea as máis
duras condicióris de ·entrada na moeda única e máis férrea
disciplina do Banco Central Alemán para o funcionamento
futuro do sistema. ·

CINE

Rubén Rivas Vida/

Para ver

Para .recordar

Para traballar

Pinocho, A Lenda
Pinocchio
(Steve Barran, 1996)

Antonia
Antonia s Line
(Marleen Gorris, 1995)

A Estratexia do Caracol
· (Sergio _Cabrera, 1991-93)

Coa chegada d9 N adal as carteleiras
énchense dunha oferta cinematográfica
especialmente pensada para nenas. A
producción_ da casa Disney xa chegou
puntual á súa cita <leste ano, rescatando
a novela · de Victor Rugo «0 xorobado
de Notre-Dame».
Aínda así non será a única adaptac;ión que poidamo~ ver" estas vacacións.
Dous product~xes independentes, Jeffrey
Sneller e Raju Patel, decidíronse, por fin,
a levar á pantalla grande o canto de Carla
Collodi. Non é a primeira vez qúe isto
acorre, xa no ano 1940 Dispey nolo presentara en debuxos animados: A diferencia está agora en que os personaxes son
de carne e óso, _exceptuando, evidente- mente, a Pinocho, que ~e construíu a base
de látex e fibra de vic;lro, pero a meirande
novidade do film atopámola en que o
boneco cobra vida e expresións humanas
para nós, gracias a nove marionetistas e
dezaoito motores que controlan
simultaneamente os seus movementos.
Ben é certo que os · guionistas modificaron lixeiramente o ·canto orixinal,
suprimindo a fada para potenciar o grilo,
o raposo e o gato, e que substituíron o
can mariño por un monstro. A pesar disto
a presencia de Martin Landau no papel
de Geppeto e a música de Rachel Portman
fan de Pinocho, a Zenda un luxo· para
disfrutar con nenas ou coma nenas este
Nadal.

Para non

perd~rse:

A película pódenos sorprender co
seu
argumento tanto como a propia
O feito de que Antonia levase na
biografía do director (membro da garda
última edición dos Oscars a estatuíña á
vermella de Mao e da guerrilla armada
mellar película estranxeira ofreceq.no"s
colombiana). Os habitantes dun. edificio
ós espectadores galegas a oportunidad~
van . ser desaloxados polo propietario,
de poder vela, xa que de non ser así
sen embargo o que podía ser un
dificilmente chegaría ás nasas pantallas.
acontecemento illado 'convértese nunha
A directora holandesa, e neste caso_ auténtica mostra de solidaridade da
tamén guionista, Marleen Gorris sitúanos comunidade de veciños que decide trasno último día da vida de Antonia. Con ladarse, pero, tal e como o fai o caracol,
ese punto de partida, e_gracias a un am- eles levarán .a súa casa consigo.
A historia, baseada nun feito real
plio flash-back faise un percorrido ó longo
da súa historia, dende o momento en que adornado con pinceladas de ficción,
aséntase sobre tres claros eixos: a comedia, como mellar medicamento p~a facer
frente ós problemas; a ideoloxía, na que
o director deixa ó descuberto as súas preferencias políticas; e un fondo sentido popular que S. Cabrera logra gracias ós seus
personaxes, cos que nós non tardamos en
identificamos e en formar parte da súa
loita e das súas reivindicacións.

rematada a II Guerra mundial decide volver á aldea onde nacera. Pero non é só a
historia da nosa protagonista senón tamén
a da súa descendencia e a dos peculiares
pe.rsonaxes que conviven con ela. A propia Gorris dicía riunha entrevista: «é unha
crónica familiar e, como a maioría das
crónicas· familiares, trata do nacemento,
o amor, o odio, a infancia e o florecemento
de cada nova xeración».
De tódolos xeitos a realizadora holandesa vai moito máis alá, para converter
o film nun exemplo de feminismo militante, e os personaxes en individuos
cheos dunha inmensa humanidade.
Poís para 'todos aqueles que queiran
disfrutar con e~ta obra a casa BMG
Video acaba de sacala ó mercado como
vídeo venda directa.

A estratexia do caracol, que tardou
tres anos en realizarse e que non por iso
pe-rdeu en · ningún momento a

continuidade nin a frescura, está, pola
súa temática, especialmente indicada para
traballar con grupos.
Descritores: Solidaridade, dereito a
unha vivenda, respecto e convivencia
coas diferencias persoais.

A morea de ciclos que as distintas organizacións que traballan nas universidades galegas
ofrecen ó longo do curso académico.
RlltlA -7

ACTUALIDADE

Comercio xusto, coi

u.n ha alternativa ó empobre•
Despois de varias conferencias por todo q
territorio español, Antonio Florián fai unha
breve parada de día e medio nas parroquias de
Abadín (Lugo) para, tamén aquí, celebrar un

encontro cuns 30 veciños e veciñas membros do
Movemento Rurál Cristiá:i. Aproveitamos para
f acerlle unha breve entrevista e tomar contacto
coa realidade rural galega.

Antonio, cóntano~ algo de quen es mesmo tempo poñen prezo ós produc- promocionando a Campaña de Comerti; do que andas a facer por aquí.
tos que nós producimos (café, cacao, cio Xusto ... No mundo 2 ou 3 multinaSon de.República Dominicana e azucre, tabaco, banana, arroz, ... ). cionais teñen o control fundamental da
nestes momentos tra1Jallo-como Secre- Arruínanno-lós productores e· man- totalidade _das mercancías que se comertario Xeral da Federación Nacional de téñennos na pobreza ós países do Sur; cializan ... Detrás dunha etiqueta, dun
Traballadores doAzucre, de plantacións con salarios de 'miseria que non nos per- producto, podemos atopa-lo traballo
agrícolas do meu país. Esta é unha or- miten alimentarnos, xente que traballa escravo de nenos ou traballadores ex• ganización que agrupa sindicatos do coma escravos ... Segundo datos da Or- plotados ... as multinacionais aprovéiector do azucre e que involucra tanto ganización Internacional do Trabal~o, no tanse e obteñen enormes beneficios. É
o traballadores das fábricas de tmns- mundo hai 2 millóns de nenos que o caso, por exemplo, das zapatillas deformación da caña de azucre como as traballan en condicións infrahumanas é . portivas: no mercado esp~ñol poden
traballadora das plantacións da
custar 1O mi 15 .000 pta. e ó
cana de azucre.
..----------_..;....__________ traballador do Sur quédanlle como
A un tempo traballo no Institut d Acción c munitaria que é
unh
NG (Organización Non
rnam ntal) q u apoia 0
. d nv lvem nto na comunidades
rurai , e n bariio marxinais.

salario unhas 18 pta. O resto é para
as multinacionais. E calcúlase que
só co 15% do que gastan as
multinacionais en publicidade
poderíase sacar da pobreza ós
traballadores que a producen entodo o Terceiro Mundo.

Agora mesmo estou en España ne te momento en Galicia, inA Campaña de Comercio
vitado por Intermón, que é unha
Xusto busca concienciar ó consuONG que está apoiando 0 traballo
.;,r,11!..... midor para que asuma un consumo re~tmnsable.
que estamos realizando · en Santo
Domingo. Veño explica-la dureza ~;.a:,;;;;..;...¡,;;...;__ _ __.:...a::;~..__ ___.11:;,¡¡1~9W!!!JllllL._-1
O consumidor ten un gran podas condicións de vida dos O tecido de la de llama, unha tradición secular andina.
der porque, se non compra ás
traballadores da cana de azucre e de
multinacionais, elas non venden.
7 5 millóns en condicións de
tódolos traballadores no meu país e ex- escravitude ... xente que non tén un teito Entón propoñémonos informar á xente
plicar tamén que é iso do com~rcio onde vivir... nin un pedazo de terra para para que coñe'.?a a situación ecando·vaia
xusto ...
semen tala ... e xa non falernos da saúde comprar un determinado producto saiba
se esa zapatilla foi producida ·en
ou da educación ...
. condicións indignas ou esa alfombra foi
As condicións de vida nos vosos
producida en condiciÓns de escravitude países do chamado Terceiro Mundo
... son duras ...
Falas das rela:cións comerciais na India ou no Paquistán ou ese choco-·
Si on moi duras. Hai <lúas razóns inxustas entre países do Norte e do late, ese café, ese azucre ... se produciion
bá ica : a explotación dun grupo domi- Sur. Coméntanos algo da Campaña en condicións de explotación.
Antes, hai uns 10 ou 15 anos,
nante moi minoritario e en segundo lu- de Intermón de Comercio Xusto que
gar a relación comerciais inxustas andas présentando estes días ... ¿Que ninguén reparaba en se un deterxente
entre os pai es do Norte e os do Sur. importancia ten para vós, países do . danaba .ó medio ambiente. Hoxe hai
Son relación baseada na de igualdade, Terceiro Mundo, e que interese pode unha conciencia maior na sociedade que
onde o pai e do Norte fixan prezos ós ter para nós, xente do Primeiro Mun- reclama etiquetas ecolóxicas para os
do?
productos.
producto que no venden (tractores
camión , in umo herbicida ... ) e ó
Intermón leva dous anos
O Comercio Xusto é un movemento
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:isumo responsable:
~etnento

do sur ••• e.do norte

que pode avanzar cara aí: camiñar cara
a" ·acadar unha etiqueta social, de
maneira que a xente saiba que as
condiCións nas que se elaborou o pro. dueto son _dignas para os traballadores.
O consumidor ten unha potencia
nas súas mans coa que· pode presionar
ás multinacionais.

¿E notas que se vai avanzando
. algo neste sentido?
Si, vaise ava.IÍzando: na India, por exemplo, acábase de aprobar unha
r~solución pola que se fixa en 14 anos
a idade mínima para o traballo.
Alguén podería dicir que non é
nada... pero antes non existían leis
neste sentido na India ...
Estamos agora cunha campaña concreta en relación co cacao: unha directriz da Comunidade Europea pretende
reducir nun 5 % a cantidade de cacao
no chocolate. De aplicars~ esta directriz, reduciría a súa calidade pero
aumentarían os beneficios das
multinacionais, porque no canto de
cac_ao pensan introducir graxas vexetais
e sucedáneos.
. Dous millóns de familias do
· Terceiro Mundo, sobre todo familias
de África, van se-las prexudicadas.
Varias ONGs de Europa están levando
a cabo unha campaña pola que se pide
á x~nte qué mande postais á Suchard
e á Nestlé pedindo que estas compañías non se ateñan a esta directiva da
CE .se se chegara a aprobar.
Esta éampaña, promovida en España por Intermón está tendo moito
éxito._.. e así outras cousas que se
poden ir facendo ... tales como comprar
nas tendas de Comercio Xusto que hai
xa . en toda Europa e tamén aquí en
-Galicia. Neste momento hai máis de
30.000 tendas en Europa, cunha 'eco.nomía duns 200 millóns de ecus; o que

pón de manifesto que é un comercio
que vai en crecemento. Non pretende
ser un comercio marxinal.

¿E que tipo de productos se venden nas tendas de Comercio Xusto?
Son productos que teñen que
cumprir unha St?rie de criterios:
- que non se baseen no traballo
escravo de. nenos

Precisamente onte mantiven unha
entrevista con responsables do Sindicato Labrego Galego en Santiago e foi
unha conveFsación moi, moi interesante neste sentido que ti apuntas;
puidemos descubrir coincidencias importantes, gardando as diferencias de
distancias e desenvolvemento entre os
·nosos dous p~íses: as políticas socioeconómicas baseadas nas multinacio-

nais e elaboradas nos grandes centros
- que á muller se lle pague igual . financeiros mundiais como o Fondo
salario por · igual traballo·
Monetario Internacional, o B aneo
- que os traballadores/as reciban un Mundial, o Grupo dos Sete, etc... só
salario xusto
están fav9recendo ós países e ás zonas
- que sexan pro4uctos producidos máis poderosas do mundo.
de maneira colectiva e que contribúan
No caso do Terceiro Mundo em- ~
.a mellora-la vida comunitaria dos · pobrece dun xeito acelerado ós camtraballadores.
pesinos.

Todo isto do Comercio Xusto e
inxusto recórdame a situación de
moitos dos nosos productos galegos:
o ·leite, máis en concreto, co que se
está a vivir unha problemática tan
crúa...

No caso do Primeiro Mundo
acantoa e despoxa ós labregos de zonas
como Galicia que teñan unhas produccións dependentes da CE. A producción de leite en Galicia é funda~
mental e as directrices da CE establec~n unhas cotas en contra dos intereses
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do propio sector lácteo galego, e a un
tempo presionan con múltiples medidas para sacar do campo ós campesinos e sen proporcionar alternativas.
Isto tamén ocorre nos países do Sur:
os países do Norte establecen cotas e
cultivos. Agora :µecesitamos café,
producide café; e ternos que producir
café. Agora deixade de producir café e
producide azucre ... e ternos que producir azucre.
Hai dumping económico e dumping
social nos nosos países e tamén no caso
de Galicia co leite ... aí puidemos atopar
coincidencias entre o meu país e Galicia;
coincidencias que teñen que ver co comercio xusto, co establecemento dunhas
relación comerciais baseadas na
xu tiza e non só no beneficio, no lucro,
no afán de gañar. É falso que non sabemo producir, que ternos tecnoloxías
tra ada . É fal o. E que hai toda unha
m ntaxc que fai que algúns poidan utiliz r n cani m como o de pechar
fr nt iras a pr dueto d fóra e impoñer
pr z
utr n n podemo facelo.
P r i · é importante que o labregos
de Galicia continúen no proceso de organización e de loita para facer vale-lo
dereito a vivir dignamente. E en segundo lugar, coordinarse cos países do Sur
para crear un movemento de loita dos
campesiños fronte ás multinacionais e
ás políticas que éstas xeran.
Desde logo a perspectiva que
apuntas non é a que normalmente
lanzan os nosos gobernantes, os medios de comunicación... eles queren
facernos mirar cara a Europa, cara
ós centros de poder...
Eu, nó apuntamos IJláis ben a unha
olidariedade, a unha organización de
zonas coma Galicia cos países máis
pobres porque hai intereses comúns.
E ta é a alternativa: unha ·s aída digna
para todo a relación entre os oprimido . A zona deprimida da terra
deberiamo
e tablecer contacto,
interrelacionamo , non ó para coñecer
e p riencia enón tamén para aunar
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esforzos e intereses, e así presionar
conxuntamente ·para saír das · políticas
que as multinacionais están dictando.

Tamén nos vosos países, en República Dominicana por exemplo, se está
dando algún tipo de loita p.or saír
adiante ...
Nós ternos unha máxima que di:
«Onde hai opresión, hai resistencia».
Se o 80% da poboación te~os que
vivir co 20% da riqueza hai unha relación de opresión. Esto lévanos a buscar
maneiras de supervivencia e de.cambio.
Moitos emigran do país a Nova Iork,
por exempló. Outros buscan saídas
individuais. Algúns outros buscamos
organizamos con cooperativas de producción, comités de desenvolvemento,
asociacións e xuntas de veciños, ou
tamén sindicatos, asociacións de
mulleres e de amas de casa, asociacións
campesiñas, asociacións agropecuarias ... , de·todo

Antonio, desde os vosos países
¿como id es vendo a situación nosa do
Primeiro Mundo?

Nos contactos que vou tendo es tes
días, vou notando que fai falla información; que na medida en que a xente tén
información, coñece, entra en contacto
coas realidades do Terceiro Mundo, a
xente reaccioqa de xeito positivo. Vaise
dando conta da responsabilidade coa ·
situación dos nosos pobos; non só polas
relacións comerciais inxustas serrón
tamén por toda unha herdanza colonial,
toda unha historia de saqueos e
imposicións.
Dáse de conta tamén dos esforzos
da xente nosa por saír da pobreza e
anímase a contribuír, a apoiar.
Vou notando unha moi boa
receptivid~de; levo unha boa expe~en
cia para o meu país, que me anima a
seguir co traballo de organización e ca-.
pacitación. Voulles comunicar tamén ós
meus compañeiros de República Dominicana que nos países do Norte vai medrando un movemento solidario co
mundo do Sur...

Tereixa Ledo

DENDE MADRID

Rosa eAnxo

Un anaco de Galicia en Madrid
Madrid dá para todo. A barafunda de
xente que vai e vén sen vencellos solidarios do ser humano, alleos entre si e
desvencellados desta terra Madrid, que
os acolle e lles brinda unhas
infraestructuras faraónicas de
autoestradas, rúas, parques, estadios,
todo caldo de crianza para a
insolidariedade, a especulación, os racistas e os violentos... ·
·

za desta igrexa anovada sorría e sorría ...
¿que pasaba? Era a palabra fresca e
«engaiolante» de Chao; que como «humanista e humorista», animador <leste
encontro pre.sentou o «parto» da nova

Gaillot
_¿Pero que estou a dicir? Isto é o
que se ve e o que se sente nunha
sociedade aparentemente insolidaria.
Acompañádeme e veredes. Compoñentes <leste pobo r~sponden a unha Presentación do libro de Jacques Gaillot.
cita para celebrar' a «nueva utopía»,
diócese de Partenia, que agora rexorde
(aínda que nestes tempos nola queren
e
comeza a · ser realidade non unha
fanar) nome precisamente da ·editorial
pantasma. Moitos cristiáns están a insque editou o libro «Me tomo la libercribirse nesta nova diócese que funciotad» de J acques Gaillot, traducido por
na maiormente a través de Internet.
Cristina Moreira, unha galega de Fe_rrol.
Chegamos a un gran salón de actos en
C4iapas
Chamberí, na entrada un stand cheo de
O pub Latino do barrio Lavapiés,
exemplares <leste libro, na mesa da presidencia estaba Benxamín Forcano, di- solidario _con Chiapas. Naquela noite
rector de Éxodo, Cristina a traductora, compartímo-las tapas e os «mojitos»,
Gaillot, ex-bisp<? de Évreux e hispo de bebida feita polo comité de soliPartenia, diócese que ficou no século V. dariedade con Chiapas, todo preparado
Este encontro que compartía a esp~ran- co amor_para a liberación. Moita xente,

--

moitos mozos enchendo o local e a rúa
como se fosen todos amigos de sempre.
Dialogabamos casteláns, marroquís,
mexicanos, e moitos, moitos galegos, e
entre todos, África de Viveiro e as súas
compañeiras fixéronnos revivi-la
solidariedade con América Latina.
A plataforma do O, 7
Na catedral da Almudena seguen
facendo vixilia os membros da Plataforma do 0,7. Levan xa máis dun mes
denunci~ndo e solicitando solución
do problema de 1.300 millóns de pobres do mundo. Queren que José Mª
Aznar responda ás preguntas sobre
aquelas promesas electorais de adicar
a porcentaxe do 0,7 do Producto Inte- _
rior Bruto ós países pobres. Está á espera de que el os reciba e que El Rei inclúa
na súa mensaxe do Nadal esta axuda
solidaria. Para algún clérigo da Catedral
da Almudena son un atranco para culto
e clero. «Se por min fora -dicía- xa vos
tiña botado a patadas». Ben cadra que
este de momento non é o que manda.
Por ago_ra seguen erre que erre na
Almudena berrando solidariedade das
sociedades ricas cos pobres, 0,7 e máis,
como di Forges.

Rosa e Anxo
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DOCUMENTO

Manter flotando a nave
10 teses sobre o futuro da lgrexa e do papado
No número 479 da nosa revista (1-14 de abril deste
ano), na páxina 14 publicabamos un chamamento ó
pobo de Deus que se titula Nosoutros somos lgrexa.
Nado en Austria, pasou por todo Europa e chegou a
España e mesmo a Galicia; agora desembarca en Estados Unidos, e van millóns de sinaturas pedindo un
cambio na lgrexa. En Canadá, o asunto presentouse o
pasado 31 de outubro e a recollida de sin.a turas
principiarase na festa da Epifanía, o próximo 6 de
xaneiro, e rematará o 18 de maio, festa de Pentecoste.
Todo moi simbólico, como se observa.
Neste mesmo contexto agora traducimos do italiano
(Adista, nº 50), as 10 teses que formula o ·teólogo suíza
Hans Küng, advertindo que este nomeado escritor non é_
precisamente un revolucionario, senón un progresista
O di curso contido nestas t!eses non
d b ría r ferir e ó diversos grupos
u munidade católicas _nos que a
pakl ral funci na aínda
o seus
e r ·
n acti v
nón roáis ben
á lgr Xc n
u e nxunto, que e atopa
nunha cri ·e e tructural e mais epocal
am a e n iderables deficiencias de
de envolvemento que, de todos xeitos,
afectan tamén a tódalas nosas comunidade . A comparanza da Igrexa no
eu conxunto cunha nave en perigo,
polo tanto, aparece clara.

1.

que loita dentro da lgráa por unha reforma, non unha
revolución. Por dicilo doutro xeito, o seu labor e preferentemente intraeclesial; tanto que é acusado por non
poucos de non afronta-los máis agudos problemas do
cristianismo, que non serían os da Jgrexa, senón os da
transformación económica e política da sociedade dende a óptica evanxélica dos pobres, na liña na que van os
teólogos da liberación, que tan distantes se senten de
Hans Küng e outros teólogos modernos europeos. Aínda
así, poida que haxa lectores que. atopen este texto
excesivo. Nosoutros aportámolo coma documento, non
coma dogr:ia. Sería irresponsabilidade que mentres medio mundo 0:nda suspirando e mesmo berrando Pº! un
cambio na lgrex'a, a nosa resposta fose o silencio por
non incomodar actitudes instaladas ou persoas
coitadiñas.

3.

A gran nave da Igrexa católica,
N ostálxico da súa vella patria, o
varada no tempo do Concilio baixo capitán quere facer volver, con tódalas
Xoán XXIII, forte e chea de esperan- súas forzas, a nave ó porto da aparente
zas no futuro, perdeu a rota, vaga sen seguranza do medioevo católico. No
guía e atópase en crecente perigo: o canto das palabras programáticas do
horizonte da renovación conciliar, do Concilio «aggiornamento», «diálogo»,
diálogo ecuménico e da apertura ó . «colexialidade», «apertura ecumémundo aparece cuberto e o futuro
nica»-, introduciu as palabras «restauneboento; moitos desapuntáronse e
ración», «Máxisterio», «obediencia»,
desembarcaron, sen roáis esperanzas
1
«rerromanización». Baixo el, a gran
nesta Ig~exa.
nave podería trocar nunha medieval
Culpables do cambio de rota e da galera de pupilos que, comó na época
marusía non son preconciliar, non poden dicir nada,
certamente os pasa- senón que só poden obedecer, rezar,
xeiros (que se fia- pagar e sufrir. Non deu comprendido
ron.sinceramente) e que os pasaxeiros non están sometinin tan sequera a dos ó capitán: ó contrario, tódolos
.
\
tripulación que , 9ficiais están subordinados ó pobo,
malia a catastrófica quer dicir, ó pobo de Del1;S.
falta de persoal, é
quen a se enfrontar
Baixo o actual mando sofren, sobre
con coraxe contra a
todo: a) as mulleres que son condenafrustración e maila
das por culpa dos contraceptivos e ás
resignación. Culpaque
se lles pecharon para sempre as
bles son soamente
os oficiais espi- portas da ordenación sacerdotal; b) os
rituais que predican homes que se amasaron dispostos a reae esconxunran den- lizar un servicio particular para·a comude a ponte de man- nidade e ós que sen embargo se lles
do e, en particular, prohibiu o matrimonio coma contrario
Hans Küng, teólogo suizo que exerce en Alemaña e que hai anos armou
un escándalo maiúsculo cun libro sobre a infalibilidade pontificia.
ó Evanxeo; c) os divorciados que, de
o capitán.

2.

4.
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-- xéito ·non moi misericordioso, veñen
.. s~ndo arredados dende hai moito da
· participación na enteira comunidade;
d) os apóstatas que non poden colaborar de forma igualitaria,' senón que .
están en condición, de minoría verbo
dos óutros.
A raíz de tódolo~ males é que na
ponte de mando non se orienta segundo o compás do Evanxeo, que para
todos estes problemas indica a rota da
liberdade, da misericordia e da tolerancia, senón máis ben segundo un
libro de bord9 medieval. No lugar da
boa nova ·contén unhas instruccións
ameazantes, feítas de cánones, ·decre:..
to.s; catedsmos, escomuñóns e pauliñas de todo tipo. Co qu_e ós hu~~nos
de a .bordo non Hes queda máis ca esta
alternativa sen rec~rso: «i Ser cohibo-.
racionista ou abanpona-la nave!». _

5.

e - ós seus
pasaxeiros.
Sábe todo me11 or cós demaís, ten sempre
razón,
equi vócase. á
mantenta e
non admite
eambio
de
ruta. Pero dese
xeito a nave
vai ó garete.

8.

Mellmes
·capacidades de
navegación t<
maila coraxe
de pillar pola

Hans Küng na súa cátedra de teoloxía na universidade alemana de Tubinga. ·
Como a Univ_ersidade é do Estado, o teólogo represaliado por Roma -polo seu
antigo compañeiro de ensino en Tubinga, hoxe cardeal Ratzinger-, non puido
ser expulsado, e dá cursos so/tos.
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man a situa-ción poden serlles pedídas, ante todo, ós oficiais da barca de
• Fronte ás dificultades da barca
Pedro. En vez de perrÍlaneceren obe- de Pedro e á decrepitude do actual
dientes, oportunistas e servís co des- c~pitán, os tempos son chegados de
pótico
capitán, . debería_n preocuparse escoller un novo capitán. Por moi
A barca ·de Pedro podería facer
de
ficar
absolutamente fie~s no cam- desagradable que poida ser esta situaunha nova rota cara ó füturo se sobre
a ponte de mando, quizais cun. novo bio de ruta que marca 0 compás e non ción, aínda podería ser elixido outra
capitán, se establecese de novo a con- perderen de =vista a .rp.eta. É incapaz de vez un home coa·vista volta cara atrás
fianza no compás: a) superando a asumir alt~s responsabilidades de at~ . tal punto que a barca de Pedro
discriminatoria prohibitióil de que os rpando qu~n, mesmo tendo maior com- poida encallar nun baixío. As palabras
tripulantes casen e propiciando a petencia, non ousa _contradicif de «sálvese quen poida» soarían para
posibilidade a todos aqueles que teñen abertamente ó capitán e prefire calar, -ª maioría e nas lanchas de salvámenvocación para acceder ós encargos disimular, engaIJándose e resignándo-· to, preparadas para os que teñen que
relixiosos e ó servicio divino; c) de- se -: Os oficiais e maila tripulación -desta baixar do baic~ non faltaría ninguén.
sen.volvendo, prom?vendo e empre- embar.cación? non deben, polo tanto, Pero podería ser escollido un home
. .gando máis ben que desprezando e da,r contas ó capitán, senón máis ben ó que comprendese a: profunda crise
someiendo de xeitó inquisitorial, os único Señor e Patrón da nave, ó _que estructural e a precariedade epocal de
talentos e as cualidades dos · ver- lle reina 0 conforto de todos e non a desenvolvemento consonte á medrandadeiros membros, das mulleres e dos absoluta prepotencia -e omnipotencia · za da sociedade e que tivese presente
dun só.
o moito que a Igrexa se arredou do
críticos incómodos . .
Evanxeo. Un home que no canto de
A reforma radical atinxe, antes de
No futuro será preciso esperar fermosas palabras e xestos belidos,
nada, á estructura autoritaria do capi- mellores ~apacidades e actividades estivese disposto a realizar en serio
tán. A Igrexa m;m é nin un buque de mariñeiras tamén da tripulacióJ?.·: a) as reformas e quizais a convocar un
guerra gobernada ~ partir un ríxido prédicas que tomen en sen o os resul- n~vo Concilio de reforma, e así
tado.s da i~vestigación histórico-críti- podería moi axiña endereita-la rota da
adestram~nto militar, nin tinha galera
· na que un só marca o tempo de tódolos ca e· non se fíen da,s noticias xorna- nave. Ós desencantados tornaríalle-lo
demais a golpe de tambor. Non resulta lísticas; b) servicios divinos que se ánimo, o anovamento conciliar iría
xa tolerable un capitán que ten a ~istingan pola espontaneidade, a vita- ·adiante, o diálogo ecuménico daría
tódolos demais coma escravos e se lidade, a comprensión e o .amor pola froitos concretos. A rota da barca de
comporta practicamente. coma un pia- vida e menos pola fidelidade ás rúbri- Pedro estaría de novo na dirección
doso déspota. MesmQ fronte ós máis · cas; c) testemuño persoal, feíto de xusta, a das esixencias do Evanxeo e
importantes 'imprevistos, para nada toler~cia e h'ospitalidade, e non liortas das necesidades e mailas esperanzas
procura prestar oídos ós seus oficiais - co «estraño» ou co «distante».
dos humanos.

6.

7. ·

9.
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DE AVÓS A NETOS

C/odio González Pérez

Panxoliñas ou vilancicos
Parece que aínda foi onte, e
xa van alá corenta anos. Ó
chegar estes días de N adal
(onde eu nacín, no Ribeiro de

E digo mina avo a, porque
destas cousas meu avo non sabía nadá. El prefería lembra-las

~~~~~:b~i::m~:~a~~n=ña

~

pori oelanon
facía máis que
repeti-los que
prendera de
n na ou na
· i r xa c ndo e
11 cantaba ó

o noso Meniño.
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Eres máis lindo e máisfeito
moito máis que un serafín

r~ ~
a~ 9

ruxando algún vilancico. naquela non . ,
había televisió~, e
_ •

na ~osa casa nm
radio, que a
mer~arían logo,

para que non desperte

.

.

m

A.~ ~

fl

w.;.
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a.....__~V
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(bis); . ·
• - .l _
vinde rapaces .da al-
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dea,
v inde anxeliños .
aquí (bis)... '

·
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. ..._~ ')..;.. ·

'.4·_- ¡ 1 ·
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Falade -ben bai-·
xo ...
Canta; canta,
.rapaciño,
que eu ¿,a non ·
poido cantar, _

«nac m nto».
•
-.......
Non son moitas
¡""1111"'~ ~,.
.
,._
.
.~·
,
.
aspanxoliñaspopu.~ .... ,
- - - - .\ -.··. ~ t
. · monasud~~znas,gracias
e
.
lares que se levan
r• •
recolleito deica agora ~ •
·
. ..
.!.
i~e_u aqud- doce-mi~
·rar!
en Galicia. Hai anos, en
1979, o grupo musical
•
Falade ben baixo...
«Fuxan os Ventos» -de moi boa
w
memoria- xuntou varias, que
E segu~a. Como suce~e ~oas
f oron publicadas nun libriño ti- «habaneras» que aprendera nos máis das composicións de ca-tulado Galicia canta ó nen-o anos que botara en , Cúb a
popular ou, aínda que
no'
traballando nos «ingeni~s >~ do rácter
.
(Ed. Alvarellos, Lugo ).
com~zo non o fosen, pero que ·
azucre, alá polo 1918 . .
logo s~ popúlarizaro'n, sempre
A versión que ela cantaba
Falade ben baixo ...
existen_pequenas vari~nt~s ou
non é exactamente igual á que
Aínda non fun capaz de recolleron Fuxan os Ventos, ~daptacións introducidas polos
' cantores , pois, uriha compa-·
fixa-la data do vilancico ou pero moi semellante:
ranza, algúns din f alaime ou
panxoliña que empeza así. o
. fálame en lugar de falade. E
que si é certo, é que se acha moi
Falade
ben
baixo,
igual sucede COil petade que ,O
e tendido por toda Galicia. Era
o que máis repetía miña avoa.
substitúen por trepade. ·
petade pouquiño,

1.

.

I

1

··.'·...

·

..

!t
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Camina

la Virgen pura...

ciego de rica vejez..
daban pasar e sentar arredor da
-Ciego deme una naranja lareira, saíndo logo cos petos
Ademais ~este vilancico,
cheos de castañas e noces. E
había un vello romance
. que mi Niño tiene sed.
castelán, moi estendido por / -Entre usted se"fl,ora y coja algún ata cunha _cunea de
toda a península -que agora
caldiño quente nó. corpo, porque yo no las puedo ver.
mesmo figura nalgún libro de
. que non _faltaban os que o
Apenas
se
va
lq,
Virgen
·
texto de Educación Primaria-,
convidaban a el.
. él ci_ego comienza a v~r. ·
. que dicía sempr.e ó chegaren
Agora xa case non quedan
·. -¿Quién sería_ esa Señora
estas datas. Gracias a ela eu
~<panxoleiros», nen os € nenas
tamén o aprendíti, pero non
que me hizo tanto bien, .
que (a semellanza dos anxos
darei máis que o empez? é o
. que me dio .luz én los ojos
que avisaron ós pastores) ían
remate:
y en el r;arq,zón también?
percorrendo a aldea·ou mesmo
Camina la Virgen Pura_
a parroquia dándolle a boa
de Egipto para Belén,
Era la Virgen Pura.
·nova ós veciños_do nacemento
en el medio del camino
que va de Egipto a_Belén.
de Cristo, non máis que por
unhas poucas castañas, unha
·el Niño tenía s_ed.
. ·contaba que ·na súa nenez manchea de noces ou varias·
andaban de casa -en casa can- «cadelas». _Nos nosos días xa
En 19 alto del camino
.
tando, a partir da Noiteboa. E · é moi raro que os rapaces se
/ .
neas naran1as se ven,
aínda se lembraba dos veciños dediquen a Jacer· isto. Prefiren
las está guardando un ciego · máis espléndidos, que os_man- ve-la televisión .

..

CARTAS

Benqueridos amigos e amigas:

.. .

- Case' sempre qu~

se fahi- do

Vaticano_ou das .xerarquías en

Dirixome a vós par.a comu- · xeral, fálase _en ton negativo
.nicarvos a miñ'a 1.ntención ·de · ou incompleto, non se adoita
darme de bá.ixa dado que c_~da falar do positivo que tamén
vez a revi~ta ~ ten para, ·min adoitan facer (Doutrina Social
menos interese. Quixer~ deCirda Igrexa, condena de .tódolos
v:os o porqué:
embargos e bloqueos, condena
~ Moitas das novas (salvo as
do tráfico de armas ... ). .
cartas· dende Guatemala) éstán
- Tamén teño que _manifestar
-~ feitas cunha análise moi simplista, aplicando o esquema de · o meu desinterese polos temas
relacionados coa cultura ou
bos· e malos.
•

'

'

coa lingua, ós que na revista ·
(e isto non é unha crítica) lles
dades bastante espacio. _
Tamén é verdade que hai
artigos moi bos e análises interesantes (como os de Feo.
Lorenzo Mariño e outros).
Sen máis, recibiµe un cordial saúdo.

1

Asdo.

-X. Álvaro Arcea Beiroa
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FALANDO CON XEITO

Pilar Vilaboi Freire

O CANTAR DO IRIMEGO
l.

Un funcionario romano
visitou as oficinas
dunha empresa relixiosa:
son as Edicións Paulinas.

2.

En Italia estes frades
imprimen unha revista
que ós -prebostes vaticanos
dende hai tempo non lles chista.

3.

Agora o Vaticano
fárá investjgación
porque a «Famiglia Cristiana»
'fala da masturbación.

Ditos sobre a muller. Bonitas e non tanto
Amiga lectora, querido 1ector, no
pasado número comezaba a destapa-lo
baúl dos ditos, e xa alí vos lembraba
alomenos un par de piropos. Deixemos
que escapen algúns máis.

coma se nos din dela que é fea coma
a morte, que é máis fea ca dicilo, que
é máis fea ca Pichote, que é máis fea
ca un croio ou que é fea ás leguas,
di tos ben próximos a Ser un cotrofeo,

Así, para unha moza fermosa, obra
do Todopoderoso: escóitase ¡É como se

Ser un cangallo, Ser un pao viradoiro
oo . Ter cara de pao.

a pintara Deus do ceo!, ¡É coma se
a fixera Deus a mantenta! ru ¡É
bonita coma unha estampa!, pero

A fauna, en boa parte dos casos,
remítenos a dit:os con valor negativo,
así: Ter cara de can é ser moi fea unha
moza, e Non ser bonita a ovella pero
ter boa capela dise da muller fea aínda
que rica; · tamén · é certo que noutros
casos ,
nos
menos ,
atopamos
connotacións positivas, isto é o que
acontece con Miña rula ou Miña rriliña
para dirixirse a unha nena ou a unha
moza. A flora suxírenos, case sempre, · ·
elementos positivos; as rosas son as
flores predominantes na nosa
fraseoloxía, así: Se-la alegría das rosas,
Ser bonita coma unha rosa ou Estar
coma as rosas remítennos todos eles a
mozas moi .fermosas.

tamén o ser humano deixa a súa pegada,
xa que dicir dunha muller que é feita
á man só pode proba-la perfección que
é inalcanzable para as máquinas. Mesmo
se retiren ás mulleres fermosas ditos
coma os seguintes nos que o diñeiro
anda por medio ¡É coma un brinco!,

¡É bonita coma o ouro! e ¡É feita
coma un carto.! Do mesmo significado
é Ser das que lle doe o olio, aínda que
descoñecemos, de momento, a súa
m tivaci n. Uns piropos máis: ¡Aquela

daba a doce do día!, ¡Non pasaba
outra coma ela debaixo da campá! ou
¡Vai fcita unha Berenguela!, este
últim
n r fcrent na catedral
mpo tclana, nde de can an QS resto
da ferm sa emperatriz Berenguela.
Per non todo
on piropos na
fraseoloxía galega. Se escoitamos dunha
muller que ¡Non vale pra pecar de
pensamento! ou que ¡É máis fea ca
pegarlle a un pai na cara! ternos que
entender que é tan pouco agraciada

Con elas, coa muller guapa e coa
moza ben fe ita e fermosa coma unha
fada, deix.á mosvos para que lles deades

un verde ós olios. . ·
Tódolos ditos que aparecen no texto
procedyn do Corpus de Fraseoloxía
Galega do Centro de Investigacións
Lingüísticas e Literarias "Ramón
Piñeiro".

4.

A masturbación consiste
na o-p eración .manual
_ de procura-lo pracer
na éomarca xenital.

~

S.

O moralista cristián, que sempre vén sendo un cura,
di que é un vicio solitario
que atenta «contra a natura».

6.

Mesmo din qu~ é máis grave_
que o incesto, pois se deitas ·
coa túa nai, alomenos
nace un neo ás dereitas:

7.

E non se pense que isto
o di un cantor matutino:
¡non era cantamañás
o ~anto Tomás de Aquino. _

8. . Certo que ninguén defende
hoxe tal desaguisado pero seguen potfiando
,en ·que ela é pecado.

9.

O Vaticano pret~nde
que h~i que seguir tendo ca,ma
e que ninguén se masturbe
pois malo é pra corpo e alma.

10. Logo nin adolescentes .
se turben máis, senón menos,
e que non llelo permitan
as naiciñas ós seos nenos.
11. Pero a revista paulina
di que as nais pidan perdón
se ato pan ó ·seu menjño
nesa erótica función.

12. O perdón será pedido.
pola nai do solitario
con dereito á intimidarle .
do seu corpo-santuario.
13. Fóra deste caso solto
·que pode parecer chusco
non é pecado o pracer
polo f eito de dar gusto.
14. A cuestión non é moral
se non de psicoloxía:
de maduración humana
que ha aprenderse día a día.
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