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EDITORIAL 

·Morrer de harmonía 
Política Lingüística - Departamento que incomprensible

mente vén dependendo ata agora· da Consellería de Educación, 
como se a política lingüística fose só cuestión escolar-, bota 
a andar agora unha campaña que chama En galega cos cinco 
sentidos, na que, á parte de querer «dar a coñece-las grandes 
liñas de actuación daAdministración no eido lingüístico», trata 
de conectar coa boa vontade de país e nais e nenos e nenas, 
para que estes lean, Jalen, escriban, escoiten ( ¡ ! ) e vivan na 
súa lingua ( ¡ ! ). Todo, iso por <liante, ·con referencia ó 
bilingüísmo harmónico, no que todo Director Xeral da materia 
que precie o seu postiño nos tempos que corren, debe crer, ou 
dicir que ere, cegamente. 

Á marxe do estraño que resulta que un departamento desa 
fasquía faga unha campaña·para darse a coñecer -cando debía 
estar ata na sopa nun país cunha lingua propia acosada-, chama 
a atención a teima en recorrer á boa vontade dos cidadáns, 
igualiño que nos tempos· 9aquela primeira c·ampaña -por entón 
meritoria por nova-, do Fálalle gafogo dos primeiros oitenta. 

A xeración que pariu fillos naqueles anos doFálalle galega, 
e fixo tal, chegando a conseguir un pequeno núcleo familiar 
galego-falante, téñense que sentir -sentímonos- no roáis abso
luto abandono por parte· desta administración tan preocupada 

· por que non se rompa a suposta harmonía dun bilingüísmo 
diglósico que converte ós nenos e nenas galego-falantes en 
bichos raros e medio estranxeiros no seu país. Espedalmente 
cand constatamos que os sucesivos gobernantes que nos deron 
tale consellos foron os , primeiros en incumprilos no seo das 
úa familias. Agora volven á carga, trasladando ós particula

res a responsabilidade de salvar un idioma que · está a morrer 
de harmonía. 

Primeiro a escola, pero sobre todo ese complexo mundo 
de mensaxes que compoñen o imaxinario infantil actual -
películas, heroes, fútbol, debuxos, ciberxogos, boys scouts, 
cómics, ordenadores, cantantes picantes, anuncios, actores e 
actrices-, están vehiculizados masivamente en caste1án -ou 
quizais en inglés. Sistematicamente, Política Lingüística opta 
por custosas campañas que apelan á boa vontade, perpetuando. 
a gr~ mentira do dobre discurso dos políticos bilingües 
harmónicos: fálalles galego, que nós, para mante-la harmonía, 
lles falamos castelán. 

Ó mesmo tempo renúnciase a entrar nos terreos decisivos, 
aló onde se está a xoga-lo idioma no que a infancia e a mocidade 
se desenvolve realmente:· non se quixo financia-la versión galega 
do Windows 95; Hércules, a próxima estrea de Walt Disney 
será outravolta, para· non variar, en castelán; os xogos en CD.,. 
Rom, mesmo os feítos en Galicia, que xa os hai, renuncian ó 
galego; os videoclubs, coa licencia autonómica correspondente, 
pasan amplamente; .estamos inzados de televisións e ninguén 
se preocupa de esixir unha cota mínima de pantalla para a 
lingua propia do país receptor dos programas. 

Aquele nenos e nenas que si len, falan, escriben e escoitan 
-alomeno na súa casa e no Xabarín Club- en galego, precisan 
aliado reais no eu mundo. Así que, en galego non con cinco, 
enón con eis sentido , o común incluído. 
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O TRASNO Daniel López Muñoz. · 
,..· . 

Cuíña reinventa o procedemento administrati:vo 

Disque Dositeo, o de Pre
sidencia, inventou agora o 
SERI, un servicio de resposta 
rápida ós 'administrados, que 
consiste basicamente nunha 
mesa cun borralleiro de 
rigorosa azul, un currantiño que 
toma café ás once e xa non ere 
n~~a e, sobre todo, ·ordenado
res -o da compra de cant~dades 
desmesuradas de ordenadores 
comeza a ser unha obsesión 
<leste santo reformador-. 
Trátase de que, de maneira 
ultrarrápida, se poida tramitar 
quer unha licencia de pesca 
quer unha cartilla de familia nu
merosa. 

Pero, novidade, o que se·di 
novidade nesto dos 
procedementos administrati
vos, a de Cuíña. Iso si é a rev.o
lución. 

E, así cando as inundacións 
de Vigo, aló se presentou el .en 
persoa, como debe ser, que para 
iso estámo-los Conses, 
.chegando a Vigo antes có 
mesmo alcalde de Vigo, como 
Luclci Lucke, roáis rápido cá 
súa sombra. E aló, en pleno 
baño . de masas de afectados, 
cando algún dos presentes puxo 
en dúbida as súas promesas de 
responder .con cartos ás deman
das de axuda, pronunciou a fra
se clave que resume o espírito 
da súa reforma. E dixo: ¡Seño
ra, míreme ós ollas!. 

¡Míreme ós ollos señora! E 
deixémonos de papéis, formu-

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA 

. larios, trámites, letra .impresa, 
·maldito inventó de bmócratas 

· e ilustrados, de xentalla desa 
con estudios úniversitarj.os re- · 
~atados. Mfreme ··¿s 'onos, l,, 

señoriña, e verá neles a mira
da imperecedoira do tratante 
de fiar, do faifavores e 
amañapleitos que sempre 
soñou ter no seu barrio, 
igualiño c6 seu pai tiña na 
aldea.Míreme a estes olliños 
de seductor enxebre, señora 
votante das miñas entretelas, 
e sobran instancias, expedien
tes e oficios de remisión. 

E efectivamente. Á volta 
duns diíñas de nada, fíxose 
entrega das axudas en metá
lico ou papel, nun masivo 
acto, no que os veciños res
tregaban os ollos ·vulgares 
contando billetes. e moedas, 
mentres posaban para a pren
sa con acenos de acertarite de 
catorce. 

Eso s1 e a revolución; 
Dositeo, lento, que es un 
lento, coas túas licencias para 
pillar«troitas e os teu.s carnés· 
de familia numerosa que n_on · 
serven para nada. Que disque 
incluso se vai derroga-la Lei 
de Procedemento actmµúst:ra~ 
tivo e substituír por un decre-

. to brevis de artigo único, por 
poñerlles algo, que diga: Olios 
v·erdes son traidores, azules 
~on mentireiros, rJS negros e 

·acastañados . . como 
Cuiiiiiiiiii ... ña verdadeiros. 
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BOA NOVA Manolo Regal Ledo 

Un regalo que é un traballo 

Q- uedabamos co.nver~ando no 
último número de Irimia co meu 

amigo ó redor da fe boa e de calidade, 
como camiño alternativo á indiferen
cia relixiosa ou á fe vivida coma su
perstición. Seguimos, e poñemos polo 
de· agora punto final a esta 
cuestión. 

Regalo e traballo 
Con estas palabras 

rematabámo-la conversa do 
último día. Ninguén pode 

· ter un convencemento 
relixioso firme e ben orien
tado, ninguén pode ter unha 
actitude de confianza total 
en Deus, s.e ese Deus non 
se lle achega gratuitamen-

. te. Ninguén pode sentirse 
acompañado e arroupado 
por alguén moi persoal, a 
quen chamamos Deus, se 
este Deus non busca as 
maneiras simples e accesi
bles, as maneiras humanas, 

. para provocar ese 
sentimento. 

Pero, ó mesmo tempo, 
aquelo que Deus nos rega
la cada día, cada día se nos 
converte nas mans nunha 
tarefa humilde e continua
da, nunha tarefa penosa in
cluso. Vivimos sempre en 
tensión entre o regalo e o 
traballo, somos buscadores, 
nunca posuidores, somos 
esmoleiros. 

Pero hai camiños 
Precisamente porque a fe boa é un 

regalo e un traballo, por iso mesmo po
demos dicir que existen camiños que 
nos permiten chegar a ·ter unha boa fe, 
unha fe qué nos cure e nos potep.cie, 

unha fe que nos axude a ser máis ple- . 
namente homes ou mulleres. ¿Cales po
den ser eses camiños? --preguntarame, 
seguro, o amigo que me abriu a esta 
cuestión. 

Coido que, d~ entrada, habería que. 
referirse a unha actitude humaná bási
ca de apertura a todo o que se move ó 
redor dun, de apertura ó mesmo fondo 
que un leva dentro de si, de atreverse a 
·palpa-los ·propios límites ata · experi
mentar que nós mesmos, nin coma in-

.dividuos nin coma comunidad~, somos 
quen de abri-las fontes da nosa misma 
existencia. 

Poderaine retruca-lo meu amigo 
que coñece moitos crentes que non 
teñen tal actitude de apertura e de cons

ciencia da propia fra
xilidade persoal. Non llo 
vou a discutir. 

Indo ó concreto 
Se para . calquera 

crecemento e maduración 
fan falla instrumentos 
axeitados, para a madura
ción da fe cómpre contar co 
mesmo. O que considera
mos imprescindible en 
calquera outro campo da 
existencia, nas cousas da fe 
parécenos un perde-lo 
tempo. E así é moi frecuen
te ver xente adulta, estudia
da o~ non estudiada, que en 
cousas de relixión se move 
e se mal defende coas catro 
simplicidades que aprendeu 
de cativo. 

En concreto, dedicar 
tempo ó trato persoal con 
Deus, dedicar tempo a for
marse . na fe, a le-los 
Evanxeos, compartila con 
amigos que anden no 
me~mo intento, celebrala en 
comunidade, coller un esti
lo de vida simple e solida
rio, andar a abondar no 
mundo dos máis pobres -
que é onde o Deus de Xesús 

· dixo estar máis presente-, exercita-la fe 
na acción de cada día, todas estas cousas 
e algunhas máis fanse imprescindibles 
para atoparlle gusto á experiencia 
relixiosa tal como Xesús a viviu e nola 
transmitiu. Paga a pena. Non é tempo 
perdido. É tempo gañado. 
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, A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

1111=~~~Jlll~ AGASALLAR LIBROS N.O UNHA XURA DE 
NADAL é algo moi fermoso, 
mesmo para ambientarnos nestas 
festas: desde as panxoliñas ata os 
«Contos de Santos e Nadal» de 
Otero Pedrayo (Galaxia). Para 
viví-lo Nadal branco: «Neve, 
neve, requeteneve» de X. 
Cermeño (S.M.) ou «As catro 
estacións» de García Teijeiro, e 

BANDEIRA NO NOSO ~· 
IDIOMA e sen invocacións · 
relixiosas de ningún tipo é · S 
unha reivindicación da 111 
Asociación de Funciona- :::) 
ríos prá Normalización (j 
Lingüística. Na liña das 
leis vixentes debe poderuti- ~ ~ . 

l~~~~~~ffi~W xa non digámolas tiaduccións dos 
autores típicamente navideños: 

li.zarse c~quera idioma ofi- ..__/)a 
cial e tamen manter un respecto V 
a tódalas crenzas relix.iosas sen fomenta-la manipulación da 
fe en hingunha actividade dos exéfcitos e mesmo cun sen
tido confesional. 

Andersen: «0 abeto» ou «A raíña das neves» ou o «Conto 
de Nadal» de Dickens (todos eles en Edicións Xerais). 

A VODA NAS CADEAS segue a 
preocupar a moitos colectivos, sobre 
todo a súa masificación, por exemplo 
na da Coruña. Un grupo de cristiáns 
comprometidos acaban de intervir 
nun peche na Catedra! de Madrid (a 
poboación reclusa neste Estado e de 

s.m...-.--.1.&&.1o1.U.1.m...taa.:&.1D• máis de oitenta e tres mil persoas). 
Preto de mil oitocentos preventivos e penados conviven nos 
cinco cárceres galegos, ás veces nunhas condicións non ·dig
nas. No vindeiro ano abriranse as de Teixeiro na Coruña e a 
da Lama en Pontevedra, pero o grande problema segue a se
lo importante número de preventivos que non ven axilizado 
o seu proceso nunha xustiza cada volta máis lenta. 

AS MULLERES ADICADAS Á 
PROSTITUCIÓN no Ferrol están a 
atopar en catro monxas Oblatas e va
rias voluntarias que colaboran con 
elas, unhas valedoras dos seus dereitos 
fronte ó asoballamento que moitas ve·
ces sofren nesta sociec;lade: Estas 
monxas acoden ós espacios nos que 
elas traballan para liberalas de tanta lacra e a través de tal~e- · 
res de asistencia doméstica, costura, perruquería, ·etc, 
ensínanlles saídas económicas, pero a realidade amosa cada 
día que non é <loado que lles dean traballo. Nas dúas casas 
que elas rexenta~ recollen tamén nenas abandonadas, 
algurihas procedentes <leste ambiente da cidade. 

VOLVE, lrimia, Volve, ... agasallar 

Nome .......................... .......................... ..... ........ ..... ... .. ................................. .............. · ................................................... . 

Rúa ou parroquia ................................................................................................. : ........................................................... . 

Cidade ou concello ........................................................ ,.· .............................................................................................. . 

BOLETIN DE DOMICILIACION (Só para os que queiran domícilia-lo pago) 

Banco ou Caixa de a forros ............................................................................................................................................ . 

Domicilio da Sucursal ............................................................................................................................. : ...................... . 

Vila ou Cidade ......................... : ...... · ................. , .................................................. Provincia ............... .. .......................... . 

Titular da cta./libreta ............ .-................................................................................................ · ......................................... · 

Nº cta. ou libreta .............................................................................. ........ ..................................................... ~ ................. . 

-w 
Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que ó meu nome lles sexan presentados ó 
seu cobro por IRIMIA. · - En ................................ a ................ de ........................... : .... de 199 .. ..... . 

Atentamente 
(1) Sinalar cun X 
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AS ELECCIÓNS MUNICIPAIS EN 
J>ORTUGAL, o día 14, sempre teñen 
o seu influxo nesta beira da raia, pola 
relación cada volta máis estreita entre 
os dous países. Mesmo os seus alcal
des acaban de mobilizarse contra? pe-. 
che do consulado de Valen9a . do 
Minho; só no verán: un niércores 
calquera de feira-leva amáis de 40.000 
transeúntes desde Galicia a Valen9a. 

Estas eleccións veñen precedidas de varias demisións no 
gobemo portugués por casos de corrupción de pouca monta 
comparados cos de outros Estados da zona o que é un exemplo 
para calquera democracia, e son o anticipo da Exposición 
Universal de Lisboa, que vai adicar varios actos a Galicia. 
Na fotografía un detalle do consulado en Vigo. 

OS MAIORES QUE VIVEN 
SÓS son cada dí~ máis, xa un 
dezas~is por cento deles neste intre 
e tamén no N adal, todo is to unido 
a unha despoboación vertixinosa, 
sobre todo entre Cabeza de 
Manzaneda e Sabiñao, a provincia 
de Ourense e o sur de Lugo, así en 
concellos coma Ríos, Lobeira, 
Teixeira ... , nos últimos cinco anos 
perdeuse a metade da poboación e 
os que quedan son máis vellos. Ás 
veces, como no caso dos dous 
anciáns que morreron por un · in

cendio en Cervantes, nunha casa conviven máis dun vello 
en condicións preocupantes. 

O CENTENARIO DO 
NACEMENTO DO GREGO 
SATURNINO CUÍÑAS, o 
día 21, f ainos lembrar a este 
investigador do noso folclore 
que é moi coñecido pola 
romaxe de San Fins do Cas
tro, onde exerceu de crego 
toda a súa vida e. polo seu 
«berro seco», un triple aturuxo, 
recollido por Milladoiro. Foi 
un promotor de toda a nosa 
cultura popular e un valedor 

do nos'o idioma na liturxia. Recollía do pobo as letras e 
músicas que despois interpretarían as cor~is e grupos 
folklóricos. Na fotografía lllcindo a medalla ~o primeiro 
Marcial de Adalid. 

HAI AGORA DEZ ANOS, o Casón tivo 
en vilo a todo o país, víctima das reaccións 
desafortunadas dunhas autoridades .que 
puxeron a poboación nunha rúa cega. O 
que isto subscribe tivo que apañarse xunto 
con outros veciños para libera-la 
poboación de Parga do pánico e da tenta
ción á violencia para desfacerse daqueles 

. bidóns que coa daveira anunciaban morte 

....... ¡¡;.r..__... 

e destrucción. Naqueles días de infortunios, o sen sentido 
levou aquela. carga á Alumina, ata que un barco destartaldo 
cunha tripulación collida só por interese económico fixo re
tomar a un porto totalmente cercado de Holanda aquel veleno 
que endexamais tivo que roza-las nosas costas. Pero a elec
ción segue sen aprenderse e os cargamentos de lixo non fan 
máis que destruí-la vida dos nosos mares e terras. 

AS MINAS son un dos 
lugares máis sórdido.s 
no mundo do traballo 
con tantas víctimas nos 
países lindantes: León, 
Asturies, etc. En Galicia 
cínguense máis ben ás 
extraccións de pizarra, 
granito e lignitos, como 
os que son utilizados nos xacementos pra producción de 
enerxía como As Pontes e Meirama, algunhas delas como 
as de pizarra con moitos problemas laborais. Máis de dezasete 

. mil cincocentos galegos traballan nestas explotacións, que 
supoñen un importante índice de exporlacións: o· 90% de 
pizarra e 9 70% de granito de todo o que se vende no Estado 
procede das canteiras galegas . . 

O BESUGO é un dos pratos 
propios do N adal, pero o 
que quizais descoñecemos é 
que dentro dalgúns anos 
comercializaranse desde 
granxas, gracias a todo o 
esforzo de investigación e 
producción que hai detrás. 
Por exemplo nas granxas do 
Instituto Oceanográfico de 
Vigo, onde levan anos in
vestigando cómo alimentar, 
reproducir e producir besu
gos. Tito Peleteiro coordina este equipo de investigación que · 
xa foi agasallado con varios premios de acuicultura a nivel 
mundial debido ós traballos sobre o desenvolvemento em
brionario do besugo e o seu engorde en catividade. 
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DESDE AGUIÑO 

Xuíces e f oren~· 

ses en casos de 
morte 

Un rapaz de Aguiño, casa- · 
do había un ano, finou en augas Por Francico 
das Canarias o martes, 28 do Lorenza Mariño 
mes de outubro. O barco recalou no porto de Las Palmas 
á primeira hora da mañ.á pois xa viñan rumbo a ese porto. 

Por telefonía· xa se lles comunicara anticipadamente 
ás autoridades do porto; o finamento de Ov.idio. Os 
compañeiros tiveron catro horas de longa espera ata que 
chegou unha xuíza para decreta-lo erguemento do cadá
ver. 

Se mirasen á familia do rapaz, penso que non o farían 
así; e ¿se se tratase µun fillo, dun esposo da xuíza? Pois o 
caso do médico forense aínda é máis ignominioso. Non 
acudiu en toda a tarde do martes e puxo hora para as 8. d~ 
mañá do mércores. E non quero falar do descoido con 
que trataron aqueles restos dunha persoa... Tamén os 
mortos merecen un respecto. 

Pe~o isto non ocorre unicamente nas Canarias, pois 
tamén por estes eidos teño observado esperas intermina
bles para un cadáver nunha praia, no peirao ou nun mon
te coa conseguinte desesperación e impotencia dunha 
familia que xa só e~pera estar unhas p"ouquiñas horas cos 
restos dun ser henquerido. 

Lémbrome que unha vez morrera entre os croios 
dunha canteira un rapaz de Aguiño. Despois de longas 
horas de espera poio xuíz de Ribeira, o pai desafiou toda 
autotidade, foi remove-las pedras, e colleu no colo o seu 
rapaz. Cando viña de camiño á súa casa apareceu o xuíz, 
tremendamente irritado por levanta-lo cadáver ~en 
autorizalo el. E vendo o que podería ocorrer, cfuixinme 
eu ó Sr. Xuíz e díxenlle só esta frase: ¿Qué faría V de. se 
o morto fose o seu filio? E deume a razón sen volver a 
poñer traba ningunha a aquela familia. 

· Iso é o humano e o cristián da~ nosas actuacións na 
vida anque non parece ser este o pensamento de bastan
tes xuíces e forenses. 

Cando unha familia está a vivi-la traxedia da morte 
non se lle poden pór impedimentos. Cando fun visita-la 
familia de Ovidio, o rapaz de 22 anos que· morrera de 
enfermidade súbita' a bordo, eu mesmo derrubeime soli
daria e sentimentalmente, vendo a súa nai, Mercedes, a 
seu pai, Ovidio, a súa irmá.'..negábanse a admiti-la 
realidade. 

En canto á esposa do finado, Rosana, o meu resistir 
acabouse. ¿Que lle dicir? «Se ti vese palabra~ bonitas ... o 
que podo facer só é chorar contigo». E nestas mortes inex
plicables non hai que botar discursos anque sexan bíbli
cos, senón chorar con eles. 
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Hai que roelo 
Unha das conclusións que sacou Ma

nuel Fraga do debate de 'investidura, que 
supuxo a súa terceira elección como pre
sidente, foi unha que fixera famoso o Club 
de Fútbol Pontevedra, nos seus efémeros Por Tintxu 
tempos gloriosos: hai. que roelo. Con esa 
fonda reflexión referíase Manuel Fraga a que a oposición (e mailo 
conxunto dos cidadáns) terían que soportal o outros catro anos, pe
ríodo no que se autoproclam~m sucesor de si mesmo. 

Hai que recoñecer que todo o proceso desde a disolución do 
Parlamento ata a elección do novo presidente se fai ba~tante pesa
do, sobre todo cando a decisión das urnas resulta tan evidente como 
foi .nestas tres últimas ocasións. Quizais por iso, tanto o reelixido 
presidente coma quen lle retrucaba por terceira vez, tiveron discur
sos tan distintos e distantes·: non tiñan gran cousa que dicirse; máis 
que repetir vellas liortas. Por iso a novidade estivo en pequenas 
querelas de campanario, a ver se. un era ou non o · señc:>rito da 
Reboraina e quen tiña dereito a citar a Castelao ou ó propio Ramón 
Piñerro. 

Seguramente tiñan razón o~ que acusaban a Manuel Fraga de 
repeti :--los discursos das <lúas veces anteriores, no que toca ás cousas 
que córñpre facer en Galicia. Na medida en que iso se acepte, hai 
que recoñecer tamén que as promesas das veces anteriores non aca- . 
baron de se cumprir. Nesa liña foi onde se sitúaron os voceiros dos 
grupos cÓaligados: Anxo Guerreiro e Pérez Touriño tiveron 
intervencións acertadas nesa liña, aproveitándose de que era a 
priµieira .vez que lle podían. dicir iso á cara ó .candidato do PP. 

Xosé Manuel Beiras, quizas no seu proído de facer un discurso 
bonito e de non insistir en demandas ás que. Manuel Fraga fai oídos 
xordos, só tivo catto párrafos de alusións concretas á xestión, nos 
que denunciou o que o candidato non fixera como presidente, fixera 
mal ou desfixera, ós seus desmáns. Polo demais, a súa alegórica 
denuncia da suposta peste que. supón a política vixente non cadra 
moito co .que se agardaba na ocasión e o recordo do seu éxito, moi 
lexítimo, non podía ocultar que o candidato era outro. pero segura
mente moitos cidadáns agradeceron as abundantes chamadas á 
autoestima a partir das alusións á conmoción dos círculos de opi
nión madrileños. 

· Á vl.sta <leste debate, semella que nos catro anos próximos Fraga 
e Beiras van seguir estando nas antípodas, sen puntos de encontro. 
Xa se verá se a retórica dos pactos propostos polos socialistas e 
aceptados polo novo presidente dá algún resultado máis concreto. 
Pero Beiras corre un grave risco se o seu distanciamento do poder 
da Xunta non se basea nun achegamento día a día ós problemas dos 
cidadáns e en ofrecerlles alternativas. Ese 'é o gran desafío do BNG, · 
se quere realmente seguir polo camiño do éxito. 

Polo demais, poucas novidades. Non hai nada que se pareza 
máis a tres mil gaiteiros ca cinco mil gaiteiros. Contar con tres novos 
conselleiros, non moi coñecidos por demais, nun gobemo. que con
centra todo o seu peso no presidente non promete grandes novidades. 
Non serán quen de promovelas os algo máis abundantes altos car
gos de segundo rango. 



. ' 

INTERNACIONAL 

Democracia e emprego 

Recentemente celebrouse un 
cumio en Luxemburgo sobre o 

emprego, no que.participaron os presi
dentes dos gobemos dos Estados, que 
compoñen a Comunidade Económica 
Europea. C~mo ternos comentado 
noutras colaboracións, o emprego é un 
dereito de toda persoa, para poder aten-· . 
der ás súas necesidades e obrigas. Non 
podemos falar propiamente de demo
cracia se tpilleiros de persoas non teñen 
acceso a un traballo digno. Os gobemos · 
máis progresistas fixeron posible este 
cumio, no que predominaron máis-os 
aspectos sociais cós economistas. De 
novo as diferencias cos gobemos con
servadores foron notorias, principal
mente no caso español. 

A importancia -do emprego 

Os países da comunidade europea 
teñen uns 18 millóns de 
deserripregados, dos que uns tres 

· millóns son españois. Por primeira vez, 
o Consello europe9 dedicouse 
monograficamente a un tema e por 

· primeira vez se anticipa a aplicación 
dup mecanismo incluí do nun tratado: 
o de Amsterdam, aínda non ratificado. 
A importancia de poñer en marcha un 

método de vixfümcia multilateral, para 
vixia-lo cumprimento dos obxectivos 
de.emprego é dobremente crucial: equi
para o ·obxectivo-emprego ó.obxectivo 
moeda-única. Son importantes as 

.· pr~postas sobre emprego, baseadas en 
políticas activas para propiciar en cin
co anos a inserción/reinseción laboral 
d·a mocidade en paro e dos 
desempregados de longa duración. 
Paradoxalmente~ o presidente do Esta
do español, co índice máis alto de pa
rados, descolgouse destas. políticas, 
cunha cláusula de exclusión, para no'n 
cumpri-los obxectivos nos cinco anos, 
período de tempo no que o resto de Pre
sidentes se comprometeron a facelo. 
Por primeira vez, desde o seu ingreso 
na Comunidade Económica Europea, 
en 1986, -España limita o seu impulso 
europeísta e apúntase ás excepcións. 
Isto demostra que ternos un gobemo de 
dereitas, que é o máis conservador da 
Emopa comunitaria. Aquí todo v_ai ben, 
pero cada vez para mel)os xente. 

Vellos e novos esquemas 

Os acordos do cumio de Luxembur
go, aínda sen ser.suficientes, abren unha 
porta á Europa social. De tódolos xeitos 

móvense no marco dunha política eco
nómica tradicional, na que o 
desemprego é unha consecuencia clara 
das súas -contradiccións. Debemos 
camiñar a unha sociedade ecosocialista, 
na que o traballo de. tódolos seus 
membros, en disposición de r~alizalo, 
constitúe non só ullha necesidade indi
vidual, senón tamén social. Unha 
sociedade deste tipo está organizada 
para a satisfacción das necesidades de 
tódolos seus membros. Esta sociedade 
buscará que toda a poboación activa 
estea empregada, para así atender máis 
facilmente ás necesidades. Moitos au
tores defenden a posibilidade técnica de 
reducir fortemente a xomada laboral. 
Pódese aforrar moito traballo, se se sim
plifica a enorme da gamm~ dos artigos 
de consumo, porque se pode lograr 
unha maior automatización dos proce
sos productivos. Tamén se pode aforrar 
grande cantidade de traballo improduc
tivo do sector da distribución e da ven
da, especialmente reducindo a alienan
te publicidade actual e as necesidades 
de transporte. 

O tempo de traballo debe ser redu
cido progresivamente ata acada-lo ple- . 
no emprego, facilitado polo incremen
to da productividade. Nunha so"ciedade 
así organizada non ten sentido a ansio
sa . busca actual de actividades, que 
creen emprego. A activid.ade humana 
non se esgota cunha profesión, p~r 
gratificante que sexa. Existen moitas 
outras actividades creativas. En defini
tiva, como di Boulding: «Para que a 
raza humana sobreviva, ten que .des
envolver unha economía cíclica na que 
tódolos materiais se obteñan dos gran
d~s depósitos (aire, solo e mar) e se 
devolvan a eles, ·e todo o proceso se 
mova por enerxía solar». A novos 
tempos, novos esquemas, sobre todo, 
se os vellos non funcionan. 

Moisés Lozano Paz 
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POEMARIO 

~~~~------------------------------------------------
A creación< 

No principio recibiu o mestre os ceos e maila terra. 
A terra era confusión e escuridade, 
dúbidas e medos, 
ansias e soidades, 
f ames e angustia 
· quietude e silencio. 
E un vento de Deus. batía as ás por riba das augas. 
Devezos e soños, 
preguntas e sorris.os 
cantigas e movemento 
apreixaban a vida qué buligaba en fontes interiores 
apreixaban golfiños e tamén enxurradas violentas 
ondas ·serenas e quenlla.s sedentas. 

E dixo o Mestre: Que veña a luz. 

E o mestre fixo luz 
cada vez que o ceo se descubría ceo, 
e a terra sabía dos seus medos e cantigas: 
cada vez que o xove soubo chamar . 
á súa luz, día 
e á súa escuridade, nóite. 

E VIU O MESTRE QUE ERA BO. 
EMPARDECEU E AMENCEU O DÍA PRIMEIRO. 

E dixo o Mestre: 

Que se amoreen as augas 
e se deixe ve-la terra firme, o e han seco. 

Con paciencia o mestre camiñou sobre da súa terra. 
Escaravellando, abrindo sucos -ás veces a flor de terra
bateu con minerais, rochas, metais 
pedras preciosas, 
tamén lama e areeiras. 
E encheu ó xove de confianza, seguridade, autoestima. 
Aprendeulle a acepta-la súa fraxilidade· e maila súa forza. 
Subindo as súas montañas 
e baixando ata os seus barrancos 
axudoulle a recoñece-las súas alturas e os seus ·abismos. 
Percorreu o seu territorio e así puido revelarlle 
o seu grandor e mailos seus límites. 

Mergullouse nas súas augas 
e descubriu nel a súa ansia de Verdade, de Lib~rdade e 
Beleza, 
o seu devezo de Bondade; 
e fixo que fosen o alento que inchase a Esperanza 
da súa barca 
e marcasen un rumbo nas augas avoltas 
dos semares. 

E VIU O MESTRE QUE ERA BO. 
MENCEU E EMPARDECEU o DÍA SEGUNDO. 
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E dixo o MESTRE: 

Que a terra produza vexetación: 
herbas que dean semente 
e árbores froiteiras que dean froito sobre. da terra. 

E deu o mestre en moldea-la arxila 
mesturando aterra coa auga . 
e aprendeulle ó xove a facer figuras fem).osas de si. mesmo. 
Desenterrou pedras preciosas e cristfils 
que el aprendeu a pulir e tallar en formas caprichosas 
e orixinais. 
Traballou metais finos e rochas duras, 
axudoulle a bat~r, a esfregar, a mesturar ... 
e construír milleiros de cousiñas. 

Cada creación era un sorriso 
que aloumiñaba de verde esa terra noviña 
que cada vez se ía facendo máis rica 
tanto por dentro nos seus pozos e nas súas minas 
coma por fóra, nas súas flores, nas súas árbores 
nos seus froitos. 
o mestr~ sementaba vida 
e o xove 
bebendo a auga do seu propio pozo 
ía medrando ós poucos 
ata dar froito. 

·E VIU Q MES'J;RE QUE ERA BO. 
EMPARDECEU E. AMENCEU O DÍA TERCEIRO. 

Dixo o Mestre: 

Que haia luceiros no firmamento 
para arreda-lo día e maila noite 
para' alumearen sobre da terra. .. 

E agasalloulle o mestre dous luceiros maiores ó xove. 



loeduCador __________________ _ 
Un era grandeiro e_ de lume. 
Alunieaba a vida 
con esforzo, teimudo, e con retesía. 
Era o espacio do estudio e do traballo. 
O espacio da creación. 

Outro era de prata 
e aínda que máis pequeneiro 

. estaba rodeado de lnilleiros de .puntos escintilantes 
que alumeaban a noite 
converténdoa nun gran salón de baile. 
Era o espacio da celebración e maila festa 
da arte e do acougo. 

Tal agasallo foi obra do mestre. 
Creou os luceiros co seu estudio serio 
e o seu traballo abnegado : 
coa súa propia oración 
coa súa propia canción 
e o propio baile. 
O xove descubriu o seu Sol na luz do mestre 
festexou a luz da Lúa e· mailas Estrelas 
aquela noite pecha 
na que sorprendeu o sorriso do mestre. 
que seguía a crer 
celebrando 
alumeando 
a vida. 

E VID O MESTRE QUE ERA BO 
AMENCEU E EMPARDECEU O DÍA CUARTO. 

Dixo o MESTRE: 

Que buliguen as augas de animais viventes 
e que as aves revoen no firmamento. 
Que a terra produza animais vivos dé cada especi.e. 

E así foi. 
Deixou o mestre soñar ó xove 
a alentou a ansia creadora que xurdía nel. 

Acompañou os seus soño~, 
os seus intentos, 
a súa vixilia, o seu traballo, 
a sua pregaria 
os seus logros e impotencias, 
os seus éxitos e fracasos. 

Acompañouno. 
Non puxo cancelas á súa imaxinación. 
Deu luz á súa intelixencia 
e fondura ós seus sentimentos. 
Fortaleceu a súa vontade. 
Fixo aloumiñadores e ó tempo penetrantes 

os seus cinco sentidos 
capaces de percibir todo o exterior 
e mailo de dentro. 

E a vida ía xurdindo qas súas mans, 
dos seus ollos, 
dos seus pés, 
da súa boca, 
e en formas diversas espallábase polos mares 
polos ceos 
e por toda a terra. 

E VIU O MESTRE QUE TODO ERA BO. 
EMPARDECEU A AMENCEU O DÍA QUINTO. 

Dixo o MESTRE: 

Imos facer hoxe ó Humano á imaxe nosa, 
á nosa semellanza 
e que mande nos peixes do mar 
nas aves do ceo · 
e nos animais da terra. 

E o mestre dedicouse ó seu derradeiro labor: 

Aprendeulle a ser dono da vida 
que lle fora dada. 
Fíxolle decatarse das súas propias creacións 
e nomealas 
non fose que ás obras das súas mans 
lles petase nomeáreno a el 
e o xove esquecese a súa esencia 
o nome de seu. 

FíXolle lembra-la propia historia 
e nomeala 
para que o seu pasado. non o dominase 
e seguise construíndo o futuro 
no seu presente. 

E viu o mestre que o xove 
xa era persoa. 

E VIU O MESTRE QUE TODO ERA MOi BO. 
EMPARDECEU E MENCEU O DÍA SEXTO. 

E no día sétimo 
o .MESTRE· deu por concluída a súa angueira. 

Bendiciu o mestre o día sétimo 
e deulle gracias ó MESTRE 

. por toda a obra creadora 
que levaba feíto 
servíndose del coma instrumento. 

Mª del Pilar de Francisco 
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OBRADOIRO DOS NENOS 

Polos Meniños do Mundo 

,Recentemente a Fundación 
Meniños celebrou polas principais 
cidades de Galicia unha xornada 
de Solidariedade cos nenos e ne
nas que, especialmente nos países 
do sur, sofren sf[uacións de explo
tación e carencia, mesmo de ca-· 
rencia de «identidade legal», o que 
,en ,ocasións dificulta a busca de 
alternativas para eles. Léronse. 
estes textos que aquí incluímos, un 
manifesto de Manolo Rivas e un 
poema da nena María López. 

Manif esto para meniños 

Como nos naufraxios dos bar
co , sempre se di que os nenos son 
o primeiro que atender. 

Pero unha cousa é a retórica 
dos «capitáns» do barco do mundo 
e outra moi distinta é a realidade 
do que acontece nese mundo. 

Se o mundo fora pensado para · 
os nenos e nenas sería tamén o 
mellor paraíso para os adultos .. 

Pero para millóns de nenos e 
nenas o mundo é un ip.ferno e a 
vida unha especie de terrible xogo 
do rol, un exercicio diario de 
superv1 vencia. 

Dise que os meniños son o 
futuro, pero hai unha infancia sen 
futuro. Condenada de antemán á 
marxinalidade, aos malos tratos, á 
explotación laboral, e mesmo á 
desaparición nas rúas das cidades 
onde rexe a lei do máis forté. 

Dise qtie caeron os muros da 
«guerra fría», pero hai outros 
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muros que derrubar. E o peor muro, 

se cabe, é_ o do silencio sobre a · 

realidade da infancia no mundo. 

E esa realidade pode resumirse 

nunha frase: Para moitos nen os e . 

nenas o mundo é un cárcere onde 

están metidos polo delicto de 

naceren. 

Se de verdad e se coñecera o 

que pasa, moitas conciencias 

espertarían e as cousas poderían 

empezar a cambiar. 

· Por iso, o primeiro que haí que 

facer é informarnos e informar da 

realidade. E logo romper o silencio 

cómplice. Poñer en primeiro lugar 

da axenda mundial o problema dos 

meniños, emp~zando por aqueles 

que sofren, pasan necesidades e 

penurias e nin sequera teñen un 

fogar para soñar. 

Por pequeno que pareza, o de 

hoxe é·un grande paso. Ro.mpe.mos, 

á nosa maneira, _tanto silencio. E 

agora, a seguir. adiante. Levamos a 

m'ellor bandeira. a bandeira dos 

meniños. 

Manuel Rivas 

22 de novembro c;le 1997 



Eu ,sei qu existes, que estás aí 

Esa maña estabas leda. 
Ti, Óscar, 
que vi vías nas rúas de Lima 
abandonado. 
Ou ti, Kainaria, 
· traballando catorce horas 
na fábrica paquistaní de zapatos deportivos 
cosque eu presumo. 
Ou ti, Xoana, 
que· te vendías a turistas europeos 
nas rúas de Santo Domingo . . 
Ou ti, f elipe, 
que fuxías dos escadróns da morte 
polos arrabaldes miserentos de Río de Xaneiro. 
Ou ti, William, 
que en Bogotá te poñías en cada semáforo. 
Ou ti, Pradep, 
que para sobrevivires en Bombai 
roubabas nos grandes álmacéns. 
Pero mi día viñeron por ti. 

Viñeron para levarte, 
para asustarte, 
para maltratarte, 
ou para facer de ti un espectáculo. 

E ninguén puido reclamarte, 
porque ti ,. 
Óscar, Kamaria, Xoana, 
William, ~elipe, Pradep, 
non existías para os que mandan. 
Mais iso non é certo. 
Ninguén ten de:reito a ignorarte, 
a roubarche a inocencia, 
o teu ·dereito a ser neno 
o teu dereito 
á ternura 
á vergoña 
ó cabreo, 
ou á ledicia que tiñas aquela mañá. 

María López Jiménez 
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CINE 

Para ver 
Carreteras Secundarias 

(Emilio Martínez-Lázaro) 

Fuxindo das produccións nortea-
. mericanas que tódolos nadais invaden 

os nosos cines, este mes apostamos por 
tinha película con sinatura española: 
Carreteras secundarias. 

Adaptación da nov~la homónima 
de Ignacia Martíllez de Pisón e con 
guión do mesmo autor, o filme conta no 
seu reparto con actores da calidade de 
Maribel Verdú ou Antonio Resines 
(revalorizados, e moi especialmente o 
egundo, logo do seu' traballo en La 

buena estrella), ademais do mozo 
Antonio Ramallo que confirma aquí os 
bos dot~s apuntados en La buena vida. 

Cun Citroen Tiburón como única 
posesión, un pai desarraigado e de 
escuro pasado (A. Resines) e o seu fillo 
adolescente (F. Ramallo) fan un , 
percorrido pola xeografía española que 
se converte ó mesmo tempo nun 
percorrido vital e de descubrimento 
mutuo, un percorrido que non só os 
acerca a distintos lugares senón tamén 
entre eles mesmos. 

Ambientada na España dos · 70~ 

Carreteras secundarias é para o seu 
director Emilio Martínez-Lázaro «a 
historia das incomprensió~s que semp.re 
se dan entre fillos e pais. Ese momento 
da vida dos mozos na que se enfrontan 
ós seus pais e son uns filios de puta», e 
para nós a perfecta excusa para fuxir da 
monotonía do nadal e .disfrutar dunha 
excelente pel.ícula. 

Para recordar 
Colección Abbas 

Kiarostami 

Os intereses económicos e . o control 
das salas por determinadas productoras 
que teñe~ que rendabiliza-los seus 
investimentos impídennos, normalmente, 
disfrutar do cine que se está a facer noutros 
países, obrigándonos a agardar que os 
directores teñan éxito nalgún festival para 
poder. descubri-ia súa obra. 

Este é o caso do realizador iraní 
Abbaas Kiarostami, quen, a pesar de levar 
no mundo d.o cine dende o ano 1970 e de 
ter dirixido preto de 30 películas tivo que 
agardar ata a Seminci de Valladolid do 
ano 94 para se dar a coñecer fóra do seu 
país. 

Para quen. non ti vese. a oportunidade 
de poder velas no seu día a casa Filmax 
ten deride hai, uns meses no mercado, o 
prezo de 1995 ptas. cada unha, a que se 
deu en chamar «trioloxía de Koker» e que 
inclúe os títulos roáis coñecidos de 
Kiarostami: ¿Donde está la casa de mi 
amigo? (1987); La vida y nada más (1991) 
e A través de los Olivos (1993 ). 

Profundamente humanista e cun estilo 
sinxelo, Kiarostami adoita centra-las súa 
sobra no universo da infancia, como 
resposta á imposibjlidade de filmar no 
seu país temas como a política, o amor ou 
a relixión. Aínda que negue ser un director 
realista recoñece que «nunca perde a 
oportunidade de recordarlle ó espectador 
que o material gravado ·é a realidade. 
reconstruí da e non unha ficción». 

Rubén Rivas ·Vida/ 

Para traballar 

E.T.A. (1) 

Neste mes e nos dous seguintes (esta 
división en tres non é arbitraria senón que 
cada un corresponderá cunha década, 70, 
80 e 90) a nosa proposta de película para 
traballar centrarase nos distintos 
achegamentos que, dunha forma directa, 
o mundo da cinematografía fixo á banda 
terrorista ETA. 

Nos anos 70 tres son as ocasións nas 
que o cine repara en ETA Comando 
Txikia (Muerte de un presidente), Opera-

. ción Ogro e El proceso de Burgos. Tanto 
Comando Ixikia (José Luis Madrid, 1976) 
como Operación Ogro (Gillo Pontecorvo, 
1979) ilustran un dos golpes de meirande 
repercusión do grupo vasco: o atentado 
que lle custou a vida .ó almirante Carrero 
Blanco. Para elo céntranse especialmente 
ti.o proceso de elaboración do mesmo. 
Pero mentres o filme de J.L. Madrid apa
rece escasamente oocumentado e cunha 
pobre calidade técnica e de diálogos, o do 
italiano Pontecorvo, mellor· conformado 

- esteticamente, introduce, . ~ par de 
anotacións ideolóxicas, o debate' do 
camiño a seguir pola banda logo da caída 
do franquismo. 

El proceso de Burgos (lmanos Uríbe, 
1979)., pola súa banda, estructú'rase como 
un lpngo documental no que distintos 
membros de ETA lle contan á cámara a 
súa historia, a súa concienciación política 
e as súas lembranzas do xuízo celebrado 
nesa cidade no ano 70. A nivel cinerriato-

. gráfico e como documento histórico é o 
.mais interesante dos tres e, sen lugar a 
dúbidas, o que roáis pode dar de si tanto 
para a s.úa utilización docente comO' para 
un debate sobre o tema. 

Para non perder: A comedia In & Out dirixida por Frank Oz e a súa banda sonora con tema·s de Marc . Shiman, Patsy 
Cline ou Diana Ross. · . 
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG,97) 

O· gran erro de David (2 Sam 20) 

O regreso de David a 
Xerusalén é un longo 
proceso cheo de 
precaucións e de astu
cia política. As tribos 
do norte ou de Israel 
parecen máis dispostas, 
en principio cás do sur 
ou de Xudá a aceptar a 
David. Pero ... (1) 

1 Por un · casual estaba alí un 
home perverso, que se 
chamaba Xeba, filio de Bicrí, 
un benxaminita. Este tocou a trompeta dicindo: -»Nosoutros non ternos parte 
con David, nin ternos herdo co filio de Ixaí. ¡Cadaquén para a súa tenda, Israel». 
20s homes de Israel abandonaron a David e seguiron a Xeba, filio de Bicrí; pero 
os homes de Xudá seguiron co seu rei dende o Xordán cara a Xerusalén. (2) 

David ofrécelle o mando do seu exército a un sobriño seu, Amasá, que 
pertencera ó exército derrotado de Abaxalom. (3) 

[ ••• ] 
40 rei ordenoulle aAmasá: -»Convócame en tres días os homes de Xudá e ti 

preséntate tamén». 5 Amasá marchou e convocou os homes de Xudá, pero tardou 
máis tempo do marcado. 6David díxolle entón a Abixai: -»Agora Xeba, filio de 
Bicrí, vainos facer máis dano ca Abxalom. Colle os homes do teu señor. e vai 
detrás del, non encontre cunha cidade fortificada e escape». (4) 

O deposto xeneral Ioab non se resigna, e argalia atoparse co seu curmán, 
Amasá: (5) 

[ ••• ] 
9Ioab preguntoulle aAmasá: -»¿Como estás, meu irmán?». Ó tempo coa súa 

dereita collíao da barba para bicalo. 10Amasá non reparou na espada que levaba 
Ioab na outra man. Ioab feriuno con ela no ventre e saíronlle as entrañas. Sen 
necesidade doutro golpe, Amasá morreo. Despois Ioab e Abixai, o seu irmán, 
seguiron perseguindo a Xeba, filio de Bicrí. 11Un home dos de Ioab púxose onda 
Amasá e dicía: -»Os que estean por Ioab e os que son de David, que sigan a 
loab». 

Xebá _é acurralado, e unha muller fai de mediadora para acabar con el: (6) 

[ ••• ] 
16Unha muller asisada berrou dende a cidade: -¡Escoitade! ¡Escoitade! 

Dicídelle a Ioab que· se achegue aquí, que lle quero falar». [ .. ] 18Entón díxolle ela: 
[ ... ] -»Nosoutros somos unha das cidades máis pacíficas e fieis de Israel e a unha 
cidade que é nai en Israel ti tenías trae-la morte. ¿Por que queres estraga-la . 
herdade do Señor?». (7) 

A mullere mailo xeneral chegan a un acordo: 

[ ••• ]
22 A muller convencen ó pobo coa súa sabedoría. Cortáronlle a cabeza a Xeba, 

filio de Bicrí, e botáronlla a Ioab. Ioab tocou a trompeta e, afastándose da cidade, 
volveu cadaquén para a súa tenda. Ioab volveu a Xerusalén onda o rei. (8) 

Pero aferida quedou aberta: a unión entre Norte e Sur -entre Israel 
e Xudá-, era artificial, e vai fender trala marte de Salomón. 

Xosé Chao Rego 

1David, que aínda estaba no lugar 
chamado Os Castros, na Transxordania 
ou alén do río Xordán, non calculou ben. 
O historiador Martin Noth di que foi a 
primeira imprudencia da súa carreira, 6 
non ter dabondo en conta a vella 
oposición Norte-Sur, que xa viña 
encirrada pola rivalidade de Xaúl, 
primeiro rei do Norte e David_, primeiro 
rei dos reinos unidos, pero de fráxil 
soldadura que tiña coma referencia da 
unión a Xerusalén, cidade privada do rei 
David e capital do reino.· 
2 A rebelión estaba servida: os da tribo 
de Benxamín, no centro de Palestina, 
estaban por David que, preocupado polos 
seus paisanos de Xudá, trata de 
incorporalos á procesión de retomo a 
Xerusalén. Pero agora os do Norte 
revíranse e ceiban un aturuxo de 
rebelión, lembrando os tempos 
idealizados da vida nas tendas de 
campaña. 
3Intelixente medida para se facer coa 
xente do Sur que loitaran contra David, 
ó tempo que destituía 6 seu sobriño o 
xeneral Ioab, quizais en castigo por matar 
ó seu fillo Abxalom. 
4¿Por que tarda tanto Amasá¿ ¿Non será 
capaz de organiza-lo exército ou 
manterase aínda na rebeldía? David 
mándalle organiza-la partida a outro 
sobriño, irmán de Ioab, xa que prometera 
non poñer máis a este á fronte do seu 
exército. 
5Todo sucede na fronteira do río Xordán 
e o seu paso evoca a entrada triunfal de 
Xosué en Canaán. O escritor sagrado 
enxalza a personalidade do magnánimo 
rei David, o Unxido de lavé, o tipo ideal 
de rei. · 
6Na Biblia aparecen ás veces mulleres 
con esa función mediadora, que tmha 
lectura tradicional esquece a miúdo. 
Curiosamente, como adoita suceder 
mesmo nos evanxeos, estas mulleres 
heroínas, con frecuencia son anónimas, 
por culpa dese patriarcalismo bíblico que 
funciona «sen contar mulleres nin 
nenos». 
7Era unha cidade-nai, posiblemente 
cabeceira de comarca famosa pola súa 
sabedoría e xuízo. 
8 A sucesión de David, toda unha traxedia 
familiar, pero no horizonte está a figura 
idealizada do ambicioso Salomón. 
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DOCUMENTO 

Carta aberta Che Gllevara 
,, 
o 

« ... Ché, moitos dos teus receos 
confirmáronse ó longo deses anos e 
contribuíron ó fracaso dos nosos 
movementos de liberación. Non te 
oímos dabondo ... Pero, malia tantas 
derrotas e mais erros, tivemos 
conquistas importantes ó longo 
<lestes 30 anos. Movementos 
populares itromperon en todo o 
continente. 

Hoxe, en moitos países, están 
mellor organizadas as mulleres, os 
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campesiños, os obreiros, os indios e 
mailos pobres, e xerouse a teoloxía 
da liberación. 

Levamos extraído consi-derables 
leccións das guerrillas urbanas dos 
anos '60; da breve xestión popular 
de Salvador Allende; do goberno 
democrático de Maurice Bishop, en 
Granada, masacrado por tropas de 
Estados Unidos ; da ascensión e 
caída da revolución sandinista; da 
loita do pobo do Salvador. 

No Brasil, o Partido dos 
Traballadores promove, nun 
centenar de cidades administradas 
polos seus militante's, nnha 
'revolución de baixa intensidade'. 
En Guatemala, as presións indíxenas . · 
conquistan espacios significativos. 
En MéxiCo, os zapatistas de Chiapas 
poñen en coiro a política neo liberal. .. 

Dende onde estás, Ché, bendinos 
a tódolos que comungamos cos teus 
ideais e as · túas esperanzas. 

Bendí tamén ós que cansaron, se 
aburguesaron mi fixeron da loita 
unha profesión en beneficio propio. 

Bendí ós que teñen vergoña de 
se confesar de esquerdas e 
declarárense socialistas. · 

Bendí ós dirixentes políticos que, 
unha vez destituídos dos seus cargos, 
hunca máís visitaron unha favela ou 
apoiaron unha mobílización. 

Bendí ás mulleres que, na casa, 
descubriron que os seus 
compañeiros eran o contrario do que 
ostentaban fóra, e tamén ós homes 
que loitan por vence-lo machismo 

, que os dominé:l. 

Bendinos a tódolos que, <liante . 
de tanta· miseria, sabemos que non 
no~ fica outra vocación senón a de 
converter corazóns e mentes, 
revolucionar sociedades e conti
nentes ... 

Haiche moito por facer, 
benquerido Ché. Preservamos con 

· agarimo as túas maiores herdanzas: 
o espírito internacionalista e maila 
revolución cubana ... ». 

Frei Betto 



TELEVISIÓN 
Antón Miramontes 

TV: todo pola audiencia 

¿Hai que darlle á audiencia o que 
quere? Velaí unha pregunta interesante e 
mesmo definitiva. Da súa resposfa depen
de que teñarrios un tipo ou outro de tele
visión. As distintas· canles están metidas 
na guerra pola audiencia. «Todo pola au
diencia», ese é o lema. ¿Que a mocedade 
ou a rapazada quere vfolencia?, pois veñan 
debuxoa xaponeses e películas de puños, 
coitelos, tiros e moito tomate; veñan' 
«Rambos»· e «Termi1lator», e similares. 

· ¿que a sociedade !lesexa sexo?, pois veñan 
películas pomo a «gogo». ¿Que desexa 
futbol?, pois futbol a diario ... que seica 
todo iso ten un efecto catártico, de libera
ción de represións. Anque logo esteamos 
sempre a queixarnos do . ·aumento dos 
roubos, dos · atracos, dos atentados, das 
violacións, etc, etc,. E estoume a referirá 
violencia «de estudio», creada 
artificialmente nos. platós· para disfrutar 
con ela, non á violencia real que cada día 
nos ofrece a vida, do tipo das situacións 
lamentables do terceiro mundo e causas 
así, que é necesario · ver e sentir. 

Visto o visto, non hai que ser un lince 
para comprender que ten que haber un 
control dos contidos. Cataluña acaba de 
institui-lo prim~iro Consello do 
AudioviSual (Consell de 1 'audiovisual) 
que hai en España. Pensa Lluis de 
Contreras, que é o seu presidente~ que «o·· 
Goberno non quere o · control dos 

. contidos», e por iso CiU presentou unha 
iniciativa no Congreso para crear un 
Consello estatal. Ben sabemos que,- aínda 

que o goberno de · Madrid non estea por , 
esas, se ós cataláns selles mete na cachola, 

. que remedio. O gobemo tragará. E todos 
sairiamos gañando. Non hai ben que por 
mal non veña. 

-¿E logo as televisións non se auto
controlan?, preguntoulle un . xomalista. 

-Si, toda televisión ten un certo 
autocontrol, pero a realidade é que «o 
contido televisivo vai de mal en peor», 
responde De Contreras. 

De médicos e hospitais 

E ¿que queren os televidentes? De 
Contreras di que nin sequera se lle pode 
da-lo que queren, porque «non sabemos o 
que quere a audiencia». É outra interesan
te pregunta: ¿dáselles iso porque é o que 

· piden, ou piden iso porque previamente 
se lles deu e se lles inclinou ·a elo? ¿É a 
xente a que segue á telo ou é a tele a que 
segue á xente? ¿Son así ou estamos 
facé~doos así? ¿Funciona a tele coma a 

. cervexa ou coma a droga: empezas sen 
moito interese pero canto maila tomas 
máis adicto te fai? 

Pero de feito, ¿que programas son os 
preferidos?. Os «shows» televisivos tipo 
«Quién sabe donde», «Qué apostamos», 
«Sorpesa, sorpresa», «Lo que necesitas es 
amor», etc., están en declive cunha consi- . 
derable baixa de audiencia, afirma o Pre
sidente do Gabinete de Estudios da Co
municación ·Audiovisual; pídense n~vos 
formatos e deséxase un novo concepto de 
especatáculo televisivo. Mentres tanto, os 
que levan o. gato á auga son «Médico de 
familia» -máis de .9 millóns- e «Hostal 
Royal Manzanares» -preto de 7 millóns-. 
Emilio Aragón e Lina Mortan, que son as 
súas estrelas televisivas, repiten, -xa foran 
o ano pasado- como .os personaxes da 
pequena pantalla con mellor imaxe públi
ca, segundo indica a enquisa de 
Demoscopia. Sen alardes, sen concesións 
á violencia nin ó sexo, simplemente coa 
vida cotiá dos membros dunha fa.mili~, 
tinxido todo, iso si, cunha tenue atmosfera 
de afecte;> e de amor, conseguen o milagre 
de atrae-la atención de nada menos que 
¡ 15 . millóns ! de persoas. Algo digno de 
terse en conta. 

De pelícanos a marcianos 

E ¿que pasao cos <lema.is? A audien
cia algo máis nocturna divídese entre pe
lícanos e marcianos, e ningún dos dous 
programas ten máis rival que eles mesmos. 
Trátase dunha guerra non declarada no 
que vale case todo para consegui-los fa
vores do mando a distancia: sensaciona-· 
lismo, escándalos, acusacións, interiori
dades, xuicios paralelos, sexo, extrava
gancias .. . Vale calquera cousa que poida 
chamar un chisco a atención, desde a.na.nos 
ata invertidos -merecedores de todo res
pecto e dignos de actuar como cada quen, 
pero non de ser utilizados-, e algo máis 
inquedante como son nenas de 1 O anos 
actuando na tele as 11,30 da noite, cando 
debían estar na cama. ¿Non debería alguén 
vixiar estas cousas? Os empezos foron 
desiguais para ámbolos dous programas, 
pero hoxe están nun empate técnico cun 
25% aproximado de cuota de pantalla, o 
que supón varios millóns de televidentes. 
Algúns chaman a estes programas e a 
algun outro as «telemis·erias». Hai xente 
para todo. ¿ Terán tamén o citado efecto 
catártico, e resultarán a longo prazo posi
tivos para que a sociedade vaia perdendo 
o medo a tantos tabús so.ciais que aínda 
nos condicionan? Non estaría mal. Es pe:. 
remos. 

Postdata: Xa no prelo o anteriormen
te <lito e a punto de saír á rúa, Antena-3 
suprime dun plumazo o programa de Pepe 
Navarro a así acabóuselle · a sonrisa ó 
pelícano. ¿Que pasou?. Doulle ós respon
sables de cada un repentino e desacos
tumbrado arrebato de responsabilidade e 
de decencia ou hai que facer caso ós que 
din que todo é para que non saia á luz 
pública o famoso video secreto sobre a 
conducta sexual privada de Pedro J. 
Ramírez, -o director do xornal "El Mun
do"-, ou foi máis beri para evitar apresen
cia continuada na pantalla de Mario Con
de que tiña xa contratado con Pepe Nava
rro un xuicio. paralelo?. Hai opinións para 
tódolos gustos .. E aínda así queda a pre
gunta que moitos se fan: ¿Non é iso unha 
limitación do dereito á liberdade de ex
presión?. Pero isto é unha cuestión que 
ben merece outro apartado. 
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ECOLOXÍA 
1 

Nadal en natui:-al 

Non hai dúbida de que o tempo do · 
N adal foi e será sempre festexado 
corria o nacemento da vida: non só os 
cristiáns senón que a maior parte das 
culturas súmanse á natureza para 
festexa-la chegada da luz, os días 
empezan a medr'ar e -se o efecto 
invernadoiro o permite-, cambia 
climatoloxicamente o ano. 

esta a· data que nos achegue ó bosque; . 
camiñando entre acivros, descubrir 
toda a vida que comeza a amosar todo 
seu esplendor nestas datas; pode se-la 
data clave para troca-lo noso modelo 
de ·vida, fronte .. á agresi vidade 
destructiva a paixón por construír, por 
contribuír máis ben· a sumarnos á 
natureza na tarefa de darlle vida á 

Nas últimas décadas a sociedade vida, de facer 0 N adal un pou~o máis 
do consumo, do despilfarrq e da tele- · natural. 
visión trocou o sentido destas datas·, 
as «brancas» «entrañables» «felices» 
festas deixaron t¡;as de si un regueiro 
de destrucción no contorno: dos 
Aneares partían, contan os vellos, 
camións cheos de acivro para adorna
las portas e as mesas das cidades; os 
bosques eran salvaxemente ·agredidos 
para arranca-los piñeiros que xa non 
poderían ·senti-la neve nas súas pólas, 
o mu go dos valados pousábase na 
me a do «nacemento», do «beJtn», 
deixando sen fogar a miles de diminu
tos seres vivos; o lixo rebordaba os 
cubos; ata os reis magos trocaban 
cabalos e camelos por motos, coches 
potentes ·ou carrozas motorizadas, 
paxes incluídos. 

Non debe ser este o Nadal no que · 
nos riamos do que nos rodea; pode ser 
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Os ~inco eco-consellos do 
nadal verde 

l.- Non tronces árbores, emprega 
a imaxinación para adorna-la túa casa . . 

i.- Merca árbores de viveiro fo
.resta!, non os sometas a altas tempera
turas, mellor na terraza ou no patio e, 
ó remata-las festas, plantao na horta, 
parque. 

3.- o ·musgo da vida non lla quites 
para pousa-las figuriñas do belén. 

4.~ Agasallos naturais, con pouca 
embalaxe, reciclados, ecolóxicos. 

5 .- Fóra xoguetes violentos; 
sexistas ou agresivos co medio am
biente. 

Anxo Maure (Xevale ecoloxía) 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Remata o ano e hai quen di 
que en España, todo ben, 
porque seica carniñamos, 
a Maastrich a todo tren. 

2. Repítese na Moncloa 
esta canción triste e vella: 
toca a gaita don Azoar 
e a pandeireta a Botella. 

3. Varios miles de gaiteiros 
tocan pra Fraga Iribarne 
e, coa música a outra parte, 
hai quen pide (¡ripio!) carne. 

4. Bo presebe ten a mula, 
moito pensQ ten o boi 
se os manteñeri na Moncloa 
ou no pazo de Raxoi. 

· 5. Pero os pobres concienciados 
xa principian a estar f artos 
de que se entre nesa Europa 
pero a contados seu·s cartos. 

6. Os escándalos abundan 
pero a denuncia responde 
ó que ó poder lle interesa, 

. que hoxe é Filesa ou Conde. 

7. Outros abusos durmiñan 
e a nós tocarano~ ver 
co cu ó aire mañá 
ós que hoxe están no poder. 

8. Convén que o irimego aprenda 
a prender ben a súa luz: 
hai clientes do presebe 
e hai víctimas na cruz. 

9. Crucificados agardan 
polo «medicamentazo» 
os vellos, a Deus rogando 
pois xa Hes van dar co mazo. 

10. Mentres tanto, ETA mata 
que é o que máis sabe facer 
e nin respecta os lugares 
nin os tempos de lecer .. 

11. ¿Será posible diciren 
que en España, todo ben, 
. se non fan caso á chamada 
que fai o bispo Setién? 

12. o·s vascos nacionalistas 
todos denuncian a unha, 
a má cuestión de prend~ren 
ós de Herri-Batasuna. 

13. E o noso cantar remato 
-na copla número Trece, 
que aínda non sendo Martes 

a cuestión ben o merece. 

14. E pasamos á catorce 
desexando ó noso pobo 
un Nadal que anuncie paz. 
e un pacífico Aninovo. 




