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EDITORIAL

Pallasos e mandaríns
Poida que a boa parte dos irimegos non lles chegue a
tempo este escrito sobre as eleccións. Tanto ten. A nosa
intención non é a de pescar votos, senón a de lle facermos
unha enmenda ó sistema, na liña do ·que escriben o teólogo
Comblin e o politólog·o Ramonet na páxina de actualidade
. deste mesmo número. E para tal crítica estamos a tempo, pois
o sistema vai durar... o seu.
Tremendo é o que din estes dous autores: o primeiro, que
as eleccións pouco roáis son ca un anoxante espectáculo
televesivo sen influencia na realidade; o segundo, que os que
mandan no mundo nin son elixidos nin aparecen·nos xornais:
son anónimos omnipotentes. Pallasos aqueles, mandarín estes.
A campaña electoral aparece coma unha gran farsa, na
que non só valen insultos, senón toda clase de trampas coma
a de retoca-las fotos para quitarlles anos ós candidatos e
poñelos máis guapos .do que aparecen no seu programa elec- ·
toral -caso de que haxa, que xa é difícil-, ou aproveitarse de
contra-imaxes do rival para que poida máis a aparencia cá
realidade.
Moitísimas pesetiñas que saen do peto dos contribuíntes
e votantes cunha fe cega submisa na propaganda, na forza
dos medios de (in)comunicación. Aquí gaña, non o mellor,
enón o quemáis cartos ten para impoñe-la súa imaxe. Non
tratan de convencer, senón de vencer. Unha campaña prece-..
dida dunha longa pre-campaña non legalizada, pero teimuda.
Marcan a un, déixanche un noxo polo asunto político que
mere ría mellor sorte, porque seica diso depende o benestar
dos cidadán ·. Vaise facendo difícil asimilar que os políticos
dan a vida 6 servicio do pobo, e se así for, polos· esforzos
que fan, máis merecentes serían dun posto no altar do que
no Parlamento. ¿Non ahondaría cun triduo na televisión, con
debate incluído?

e

Claro que en Galicia pode chegar a pasar algo, se ·non
na orde económica e democrática, abofé que alomenos na
imaxe, que pode pasar de montesía a cívica. Sequen manda
perde, o espectáculo dunha posible alianza de forzas tan
contrarias -nacionalistas e xente con compromiso en Madrid' poderá ser mesmo divertida.
Aí están competindo un Fraga señoriál que os gregos
denominaría "despótes", cunha rede caciquil que chega á
aldea e non ten inconveninte en falar bo galego; un Caballero
señoritingo de adscrición urbana, que nin relación co rural
ten nin o seu galego de compromiso deixa de facer rir por
non chorar; un Beiras que disque exerce unha dobre función:
exaltado nos discursos que arrebatan mocidades, seica moderado na dirección dunha coalición que, da súa man, foi
gañando popularidade e mesmo votos burgueses.
A nosa actitude é crítica, quere ser profética: resistentes
a un i tema que chaman democrático. Non haberá democracia mentre non exista igualdade económica; mentres tanto
eguirá e a democracia formal que é pura forma. Toda
liberdade será, ou liberalismo económico do Mercado ou
liberación revolucionaria.
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O TRASNO

Daniel López Muñoz

Lady Di non era da ETA,
· . ·nin falta que fa cía
Nin a infanta tampouco,
obviamente. Pero para o que
aquí se di, cumpren, coma quen
di, e non o di Di, un papel
semellante.
·

heroísmo e humanización. Por
eso que hai que rebelarse contrá esta imf)osición descarada
de sentimentos postizos.

Unha imposición nada
inocente. ¿Por que non nos
traballan con igual desmesura
as emocións propias e non as
alleas, ·as próxima,s e non as
arredadas, as reais e non as
monárquicas? Un podería emocionarse de indignación, por
dicir algo , polas rías
enveler:iadas, e para compensar,
de risa, polo detalle dos
parrulos de Cuíña; ou emocionarse de tristura por cada aldea
sen xente e sen futuro; ou emocionarse de alegría de oír un
meniño que mantén fresca e
viva esta asediada fala nosa. Ou
por calquera outra cousa, péro
próxima, e relativa ó proximo
ou próxima que corresponda.
.
As
emocións son libres, por
Trabállanno-los sentimensuposto,
pero xusto por iso é
tos desde fóra. Antes de que
vexamos a peli <lesa informa- tan ~ospeitosa esa inmensa
ción que nos contan e recontan, _ emoción inducida por cousas
xa.nos preparan: esta é de chorar que a penas nos afectan.
de tristura, esta é de chorar de
¿Que para tomarlle o pulindignación, estoutra de chorar so ó país están as campañas
de alegría. Unha palmaqita nas electorais? Visto o visto, coscostas e ¡hala! a traballar, que mética presidencial. Monóloxa cargáste-las pilas da emoción gos cun nj.vel de autobombo
para vivir.
que.dan rubor. Tanto que deNada hai filáis poderoso e bería estar todo prohibido meperigoso cós sentimentos e nos o debate calmado, serio,
emocións. Nin nada máis crea- iargo, profundo; Xusto o que
dor, revolucionario, xerador de nos furtan ..Mira ti que cousa.
Unha niañá cedo calquera
desta última tempada. Acende
un, ilusionado, a radio que
chaman galega, . co aquel de
tomarlle o pulso informativo a
este país, o galego, que aínda .
parece mentira pero hai que precisar estas cousas. Acende un,
digo, e cando non é a Di, son os
vinte minutos sobre a ETA, e,
se non, a voda real que daquela.
cadre. Todo menos o país e o seu
pulso. Bombardean, invaden o
tempo de información con temas nada inocentes, moi madrileños eles que para eso hai wi .
gobemo amigo. ¿Será que somos un país sen pulso, de tanto
vivir sen vivir en nós?
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

¿Votar coma cristiáns?
No Evanxeo non hai pautas políticas .para
orienta-lo noso voto; pero si que hai un estilo de
vida, unha maneira de vivir e de convivir que nos
póde axudar a votar en coherencia co que
poderiamos chamar unha «sensibilidade cristiá».·

¿Cales pode rían se-los aspectos desa
sensibilidade criStiá? Entre outros pode rían se-los
seguintes:

G) Que deámo-lo rioso voto non @ Que deámo-lo noso voto a quen
ten demostrado un respecto
esquisito coa liberdade dos
cidadáns á hora de votar, e non a
quen emprega prácticas
abusadoras e inmorais para intentar . acada-lo apoio dos seus
veciños (carretos de xente, votos por favores, cartos_públicos
. ó servicio só dos do partido ... ).

pensando unicamente no noso
proveito persoal, ou no proveito
do grupo particular do que podo
formar parte (médico, funcionario, residente na cidade ... ), senón
pensando no proveito de toda a
colectividade.

.@.Que deámo-lo nos o voto. non
pensando unicament€ .no noso
pobo e país, senón pensando no
conxunto de países do mundo,
sobre todo nos países máis pobres: hai partidos máis atentos a
este feito ca outros. ·

(j) Que .deámo-lo voto a quen nos
promete traballar por unha alternativa de vida integrada, pacificada e non diariamente
ameazada pola febre consumista;
o · consumismo · sempre é
insolidario, destrúe a irmandade
entre os pobos e a irmandade coa
natureza. O consumismo é
asasino, mata ó irmán.

@ Que deámo-lo noso voto pensando no proveito da xente máis débil que hai ó noso redor: .velliños,
xente do campo~ pa:rados ...
Tamén aquí hai diferencias entre partidos. ·

© Que deámo-lo noso voto pensando en que a xente do pobo se integre, cohesione e iguale cada
vez m.áis;· hai liñas políticas que
cada vez crean máis diferencia e
marxinación.

@ Que deámo-lo noso voto pensan- ·
do seriamente en Galicia,
distinguindo entre quen . leva a
Galicia no corazón e nos feitos,
e quen a leva unicamente na
boca, e cando é rendible. Pensar
en Galicia supón defende-lo noso
patrimonio cultural, a nosa fala
galega.

anque para iso teñamos que
deixar de percibir dous ou tres .
soldos por familia, ou teñamos
· que deixar de gañar 'Un soldo tan
alto (os que o gañen), ou teñamos
que comparti-lo país, o traballo,
a auga, a terra, a cultura con
pobos máis pobres que nos visitan .

@ Que·deámo-lo noso voto a quen
·

fala de entendemento, de
irmandade, e de loita para
acadalos; quen fala de respecto
sumo polo medio ambiente e de .
coidado pola natureia, anque
para iso debemos de ir
albiscando un estilo de vida máis
sinxelo e humilde.

® Que deámo-lo noso voto non a
quen nos fala de andar na cabeza do mundo, de ser dos pobos
máis ricos, cousa que nunca se
consegue sen que outros ocupen
a cola, e sen que moitos se
deshumanicen na miseria; senón
que llo <leamos a quen nos fale
de solidariedade por riba de todo,

VOTAR GALICIA

@ Q~e deámo-lo noso voto a quen
demostre respectamos con actitudes dialogantes e democráticas, e non a quen non sexa capaz
de dialogar e de acepta-las críticas.

@ Que deámo-lo noso ·voto a quen
mellor coide as cousas públicas
de todos: o ensino público, o
transporte público, os parques
públicos, a sanidade pública, ... e
non a quen máis defenda o privado, que acaba creando diferencias e marxinacións.

RlttlA -3

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

«LUA» é a Revista Galega de
Cultura e Pensamento que acaba de chegar ás nosas mans
desde a Fundación do mesmo
nome de Hospitalet. Ofrece·
un abano moi amplo de
colaboracións: sobre Fole,
Prisciliano, Josep Pla, federalismo lingüístico, economía, etc.
Hai que salienta-la colleita de
traballos sobre Catalunya, neste idio111a, con «debat nacionalista» e moita información sobre os colectivos galegos
naquela nación. Para subscribirse: Lúa. Hotel d' Entitats
Sanfeliu. P. Cireres, 56. 08960-Hospitalet-Barcelona.

ALXERIA segue
concentrando
a
atención de todo o ·
mundo pola barbarie que está a sufrir,
agora
celebra
eleccións locais, o
día 23, nun dos
primeiros días da
campaña xa foron
asasinados catro candidatos dun dos· partidos minoritarios
que quere a reconciliación no país. Sobre os cinco mil
setecentos candidatos pesa unha lousa de medo, pero pode1
máis o seu espírito de normaliza-la si.tuación política.

OS VOLUNTARIOS DA O.A.S.
(Oficina de Acción Solidaria) da
Universidade da Coruña veñen
traballando desde hai dous cursos nos
«campus» desta cidade e tamén do
Ferrol. Só lles piden <lúas horas
semanais de adicación en varios servicios: recollida de alimentos, roupa,
etc, para pobos máis pobres,
acompañamento ~e minusválidos á
actividade ·, deporte , etc.; busca-lo financiamento para int "rpr te de lingua de signos para estudiantes xordos; alfabetización de nenos xitanos, etc. ·Para máis información:
Facultade de filoloxía: tfno. 130457.

COLOMBIA comeza o seu pro- r---;i":"'.:J!~ll!lffii¡------,
ceso electoral,. o día 26, con l13:!!ii:ct!:!l
comicios locais, despois en
poucos meses: as lexislativas e
presidenciais, pero todo iso acosados pola violencia que non
para; trinta e un candidatos a alcaldes e concelleiros xa foron asasinados e outros mil
trescentos abrigados a abandonar. O exército, o narcotráfico,
a guerrilla e os paramilitares ou o para-Estado, converteron
este país nun regueiro de morte e a democracia en papel
mollado. Unha guerra sucia que lexitima impunemente o
crime contra o crime sen analiza-las causas de tanta inxustiza,
sobre todo desde un poder presa dos negocios do narcotráfico,

Somos lgrexa

<
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N este número inclúesé unha folla para a recollida de
sinaturas de ·quen cadre de acordo co .documento Somos
Igrexa (comentado xa no 504 de Irimia)
Se vos parece, pasádea entre
que a lean.

am~gos

e coñecidos para

Cando lle s_aquedes todo o rendemento que poidades
mandádenolo a: Irimia.- Rúa da ·v irxe Branca, 37
15702 - Santiago de Compostela.

UNHA PELÍCULA donoso director Antón Simón foi seleccionada con grande expectación en
dous festivai~ que escomezan estos días: o dosAnxeles, o 23, e a
42ª Semana Internacional de
Cine de Valladolid, o 24. Adaptada sobre un guión que fixeran
...____________ en 1945 Luís Buñuel e o investigador e e~critor galego Xosé Rubia Barcia, «A noiva da
medianoite» é un drama rural que ámbolos dous creadores
situaron en Escocia, pero que agora este director ambienta
no noso país. O filme é o único escollido deste Estado pró
-festival americano presidido por Charlon Heston e Martín
Scorsese, e· en Valladolid só poderemos ·ver «A noiva de
medianoite» e outras tres deste mesmo ámbito xeográfico.

A COMUNIDADE DE MONXES DE
OSEIRA foi agasallada co Premio Otero Pedrayo polo seu·labor xeneroso de
restauración do mosteiro e· o seu contorno as~ coma pola acollida que fan de
tódolos investigadores.que acoden á súa
importante biblioteca. O coñecido como
«escorial» galego estaba en ruínas e pasto dos roubos dun patrimonio de hai
máis de oito séculos, ata que estes
monxes colleron a maceta e puxéroilse
----------- · a rescata-las distintas arquitecturas: o
primeiro gótico do císter; as pegadas renacentistas e a gran- .
deza do barroco. Na Idade Media foron pioneiros da reforma de San Bernardo xunto cos de Sobrado dos Monxes. Na
fotografía a «Virxe do Leite» que preside a igrexa.
r-LT7:'"'."TI~"'7'W~iiiWI «HAI QUE SER MÁIS SERIOS

E SENSIBLES», acaba de dici-lo
crego e voceiro da familia de José
Antonio Ortega Lara, o funcionario secuestrado por ETA duran~e
532 días, ante as situacións morbosas que están a crearse arredor das víctimas do terrorismo,
coma o vídeo que fixo o goberno ou o zulo dunha canle de
televisión. ó problema da violencia·en Euskadi é moito máis
fondo e non se soluciona con festivais en Madrid nos qtie
mesmo in.z a a intolerancia, nin coa reproducción nun vídeo
de tanta dor·e morte que xa todos estamos cansos de sufrir,
sobre todo as propias víctimas ... Ás veces rexorden os «tics»
da publicidade autoritaria como cando se acode a beneplácitos da ONU para xustificar actitudes do goberno sobre os
presos, que despois teñen que ser desmentidas pola institución, como nos mellores tempos da dictadura.

O BIERZO reivindica nestes días
autogoberno e o
recoñecetp.ento das -&
súas lindes territoriais ·g..
arredor da conca na- ·~
tural do río Sil, desde
a comarca leonesa da
Laciana ata 'a ourensá
ce Valdeorras, o espacio que foi declarado provincia-do Bierw, só por once anos, no Trienio
Liberal, e despois marxinado. Piden autonomía a través dun
coñsello comarcal que canalice as arelas dos bercianos que
nestes días lembran aquel 15 de outubro de 1821 cando
esta rexión· doi declarada provincia.
AS MOITAS VISITAS DE FRAGA ADESEMBOCADURA DO MINO
A OUTROS PAÍSES NON ACABAN
DE DAR FROITO, e así o Arpón sigue apreixado na Arxentina desde o
mes de maio, sen que ninguén busque
o xeito de desamarralo, e por outra banda Madrid quere pecha-lo consulado en
Valen~a do Miño, un servicio de
rexistro, legalizacións, etc, que é moi
utilizado polo trasvase continuo de
· poboación entre ámbalas dúas beiras da
«raia»>. É mágoa que os humanos
poñamos tantas trabas nun espacio no
=.qÚe a natureza non fai máis que unirnos, como escribía o poeta portugués F. Sampaio: «faz do
río urna larga rua. Sem fonteiras, pontes mi paragens!».
A XORNADA DAS
MISIÓNS fainos lembrar
a moitas paisanas e paisanos nosos que están a da~la
súa vida polo desenvolvemento doutros pobos. Só
a diócese de Tui-Vigo conta
. con máis de cen misioneiro s, pero nós irnos
remarca-lo labor dun
mestre do Colexio da Salle
de · Santiago, Manuel
Carreira, que aparece na fotografía, e que leva dezaseis anos
traballando na Guinea. Agora conseguiu que 40 familias
compostelás colaboren a que estes dous estudiantes guineanos
se preparen neste curso en Santiago para dentistas dentro do
proxecto·da Escola de Promotores Rurais que el dirixe.
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POLÍTICA

DENDE AGUIÑO

E agora ¿que?

Lembranza
de
Pepe
Navarro

Poucas veces unha campaña electoral resultou tan anodina coma esta.
Desde o primeiro día estiveron claros
os papeis de cadaquén, nun guión· que Por Tintxu
se mantivo inalterado ó longo dos
días. Por non haber n~n tivemos grandes interca_m bios
polémicos, nin houbo debates entre os candidatos. E, unha
vez ináis, deu a nota o delegado do gobemo, xogando un
papel que non lle corresponde, de mamporrero de segunda
do partido ó que pertence e non de garante dunha legalidade
que lle corresponde defender ó gobemo.

Por
Francisco
Este amigo, madrileño, Lorenza Mariño
pero unido a Galicia e amante da terra por vínculos matrimoniais cunha
padronesa, había moitos anos que viña veranear a
Aguiño, onde pasaba os meses de verán.
Era un gran debuxante e caricaturista que
colaborou en varios xomais de Madrid e que polos
anos corenta, vivindo a «mili» en Santiago, debuxaba
para o xomal «La Noche» unlias viñetas tituladas
«Las cousas d'U genio» que eran seguidas con
verdadeiro interese polos lectores.
Quero ter este · lembranza · del, como amigo e
como crente, pois ternos pasado longas conversas
sobre de problemas da .fe, pois el era un crente
cumprido.
Había tempo que eu estaba a cavilar nun Vía Crui para a igrexa deAguiño que por un lado lembrase
~ ito
alvadores da paixón de Xesús pero que,
por outro, actualiza e os sufrimentos, a paixón e a
crucificación dos Cristos (si, con maiúscula)
viventes,. que aumentan día a día e están por tódolos
currunchos do noso mundo.
Castelao, que denunciaba os cristos galegos con
tanto cariño; revistas de misións que nos amosan os
cristos anónimos do alén das nos(!.s fronteiras, o monumento ó mariñeiro desaparecido no cemiterio de
San Paio, parroquial de Carreira e Aguiño, cun
recanto do mesmo campo santo, foi o material que
fun recollendo.
Pensaba en facer fotocopias para ubicalas na
igrexa; buscar un pintor ou un tallista, pero cando
viu ó amigo Navarro xa non tiven dúbida. Rogueille
moi amable e xeneroso,
a súa colaboración
prestouse a levar adiante aquela idea.

e,

A plumiña foi facendo unha por unha, as catorce estacións ou pasos do noso viacrucis.
Un verdadeiro amigo que nos levou a leucemia
hai pouco máis dun mes, en Madrid, onde residía.
Esta pequena obra súa está entre nós. Gracias,
Pepe.
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Desde o.principio Manuel Fraga considerouse por riba
do ben e do· mal, rexeitou calquera posible debate a fondo,
inaugilrou todo o que lle puxeron por diante, mesmo edificios sen rematar, instalacións baleiras e aigunha primeira
pedra. Tamén acolleu con gran agarimo a visita de gobemo
amigo case en pleno, mesmo de ministros con moi poucas
competencias na nosa comunidade.
Pola súa banda Abel Caballero recibía tamén tódolos
apoios posibles dos seus correlixionarios. Aínda que non se
sabe ata que · punto foron positivas para as expectativas
electorais da coalición a presencia de Felipe González, anunciando que non será candidato á presidencia do gobemo, ou
de Alfonso Guerra, acusando ó. PP en xeral de ser cómplice
co narcotráfico. Neste _senso seguramente foi máis positivo,
pero moi modesto, o apoio recibido por Anxo Guerreiro dos·
seus amigos de Madrid e Barcelona.
O BNG levou adiante unha campaña novidosa, en canto
a evitar estridencias e choques Cff electorado: Partindo da
fidelidade dos votantes nacionalistas, Xosé Manuel Beiras
tentou tranquilizar a outros moitos posibles electores, para
convencelos de que os do Bloque non teñen rabo e comos.
A evolución da opinión, alomenos tal como a recollía «La
Voz de Galicia» (xomal pouco sospeitoso de tendencias
bloqueiras), parecía confirma-lo acerto desta estratexia.
Ó carón <lestes, os outros tamén xogaron o seu papel:
Anguita defendendo as .esencias da esquerda, denunciando
as compoñendas de Anxo Guerreiro; Mariano Abalo e
Méndez Ferrín, con cantos á independencia de Galicia, e
Henrique Marfany e ,recordando os bos tempos nos que gobernaba con UCD, para propoñe-la súa alternativa a longo
prazo.
A cita do domingo é un alto no camiño. Logo haberá
que poñerse outra vez ó labor, que fóra da paixón electoral,
mesmo os do PP saben que Galicia precisa dos esforzos de
todos e que queda moito por facer.

INTERNACIONAL

!

En recordo do "Che Gue.vara"

'

Estes·días asistimos ó trinta aniversario da marte de Ernesto Che Guevara
'
asasinado á 60 quilómetros do sur de
Vallegrande (Bolivia). É un personaxe
histórico mitificado e que simboliza
unha maneira de loitar contra a
1nxustiza e a favor dos máis
desfavorecidos. Moitos son os artigas
de prensa e as biografías que · se
escribiron e que se seguen realizando
en todo o m~ndo. Captisetas, postais,
carteis ... fai que perviva na mente e no
corazón de moitos mozos e mozas
actuais, que non saben moi ben quen
era, pero que o atopan como un símbo1o de protesta ou simplemente de
curiosidade.

A figura do Che
Moitas son as versións acerca <leste
personaxe mítico, pero quizais o máis
importante da súa figura é a dimensión
moral que se deriva do seu actuar. A
súa saída de Cuba convérteo nun·
loitador non só contra as dictaduras clásicas e os paradoxos da socialdemocracia senón tamén contra os réximes ·
stalinistas ou o que se chania «dictadura de esquerdas». Outro dos motivos da
súa mitificación é a coherencia da que
se fai eco, cando na carta de despedida
di ós seus fillos: «0 seu pai foi un home
que actúa sempre como pensa». A súa
figura humana ten aspectos d~ coraxe
e de desprendemento. Son abundantes
os testemuños neste sentido. Así se ·
canta que unha certa noite renunciou a
voar dous camións do exército, ó enterarse que neles durmía algún soldado.
Do mesmo xeito dicía: «O revolucionario verdadeiro está guiado por grandes sentimentos de amor».

América Latina e o Che
Non se pode f alar na actualidade
de que coa marte do Che acabaron as
guerrillas en América L~tina e que

os movementos de barrios e outros
.estamos falando de democracia, máis
movementos
sociais desorganízanse e
que de revolución. En colaboracións
anteriores falabamos de Chiapas, de ' perden influencia. Menos mal que
outras novas forzas parecen.revivir esa
Guatemala e os seus acordos de paz,
loita pala xustiza, tal é o caso das forzas·
da masacre de Fujimori en Pero, etc.
sindicais arxentinas ou do movemento
As guerrillas variaron, en casos
dos «sen terra» no Brasil. Os mozos e
desapareceron, pero non os problemas
mozas parecen reivindicar a figura do
que as viran nacer; con elas non
Che como símbolo da protesta e das
desapareceron a precariedade . das
reivindicacións. Quizais este recordo do
maiorías dos pobos, a miseria, as
Che avive un novo desexo de acción . .
desigualdades: uns poucos viven cada
Nós unímonos a esas voces e a1í onde
vez mellar e unha grande maioría cada
exista a inxustiza debe aparecer a provez peor. Paradoxalmente se di que as
testa pacífica, pero contundente. As
economías de Arxentina, do Brasil, de
«democracias» Aparecen acabar coas
Chile ... establecen récord de crece·
voces
críticas e mesmo no naso país, o
mento mentres amplos colectivos das
goberno const:(rvador fai grandes
súas xentes pasan fame, non poden
esforzos
para acalar a todos aqúeles que
manter unha grande pluralidade de
denuncien
os seus aire.s dictatoriais, os
fillos e fillas, a sanidade e a educaseus ataques as liberdades ... Sigamos
ción están moi lonxe de ser universais
esperanzados
e loitemos por un mundo
e a violencia e a corrupción conviven
mellar, máis xusto, pero tamén máis
en réximes políticos que se autoprosolidario. A ocasión do trinta aniversaclaman como democráticos.
rio da marte do Che debe facemos reMentres os problem.a s e as
flexionar para non seguir en silencio os
inxustizas medran, asistimos ó silencio
abusos do neoliberalismo actual.
de voces críticas e que deberían estar
comprometidas. Os intelectuais, as comunidades eclesiais de base do Brasil
Moisés Lozano Paz
'
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Declaración dos <<Economistas·europeos por unha
política económica alternativa en Europa>>
Desde hai dous anos varios economistas europeos veñen traballando coordinadamente sobre a política económica europea. O pasado venres 26 de
setembro tiveron a.terceira reunión sobre este tema;
as dúas anteriores foron en Estrasburgo e Bruxelas.
O motivo destas reunións é o xeito no que se está
construíndo a Unión Europea. Mirem Etxezarreta,
Como economistas que traba- ·
llarnos na meirande parte dos países
da Unión Europea (UE) estarno's preocupados pola situación social e económica de Europa. Observamos, con
crecente preocupación, que o
de emprego na UE permanece a
nivci intolerablemente altos e sen
pr cedente . Como consecuencia
di , na no a ociedades percíbese
un aumento da pobreza, a polarización ocial e a exclusión, e unha erosión das condicións de vida dun número crecente de persoas.
Nesta situación, consideramos
alarmante e inaceptable que a política económica en Europa non responder axeitadamente ás novas presións
e desafíos dos últimos anos e que, para
poder de Maastricht, estea primordialmente centrada en recortes no gasto
social. Rexeitámo-las fórmulas que se
presentan publicamente afirmando
que esta política está cientificamente
fundada e que politicarnente é a única vía posible para promove-la integración europea e a unidade entre os
pobos de Europa. Ambas afirmacións
son incorrectas.
Consideramos ql,le o erro principal da estratexia económica da UE
consiste na súa limitada concepción
da estabilidade económica, que se defina case exclusivamente coma
e tabilidade de prezos. Ignóranse o
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é a persoa que se está encargando de que este proxecto
saia adiante no conxunto do Estado.

O vintesete de maio deste ano presentouse en diversas capitais europeas un resumo do documento que .
realizou este conxunto de economistas. Aquí conta- ·
mos o que nos parece máis esencial:

crecemento, os salarios, a estabilidade no
emprego, a seguridade social e o medio ·
ambiente.
O paro supón unha catástrofe persoal
para as persoas afectadas polo mesmo.
O alto desemprego permanente erosiona
a cohesión social dos países mem:bros e
no conxunto da UE está levando á · ·
inestabilidade política e ó aumento da
xenofobia, .ou odio ó estranxeiro.

• a exploración das posibilidades
dun imposto da UE sobre dos
intereses e outros ingresos das
rendas de capital.
Nos tres casos os impostos establecen, ademais da función recadatoria,
barreiras contra actividades econó:rilicas
nocivas, e novas orientacións cara actividades máis desexable's s'Ocialmente.

Obxectivos e prioridades
Na nosa opinión os procesos de mercado por si sós non poden determinar
unhas pautas coherentes de desenvolvemento económico. Requírense procesos sociais e políticos que determinen os
obxectivos básicos, para asegurarse que
os axentes do mercado actúan de acordo
a ditos fins. Consideramos que os
obxectivos económicos básicos son o pleno emprego, a estabilidade social e a
sostenibilidade arµbiental. Cada un deses
·obxectivos debe perseguirse por si
mesmo; en conxunto, forman un
complexo marco de política económica.
recomendamos:
• a introducción dun imposto sobre
das emisións de C02
• o establecemento dun imposto sobre transaccións en moeda
estranxeira, co fin de diminuí-los
fluxos de capital e.speculativos.

A reducción da xornada de
traballo
Nas circunstancias actuais a reducción da xomada de traballo representa
un potencial considerable de creación
de emprego. As reduccións no tempo
de traballo deben to~ar formas variadas, comezando .pola reducción inmediata das horas extraordinarias e
ampliándoo cara a unha nova gamma
de medidas, tales coma a reducción da
xomada laboral diaria ou semanal, permisos por paternidade/maternidade ou

co~esión social~~~~~~~~~

idade
sabáticos, tempo para formación e distintas formas de traballo a tempo parcial, etc.
Os gobernos da UE poden ser moi
activos en promove-la reducción do
tempo de traballo en condicións social- ·
mente aceptables, dado que os propios
gobernos son patronos. Tamén constitúe
unha responsabilidade política o asegurarse que a reducción de tempo de
traballo non se converte simplemente
nunha forma de aumenta-la flexibilidade a prol das empresas sen ter· en
conta os intereses, a remuneración ea
seguridade social dos traballadores.

Política verbo do mercado de
traballo e do benestar
Rexeitamos tódolos intentos de
abandona-la política social baiXo a presión dos límites orzamentarios e .os criterios de converxencia. Debería orientarse principalmente a un ambicioso ataque contra a crecente diferenciación do
mercado de traballo ·e o conseguinte proceso de exclusión social. Isto require
unha potente defensa dos dereitos
sociais básicos. Tamén se debería levar
á práctica un verdadeiro programa de
educación permanente e formación profesional, e facilita-lo acceso ó mercado
de traballo ós grupos con máis
desvantaxes coma os xoves e os
minusválidos. Todo isto para preservar,
reestablecer
Non obstante consideramos que, en
tal conxunto, unha estratexia de pleno
emprego representa un papel central,
porque reforza a base macroeconómica
que facilita o alcance dos ~emais
obxectivos. Polo tanto centrámo-las
nasas propostas nas políticas monetarias,
fiscal, de tempo de traballo e faboral.

Política monetaria
A curto prazo cómpre relaxar de
xeito inmediato a política monetaria,

para poder estimula-lo investimento e a
creación de emprego.
Nunha persp~ctiva de medio e longo
prazo a UE necesita un control moito
maior sobre dos procesos financeiros,
que arestora asoballan á maioría dos
Estados membros á tiranía dos merca. dos globais de activos financeiros sen
contribuír ó investimento productivo.

sideramos mellor fundamentada. Se esta
se adoptase, orientaría á UE cara a unha
senda de pleno emprego, de máis cohesión social e equidade, polo tanto,
avanzaríase na transición a un tipo alternativo de desenvolvemento económico. Todo iso reforzaría as bases para
unha integración máis estreita e para a
unidade dos pobos e países de Europa.

Política fiscal
Como medida máis urxente de
política fiscal podemos lanzar un
amplo p~ograma ~e emprego amparado por unha considerable expansión do gasto público, ·que consistiría en <lúas partes: Primeira, a nivel
da UE, unha iniciativa de
investimento en ámbitos básicos,
ecoloxicamente sostibles. A segunda
parte debería consistir en proxectos
coordenados a ni veis rexionais e
nacionais dos países membros. O seu
fin~ciamento requerirá dun considerable aínda que temporal, aumento do
· déficit público. O que debe ser aceptado dada a prioridade do obxectivo do
emprego e da ausencia de presións
inflacionarias. •

É complicado conseguilo. Recoñecemos estas dificultades xa que rexeitamos un enfoque simplista baseado só no
mercado. Estas consisten, en primeiro
lugar, en que require un enfoque de varios niveis entre os diferentes axentes e
institucións; en segundo lugar, percibimos que estes problemas son moi
complexos e ás veces non hai solucións
totalmente satisfactorias, polo que as
Nunha perspectiva a m~dio e longo nasas propostas ás veces teñen carácter
prazo a UE necesita certa centralización tentativo. Finalmente está o feito de que
unha política económica alternativa é -o
fiscal e unha base de ingresos máis
mesmo que a actual dominante- non só
desenvolvida. Coma unha vía para
unha cuestión de capacidade teórica e inacadar este nivel e reformar o modelo
vestigación senón sobre de todo o resuldo Estado de Benestar.
tado dos intereses materiais, a
mobilización social e das forzas polítiProblemas teóricos e políti- cas. Polo tanto, aínda que continuaremos
traballando pola mellara técnica das
cos dunha estratexia económi- nosas propostas, trataremos t'amén de
ca alternativa
ofrece-los nosos argumentos ós
movementos
sociais que comezaron a
Criticámo-la política económica
resistir
á
política
de persistente destrucpredominante na EU: teoricamente mal
ción
de
empre-go
e recortes no gasto
fundamentada e falsa, na práctica
prexudicial para a maioría da xente e social, e que procuran unha ben fundada
instrumento de polarización social. Pre-· visión alternativa de política económica
sentamos algunhas propostas para unha para Europa.
Pedro Pedrosa Devesa
política económica alternativa que con- ·
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ACTUALIDADE

As eleccións ¿drama ou traxedia?
Da man de dous analistas políticos, un teólogo da liberación e un
comunicólogo galego que reside en
París, situámonos perante as eleccións
galegas con sentido crítico. Non para
que todo nos sexa igual, senón para
que vaiamos creando resistencia ó
sistema establecido e a un tipo de
democracia que non promociona a
igualdade de todos. Velaquí o tremendo testemuño destes dous intelectuais.

A política coma espectáculo
O teólogo belga, nacionalizado
brasileiro, José Comblin, acaba de
escribir un tremendo libro
do que algún día nos
habemos ocupar: Cristianos, rumbo al siglo XXI.
Nuevo camino de liberac ión, (páx.275s), en
dicións San Pablo, 435
cumprida
'p áxina .
Ví laquí un longo parágrafo ben expresivo:
A televisión converteu
a política nun gran xogo.
Os políticos desfilan pola
pantalla para pronunciar
unha morea de palabras
baleiras. Todos veñen dici-:
lo mesmo, confundindo ó
pobo. A xente acaba por pensar que
isto das políticas non é máis ca un
concurso televisivo coma os demaisl.
O contido é o que menos importa.
Trátase da rivalidade entre persoas.
Un gaña e outro perde. É simple cuestión de sorte.
Deste xeito, a televisión contribúe
a converte-la política en espectáculo
arredado da realidade. Xa non hai
modo de se informar correctamente,
dende o momento en que a información está manipulada. Tódolos candidato proclaman: "¡Votádeme, porque son o mellor!". Este "mellor"
xustifícase por se-lo máis fotoxénico
ou por corresponder ó esquema tipo
de home ou de muller.
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Ademais, para a televisión o
tempo pasa moi ás presas. O que
pasou a véspera xá desapareceu.
Ninguén lembra as promesas que
pronunciou o candidato. Esquécense
os discursos, arquívanse inmediatamente todo das eleccións. Os
proxectos non teñen continuidade. O
que importa é gañar hoxe; mañá xa se
verá o que se fai.
Os que actúan no Estado ofrécense
coma espectáculo e tratan de agradar
ó público. Aínda que se faga pouco,
ou ás veces nada, para non crearse
inimigos, o que importa é da-la impresión de que se está a facer algo. Os
representantes do Estado viaxan

unha parte, á demagoxia. Por outra,
tendo en conta o debilitamento da
nación e do Estado, a democracia
esgótase e baléirase·. Polo tanto,
convértese en pura demagoxia sen
contido, mentres que os poderes económicos mvltinacionais constitúen
novos feudalis~os mundiais que desafían a autoridade dos Estados e pretenden somete-los pobos ó seu antollo.

Os novos donos do mundo

Ignacio Ramonet é un galego nado
Redondela, gran observador da
política mundial, director do
prestixioso periódico mensual Le
· Monde Diplomatique.
=~~~___, Veláquí un discurso quet
tomamos da Axenda Latinoamericana '97. pax.
142:

moito, talan moito, dan lugar a noticias. Ser noticia é o que conta. A
política- democrática converteuse en
espectáculo e xa non se ocupa de
ningún dos problemas da sociedade
porque non pode enfrontarse con
ninguén, non pode desagradar a
ninguén.
Malia todo isto, o espt?ctáculo xa
non consegue divertir ó público. Hai
concursos e xogos máis interesantes.
A consecuencia é o desprestixio da
política. Os gregos dirían que a democracia se trocou en demagoxia: os
políticos queren agradar ó pobo e
máis nada.
Nas democracias occidentais de
corte máis tradicional téndese, por

~n

Ben poderá ser un
conto de José Luis Borges.
Nun distante reino, un
mano e cruen soberano,
aferrado ós atributos do
seu poder, pechado no seu
suntuoso pazo, non se
decatara de como o mundo, de xeito a penas perceptible, cambiaba arredor
súa. Ata o día en que
houbo de toma-la gran
decisión. Ent9n, abraiado, viu que as
súas ordes non eran obedecidos, porque o poder se desprazara. O magno
soberano deixara de se-lo dono do
mundo.
Os que se abandonan a interminables debates electorais para .conquistar democraticamente o poder ¿non se
· expoñen, en caso de victoria, a sufrir
unha decepción similar á do soberano
do conto? ¿Sabe que, nesta fin de
século, o poder se desprazou? ¿Que
fuxiu deses lugares precisos ·que
circunscribe a política? ·¡O verdaaeiro
poder está xalundes, fóra do seu alcance!
Un semanario francés publicaba
hai ben pouco unha enquisa sobre dos
cincuenta homes máis influentes do

. planeta. Non figuraba nelc:t nin un só
xefe de Estado ou de goberno, nin un
ministro ou deputado, de ningún país
do mundo. Hai algunhas semanas,
outra publicación semanal dedicou a
súa portada ó home máis influente do
mundo.· ¿ Quen era? ¿Bill Clinton,
HelmtJt Kohl, Boris Ieltsin? Non. Simplemente Bill Gates, xefe de
Microsüft, que domina os mercados
esúatéxicos de comunicaCión e
disponse a controla-las autoestradas
da infon:llación [... ].
·

anglosaxóns ou xaponeses? Non
moito [... ],
Os xerentes <lestes fondos concentran n·as súas mans un poder.
fiI?-anceiro que non posúe .ningún ministro de economía nin ningún gobernador do banco central do .mundo.
Nun mercado que pasou a ser instantáneo e universal calquera desprazamento brutal <lestes auténticos mamuts
das finanzas pode supoñe-la desestabilizacion econó.m ica de calquera país
[ ... ].

Perante a poten¿ia <lestes
"Os mercados votan tódolos días
mástodontes das finanzas, os Estados
-opina George Soros, financeiro mulnon poden facer gran cousa. Este Jeito
Ümillonario-, obrigan ós gobetnos a
quedou patente durante a recente crise
adoptar medidas impopulares, dende
fin:anceira de México, que .estalou a
logo, per<? indispensables. Son os
finais de. decembro de 1994; ¿Que
· mercados os que posúen o sentido do
peso teñen as reservas acumuladas en
Estado. [... ].
divisas de EEUU, Xapón, Alemaña,
Entre estes novos poderes, o dos
Francia, Italia, o Reino .Unido e Camedios de comunicación de masas
nadá -os sete países ináis ricos do
amósansenos coma un dos májs po- ·
• mundo-, . ante a disuasoria forza
derosos e temidos. A conquista de .
financeiia dos fondos de investimento
audiencias masivas a escala·planetaria
privados, na súa maior parte

---

--.... :

desencadea bataÜas homéricas.
Algúns grupos industriais enguedelláronse nunha guerra a morte polo
control dos recursos das sociedades
multimedia e das autoestradas da
iformación. [~ .. ].
Ningún d~stes auténticos donos
· do l!lundo s.ometeu os seus proxectos
ó sufraxio universal. A democracia
non está feita para eles. Están por riba
destas interminables discusións nas ·
que conceptos coma o ben público, o
benestar social, a liberdade e a
igualdade aínda teñen sentido. ó seu
diñeiro, os seus productos e as súa~
ideas atravesan sen atrancos as
fronteiras dun mercado mundializado.
. Ós eus pés., o poder político é
simplemente o terceiro poder. O
primeiro é o económico, despois os
medios de comunicación. Cando se
posúen os dous -coma Silvio
Berluscone en Italia-, consegui-lo
poder político non é senón unha pura
formalidade.
Mario Cambeiro

-

..

.,
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O NOSO TABOLEIRO

•
Dúas novas angue1ras
A colección de libriños Angueira chega a decena co traballo de Pepe Chao. Dez ·é un bo número para
recapacitar como xurdiu esta idea da Angueira e como foi cumprindo o seu cometido con títulos que penso
son dunha calidade media alta. Temas importantes coma os do inferno e o da nosa lgrexa, actuais coma o da
ecoloxía e da insubmisión, en forma de carta como as de Leni e do Xosé entre outros, foron enchendo este
espacio creado para a divulgación. A resposta da xente tamén nos indica que estamos polo bo camiño pois .
dous deles -un na segunda edición-, están esgotados: o número un e o catro. Ternos na cabeza ir medrando
neste sentido e seméllanos importante contar coa túa opinión sobre a colección, así que non dubides en
escribirnos. Mentres, aquí vai un breve co'!lentario das dúas últim(JS angueiras que saíron.
Angueira n~. 9: ¿Espadas ou arados? Por Andrés
Hernández Mouriño

Angueira nº 10: Deus tenvos moita gracia. Por Pepe O
Chairego

Falando de paz, Andrés comeza a distinguir diversas
maneiras de entende-la paz, algunhas delas moi discutibles.
Hai paces que acochan tremendas doses de violencia, de
inxustiza e de medo. Por iso convén que afondemos en que
tipo de sociedade queremos para logo camiñar cara a ela. Os
camiños que se nos presentan nesta angueira son o da nonviolencia e o da desobediencia civil. Para afondar nelas
faremos unha pequena viaxe pola vida de Xesús lembrando
o momentos nos que tivo.que afrontar este tipo de situacións.

Algo tan importante para un cristián como é a fe é o tema
tratado neste número. ¿Cales son as raíces da nosa fe e das
nosas crenzas? Revisando o noso credo, Pepe Chao adéntrase
no ser cristián. Retomando acontecementos bíblicos e tamén
actuais, proponnos unh~ fona reflexión sobre a mensaxe de
Cristo. Nela cumpre un papel vital o Materno Espírito,
verdadeiro chanzo entre Deus e nós. ·

Máis adiante amósansenos varias respostas actuais de resistencia
non-violenta, nos que cómpre
salienta-lo apartado dos debates sobre do voluntariado social:

lEspadas
ou arados?
lnsubmisos cristiáns
Andr • H•rnu1doz Mourmci

--~~~~~~~_,

«... o mozo que se nega a realizala PSS non o fai por insolidariedade,
senón por todo o contrario ... ¿En que
cabeza cabe que ir dous anos a prisión sexa máis cómodo do .que
cumprir uns meses de mili ou PSS ?»
« ... ternos que estar alerta ante os
intentos de xustificación ideolóxica
dos recortes orzamentais na área social que aga€ha o discurso oficial
sobre o voiuntariado»

Remata esta angueira cunha reflexión sobre os
movementos armados de liberación como poida se-lo dos
Zapatistas. Cuestión moito máis difícil de abordar sen c9ñecelas situacións que se viven. Cómpre fuxir tanto dun certo
romanticismo revolucionario, como de xuízos puritanos so- ·
bre a violencia. O tema está sobre a mesa, e traballo ten
ahondo como para que o <leamos por conduído antes de
tempo.
A angueira de Andrés vén enriquecida por un prólogo de
Pepe Chao, un artigo de Nazaret Guerrero, e uns apéndices
no que e integran diversos documentos aparecidos en
Irimia que fan referencia a este tema. Benvida sexa a angueira
in ubmisa e que impregne as· demais de espírito anovador e
de anceios de xu tiza.
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O acto de crer lévanos axiña ó sentimento de sentirse
creado, de ser «criaturiñas» dese Deus ó que nos adherimos
co bautismo:
-

ANGUEIRA

«Ü bautismo hanos facer pasar
de c·ómplices a solidarios: loitar co.n·.::::
tra esas estructuras de pecado que
nos rodean dende a nacencia e que
Q)
teñen asoballadas, oprimidos a
~
~
moitas xentes e a moitos pobos. O
~ Deus tenvos bautismo é o sacramento no que un
moita gracia se apunta ·ª traballar pola liberación
~ ·Creo no divino humo para non sermos badanas».

·5

~

Pepe O Cheirego

~

Se cadra somos moitas veces
simples máquinas de repetir credos,
....~
oracións
e peticións, das que pode-8
Cl:I
mos
ata
descoñece-lo
seu significa2Q)
do. Toda esa instltucionalización do
cristianismo pode, da mesma maneira
. que nos une, baleirar de significado
o verdadeiro sentido do cristianismo: a relación entre as
persoas a través de De.us; a través da súa mensaxe:
«Tódolos cristiáns debemos ser testemuñas nese xuizo no
que ben claro aparece o .delicto: «tiven fa~e e non me <lestes
de comer, estiven no cárcere e non me visitastes». Tal é o
xuízo que o cristianismo lle ha facer ó sistema establecido.»
Cómpre descubrir a ese Deus que adoramos, coñecelo e
saber cal é 6 faro que nos aluma:
«A cuestión é onde está o teu Deus, onde o sitúa~: ¿no
templo ou na rúa?; ¿no pasado ou no futuro?; ¿na moral ou
na fe?; ¿na xente decente ou nos esfarrapados?»
Pedro F. Pedrouzo Devesa

CINE

Rubén Rivas Vida/

Para ver

Para recordar

Para traballar

Martin (Hache)
(Adolfo Aristaráin, 1997)

Beautiful Thing
Beautiful Thing
(Hettie MacDonald,' 1995)

Grand Canyon, a alma da .c idade
Grand Canyon
(Lawrence Kas dan, 1991)

Adaptación dunha obra de teatro,
.feita polo propio autor J onathan Harvey,
Beautiful Thing conxuga no seu discurso t.res liñas argumentais moi presentes
no cine dos últimos anos: nun primeiro
Íugar trátase dunha película centrada
nos barrios marxinais ingleses, neste
caso no sur de Londres, moito na liña
de Ken Loach ou de Mike Leing; é
ademais a histoira do despertará sexualidade de dous adolescentes (tese manida o longo da historia do cine e en alza
nos últimos anos); e como terceiro elemento está a homosexualidade dos .dous
mozos sobre os que xira a historia (tema
que ben sexa como argumento principal
· ou secundario aparece cada vez máis ·
nas nos as pantallas)'. E aquí é onde
radica un dos meirandes atractivos <leste
f~lme, na capacidade que a directora
inglesa
Hettie MacDon.ald tivo para
O filme, recente gañador da
mesturar
estes elementos, abordados ata
Cuncha de Ouro á mellor película no
festival de San Sebastián, prescinde de o momento por separado, para lograr
· calquera ·intención preciosista pa(a · que a súa primeira película e .os seus
adentrarse no mundo das relacións que protagonistas sexan o resultado dunha
· se establecen entre catro personaxes: realidade social, incluso dificilmente
Martin, un pai afeito a. vivir só, que dixerible para os adultos.
recobra a responsabilidade de "cóidar"
do ~eu fillo; ·Hache, un mozo de 19
a,nos, que vén dende Bos Aires, onde xa
non hai sitio para el; a moza de Martín,
A,licia, farta ·µa incapacidade que ten
este para expresa-los seus sentimentos;
e Dante; amigo de todos eles·e empeñado en dicirlle-la verdade á cara.

Hai unha serie de directores que
cando·vas ve-las súas obras esper'as, xa
· de antemá,n, que che gusten e, se ·é
posible, que che dean aínda máis do que
agardas delas, .pero moitas veces o único que levas é un "disgusto". Este, sen
embargo, non é o cas·o de Adolfo
Aristaráin (ó que ínoitos de vós r~corda
redes por Un lugar en el mundo) nin da
súa última película Martin (hache).

En palabras de Aristaráin Martin
(hache) é ante todo unha reivindicación
da arriizade como f arma de familia máis
forte cos lazas de sangue~ e ó niesmó
tempo un percorrido polo mundo das
drogas, pero sen moral sobre esas dependencias ..Se gardan un bo recordo de
Un lugar en el mundo vaian ver esta
copro-ducción hispano-arxentina, non
os decepcion.ará.

Para non perder:

Gañadora do Oso de Ouro á mellor
película no Festival de Berlín e nominada ó Óscar de Hollywood polo seu guión
no ano 1992, a nosa proposta de traballo
·deste mes vén asinada por Lawrence
Kasdan, un home de ampla bagaxe no
cine estadounidense e colaborador de
.Spielberg e Lucas . .Sen embargo, e a ·
difer.encia dos proxectos que, dende o
campo do guión, comparteu con · eles
(dúas entregas de La guerra de las
Galaxias e En busca del arca perdida)
Kasdan reserva para si textos con diálogos ·consistentes, perfectamente tramados e protagonizados por seres de c~e
e óso. Exemplo do que acabo de dicir
vén a se-la nósa proposta deste mes.

Grand Canyon preséntasenos como
unha crónica urbana, cos problemas cotidianos que .viven os seus seis protagonistas e que pretende obligar a facemola pregunta, que o propio director se
formula: ¿Que mundo é este no que
· admitimos como algo natura/ que outras
persoas vivan nas rúas, que as nais
abandonen os seus fillos nos parques,
qµe te maten por un reloxio?. Filme
coral na súa estructura, cada un dos seus
persoaxes ten algo da súa propia
realidade que aportar á trama, Grand
Canyon formúlasenos como un exercicio
de
revalorización da amizade, dos bos
Pois ben, esta historia de dous adosentimentos
e da familia.
lescentes, dous mozos que se namoran
DESCRIPTORES: Crise de valores.
e que loitan por asumi-la súa sexuaUdade nunha sociedade que non consegue Incomunicación familiar e entre comunidades étnicas. Papel do cine ante a
en~endelos como explica a propia direcVio,lencia cotidiana. Soliviolencia.
tora, ven de ser posta á venda por Luna
daridade.
Llena, ó prezo de 1995 ptas.

Os seis vídeos que integran a colección Mujeres en la historia del cine , que ven de
poñer á venda a compañía Polygram.
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CRÓNICA

Horizonte universal
Dúas Tereixas que estiveron
nos medios
· Cómpre empezar esta crónica
relixiosa dicindo unhas palabras das
dúas Tereixas que estiveron as semanas pasadas ocupando moitas páxinas
das publicacións relixiosas e dos
xomais. Por unha banda, a monxa
carmelita francesa Tareixa de
Lisieux, que vai se-la terceira
muller que acade o título de
Doutora da Igrexa, despois de
Tareixa de Avila e Catarina de
Siena. Esta santa, da que xa se
falou en Irimia (nº 510), entrou
moi nova nun mosteiro de rigurosa clausura, e morreu
tamén moi nova, pero foi declarada patrona das misións,
aínda que nupca saíra do seu
paí , nin de e mo te1ro, o que
qu manife ta a atracción
de ta muller e do eus breves
e critos. Pode ser esta a ocasión de
redescubri-lo seu pensamento, que
está sobre todo no seu libro «Historia
dunha alma». É un pensamento que
ten uns riscos moi actuais, pero que
foi suavizado, e ó parecer mixtificado
tras da súa morte, por interpretacións
conservadoras da xente do seu contorno.
A que non morreu tan nova, foi a
outra Tereixa, Tareixa de Calcuta. O
seu enterro tampouco foi tan discreto
coma o da santa francesa; un enterro
convertido nun show «de Estado», no
que os ricos e poderosos <leste mundo
foron lava-la súa mala conciencia pola
opresión que exercen sobre os pobres
mantendo as estructuras de inxustiza
que os multiplican cada día. Esta opresión nunca foi cuestionada por esta
«santa dos pobres», que, quizá, por
iso recibiu honores, premios,
recoñecemento e cartos a moreas dos
señores <leste mundo. Un non pode
menos que lembrar a famosa frase do
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hispo brasileiro Helder Cámara:
«Cando dou unha esmola a un pobre
din que son un home caritativo e bo.
·Pero cando clamo contra a inxustiza
que xera a realidade dos pobres, din
que son un comunista». Certamente,
non_quero negarlle o valor persoal da
fe, relixiosa e a entrega da Madre

polo cambio de época, a exclusión e
os efectos do neoliberalismo que pa- ·
dece o continente. Non faltou a presencia do pai da Teoloxía da Libera-·
ción, Gustavo Gutiérrez. a anterior .
presidenta foi muller (a monxa
brasileira Eliza Ribeiro) e agora saíu
elixido un home, o.franciscano Guido
Zegarra. Certamente, as
relixiosas e relixiosos que
traballan en Latinoamérica son
do mellor que ten esta Igrexa,
moi superiores en entrega e
capacidade creativa ó clero
secular, por iso son moi apreciados polo pobo sinxelo.
A 11 · Asemblea Ecu-

Tereixa («unha gota de esperanza nun .
océano de sufrimento», segundo as
propias palabras) ; unha entrega
xenerosa que tamén foi recoñecido
polos marxinados de Calcuta co seu
tributo sincero. Pero ...

Tres encontros cristiáns ben
diferentes .
Os relixiosos latinoamericanos
xurttáronse na XIII Asemblea Xeral
da CLAR (Confederación Latinoamerica de Relixiosos) en Lima a finais
de Xuño. No encontro reflexionouse
sobre o cambio de época e a opción
polos pobres. Contou cunha nutrida
representación non só dos relixiosos/
as latinoamericanos/as, senón tamén
doutras partes do mundo. A CLAR
naceu en marzo de 1959, coopera co
CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana) e coas conferencias
episcopais e os bispos de cada país.
Manifestouse alí a preocupación dos
relixiosos/as no camiñar cos pobres,

ménica que tivo lugar en
Graz (Suíza) a finais de xuño,
acadou unha gran resposta; a
finais de xuño déronse cita
10.000 representantes das
igrexas de toda Europa, para vivir a
experiencia do diálogo ecuménico.
Alí estiveron Alexis 11, patriarca
orotodoxo de Moscova; Bartolomé 1,.
patriarca de Constantinopla; Jonhn
Amol presidente da Conferencia de.
lgrexas Europeas (evanxelistas); Frére
Roger, prior de Taizé; Xoan Paulo 11
mandou unha mensaxe, pero estiveron
presentes diversos bispos e cardeais,
entre eles algúns tan coñecidos como
Cario María Martini e Samuel Ruíz.
Tamén es ti veron mulleres católicas
como Chiara Lubich, presidenta do
movemento Focolar, Arantxa Aguado, directora da Institución Teresiana .. . Aínda que o ecumenismo parece
que saíu reforzado do encontro, o~
medios relixiosos falaron tamén por
esas datas de receo" no achegamento
entre Roma e Moscova, na futura
entrevista entre os máximos representantes das · confesións católica e
ortodoxa: Xoán Paulo 11 e Alexis 11.
Pura cuestión de loita de poder.
Ademais, non faltaron no encontro de

e

Graz as voces críticas, sobre todo
femininas: «As mulleres non somos
un apéndice», «Se non ·hai igualdade
entre o varón e a femia, ·a Igrexa non
será crible» tal como reflexou
Adista, que cubriu ampla. mente o encontro.
E o terceiro encontro, o
que acadou unha resposta
máis_masiva, no sentido máis ·
literal da palabra ... foi a con- .
vocatoria da XII Xornada
Mundial da Mocidade en
París, con Xoán Paulo 11.
Preto de medio millón. de
mozos estiveron nas xomadas
a finais de Agosto; un número qué case chegou a dupli. carse na celebración do último día no hipódromo
parisino de Longchamp,
rebordando ata as previsións máis
optimistas. Ademais dos mozos, ·estaban bispos de todo o mundo; entre o

bosque de mitras perfectamente ali.neadas que reflectía algunha foto, estaban algúns bispos galegos·e un hispo
francés que rompía a liña, o coñecido

Jacques Gaillot. A chamada era .seductora: «Construír a civilización do
amor e da paz». Pero, a realidade é

que «obras son amores ... » como ben
di o refrán, pois non pode haber amor
sen liberdade nin paz sen xustiza, e a
Igrexa católica terá que predicar co exemplo para ser
máis crible. E por iso, na
mesma·Francia, movementos
de cristiáns críticos piden un
novo «Concilio para a Reforma da lgrexa». E por se
houbera_ confusión no. que
queren, clarexan: «Ü noso
obxectivo non é fundar outra
· Igrexa, senón unha Igrexa ·
outra». Así o conta a
coñecida e prestixiosa revis- .
ta
relixiosa
francesa
Témoignage Chrétien. Eles
mesmos afirman que están
nesto con outros moitos
cristiáns, entre eles os miles
que apoian o documento · «Somos
lgrexa».
Victorino Pérez

CARTAS

XX Romaxe dos Crentes Galegos
Fun andando ata a Praza Pontevedra, non estaba a
gusto, ¡moito cemento!; logo dun ata o Parrote, e alí vin
moita auga, con moita morrada de pedra, homes e
mulleres cos n~nos xogando, non me chamou a atención,
e arrinquei para a rúa da Torre, e fun face-la visita ó
camposanto; alí teño a miña costela santa. Logo seguín .
para a Torre, onde vín pedras, pois é un cemiterio de
croios, non me gustaba, e collín un aufobús, que aquí lle
chaman otrole, e con rabia díxenlle o cobrador: «Lévame
a un sitio que lle chaman Santa Margarida». Cheguei alí,
baixei do trole, e encamiñeime a ela, en canto vín tanta
árbore; díxenme «este é o sitio que eu buscaba, os
crentes galegos do Romaxe, porque aquí respiras aires
puros, e non cemento e pedras». Logo vín tanta xente,
¡que gustiño me dá !. Polo que me puxen a cantar:

Vivir na Coruña que bonito é
con Paco e Pacita que ben o pasei
vivir na Coruña que bonito é
e vir á Romaxe tamén, abofé.
Foivos Xonás un profeta
con razón, pero cazurro
no canto de irá cidade
· foi ó Caribe con Curro.
A Coruña, 13 setembro 1997
(Rodri, o Iriniego de Palavea)
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O CANTAR DO IRIMEGO

ECOLOXÍA

l.

Non imaxina o Irimego
por máis que pense, abofé,
nunha voda principesca
a Xesús de Nazaré.

2.

Tanto derroche de cartos
tanta xente importante,
tanta elegancia chic
tanto peito para adiante.

3.

Vén arrastrando a lgrexa
un compromiso burgués
e os pobres non son honrados
por ela, nin á de tres.

Outono ·ecolóxico
ó outono é unha boa escusa para
achegarnos o noso contorno natural
mais tamén pode se-lo tempo de asumir un compromiso coa defensa
medioambiental a través de hábitos e
costumes que trocan dun xeito positivo esta etapa do ano.
Dende as páxinas de Irimia
propoñémosche algún deles:

.
1.- Constrúe un mini-viveiro fo-

restal na túa casa: con cartóns vello·s
de leite, latas vellas, botes ... éncheos
de terra, faille uns pequeno.s furados
e enterra nel belotas, castañas,
semente das árbore.s que teñas o teu
carón. Regas de vez en cando e xa
tera-la túa propia fabrica de árbores.
2.- Convértete en plantabosques:

adquire árbores autócto n as nos
vivciros forestais e vai plantalas na
túa a a, xardín, horta ou ben no
b que defore tado que teñas perto
de ti.

3.- Achégate ó bosque: As tardes
do outono, as mañás das fins de semana, son sen dúbida un bo momento
para redescubrí-lo bosque, para
achegarte ó monte e con respecto
aprender todo o que el nos pode
ensinar.

4.- Abraza-las árbores: un bo
tempo tamén para abraza-las árbores
agora que perden a folla. Ben s~guro
que calman o noso estrés e recuperan
a harmonía co noso medio.
5. - Adopta unha árbore, adopta un
bosque: Encárgate do coidado dunha
árbore na túa cidade, na túa parroquia, o dun bosque perto da túa casa.
Asume a súa limpeza, coidado, denuncia as desfeitas que nel se
produzan ...
Feliz outono.

4. . Na catedral de Santiago
d'e vez en cando .un casorio
escandaloso espectáculo )
que resulta irrisorio.

5.

Cando un rico podre morre
-misas e mais novenarios-,
vai máis axiña ó ceo
con gastos extraordinarios.

6.

Unha cuestión de imaxe
-o problema grave. éo:
¿U esa Igrexa dos pobres
que deita do Evanxeo?

7.

Con claridade dabondo
Xesús ben nos fixo ver
que os seus seguidore~ non
deben servir ó poder.

8.

¿Non teñen logo os ricos
dereito a casar na lgrexa?
Que esa non é .a cuestión
non hai ninguén que non vexa.

9.

O asunto é que a lgrexa
seica está hipotecada
por unha historia que ós pobres
atende ben pouco ou nada.

Anxo Moure Mosqu<:ra
Xevale Ecoloxía.

Premio Nobel para ·Darío_Fo
Alegrámonos pola concesión do
premio a·Darío Fo e sobre todo porque se premia nel o compromiso cos
máis desfavorecidos. O autor de
Morte accidental dun anarquista,
Misterio bufo ou Aquí non paga
ninguén foi censurado pola democracia crisüá do seu país e mesmo se
lle .prohibiu a entrada nos Estados
Unidos. No Vaticano, que polo visto
ent~nden moito de montaxes teatrais,
metéronse a críticos literarfos afeando a concesión a «un bufón». Seguramente a actitude crítica que Fo
mantivo coa figura do Pontífice,
nomeadamente na obra "O papa e a
bruxa, debe ter algo que ver".
Darfo Fo
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L.G.A.

10. Non de todo certo isto
resulta: ó miserento
a lgrexa dálles esmola
e todo o mundo contento.
11. Mais non ahonda con isto
porque a necesidade
dos pobres, non é o bandullo
pero si a dignidade.
12. O cristián, corazón pobre,
.se non perdeu a memoria
ha lembrar que isto non casa
coa máis nobre e fiel historia.

