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O servicio da economía
Chegados a un momento no que a economía dun país
pode ír ben anque as cifras do paro superen os dous millóns
de parados, cómpre irse preguntando qué papel xogará o
colectivo de traballadores para este século que está a comezar.
Non semella ser un horizonte moi esperanzador cun ensino
que prima máis o aspecto técnico da aprendizaxe que o
humanístico, con empresas que necesitan cada vez un menor
número de empregados para aumenta-los seus beneficios.
Volvémonos reféns da economía productiva, e xa nin nos
preocupa que a educación dos nosos tillos sexa encamiñada
co propósito principal de ser traballadores eficaces: dende
pequenos as materias máis "prácticas" acaparan o espacio
máis importante nos seus estudios, e canto máis se esforzan
máis necesitan mellorar (NM), e menos progresan
axeitadarriente (PA), ¿cal é o progreso axeitado?. Non é
estraño que as cifras de fracaso escolar sexan cada vez máis
grosas, tampouco é raro que a rebeldía dos novos derive en
pasotismo diante dun desolador panorama de dezaoito anos
de capacitación para poder anotarse no INEM. 9 ensino
cumpre hoxe máis que nunca o papel de abaratar custos de
formación ás empresas, esquecendo toda a ".ertente formativa
da persoa. Así, cando sexamos contratados haberá que gastalo mínimo na nosa posta a punto de maneíra que cando sexan
contratados os empregados haxa que gasta-lo mínimo na súa
p ta a punto. O sistema educativo é o fiel reflexo dos valores
que ten a empresa moderna: sacrificio, esforzo e dedicación
exclusiva. E cada vez ternos que traballar máis horas para
gaña-1 garavanzo.
Mentre as empresas despiden traballadores que non
renden. Non son empregados que non fagan nada, o seu único
problema é que nalgún lugar do mundo hai condicións que
permiten aumenta-los beneficios á empresa: sexa por pagar
meno ós seus novos traballadores, sexa polas condicións
fiscais do país, sexa por crear ou potenciar novos mercados,
sexa polo que diga o comité de empresa. Sempre nos quedará
a interrogante de quen son eles para tomar ese tipo de
decisións tan eficaces que fan bailar dese xeito o tecido
empresarial dunha rexión. ¿Para que nos preparariamos tanto
na escola?
Europa vén imitando o modelo estadounidense baseado
en crear unha capa de millonarios que serán os encargados
de dar traballo á gran parte restante da poboación poñéndoos
ó seu servicio: xogo, limpeza, compañía, coidado, prostitución e demais caprichos da clase acomodada.
Ó mesmo tempo medran os movementos de voluntariado
que buscan remedia-los efectos dunha política educativa,
ocial e económica que se sitúa nos antípodas do respecto
á persoa. Unha política que primeíro quita as oportunidades
e logo a dignidade das persoas, primeiro fai illútiles e logo
axúdaos coma inútiles que son.
Por todo i to é de admira-la valentía que amosan líderes
como Lionel Jo pin, xefe de gobemo francés, na súa proposta
e xornada laboral de trinta e cinco horas semanais que a bo
eguro irá contaxiando ó cidadáns do resto de Europa.
Veremo que non á é po ible, senón tamén positivo para
calquera economía.
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Daniel López Muñoz

Irimioinvolución
Contan as estatísticas
recentes que _as revistas
semanais máis vendidas en
Galicia son as irresistibles
Pronto e Hola. Paparruchas.
Pode que lles quede p"ouco,
moi, pero que moi pouco.
Descoñecen en absoluto as
nosas posibilidades. E pode haber guerra. Ahondarían certos
retoques. Pot exemplo a Boa
Nova deixaríase de andrómenas esexéticas e incluiría o horóscopo dos famosos, algo
chismoso e de despreocupada
lectura."
A crónica política de
Tintxu, pasaría a ser un desenfadado Diario parlamentario
do erótico enmascarado, explicando os pormenores daquelo
entre parlamentarios/as. Xa
estou vendo a primeira: .Pepe
"Bogart" Cuíña, unha tras
outra.
Pero hai máis. A peneíra,
que pasaría a chamarse La
penera -¿Colléde-lo cambio de
matiz non?- faría un percorrido
sobre as últimas aportacións
dos paparazzi intemacionais,
que se· Clinton botando un
peíño totalmente espontáneo
coa súa lexítima, que se Clinton
botando un, ... que sei eu ... ¡que
hai que ser universales, hombre, que no te enteras!
A BPG de Pepe Chao, sería un tratado de como bota-las
cartas por entreg'l:s. E os do ru-

ral levarían unha sección máis
animada, de crónica negra e
sucesos da Galicia profunda.
Chamarfase "E7:ttre peras e
pallas, ... nava/las".
Editoriais e trasnos
deixarían de andar a remexer
no que non deben. E pasarían
con pés de la sobre asuntos
irrelevantes e filados como os
·procesos por corrupción de
alcaldes e alcaldetes, a
exemplar selección de persoal
das Deputacións, as contas do
Xacobeo, os comentarios maliciosos do Valedor do pobo
sobre o partidismo da TVG ¿e quemáis lle terá ó Valedor
se botan moitos ou poucos
partidos.?-, os informes do
Consello de Contas sobre
Sogama, o matute popular no
Ribeiro, .... eu que sei. ¡Hai
tantas outras cousas das que
falar.
Todo acompañado por
unha progresiva harmonización equilibrante de
linguas·, empezando pola
cabeceira, que pasaría ·a ser
trilingüe-universal, en galego,
español e inglés. Ou sexa
"Irimia.Irimia.Irimia". Isto,
combinado co anterior, daría
como resultado un incremento substancial de axudas
oficiais do departamento de
Normalización.
Ben ... Tranquilos todos.
Haberá cambios, pero son
outros. A resposta, no próximo número.
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

Verémonos polo San Cidre
(O día· 16 de maio, en Sobrado dos Monxes, co lema "Coidando o noso campo,
coidámo-lo mundo enteiro)
Ano tras ano a xente do Movemento
Rural Cristián de Galicia levanta acta
en páxinas de IRIMIA do que foi o
seu encontro-festa anual do S. Cid.re.
Pensamos que é mellor enterarnos de
tal encontro antes de que pase, por .se
acaso a alguén lle apetece xuntarse a
ese bo feixe de persoas do campo que
se reúne para .festexar ó seu Patrón.
Para tal cousa falamos cun dos organizadores <leste acontecemento rural.

monástica que ten demostrado moito ·
e bo aprecio cara á realidade rural
galega, con compromisos serios en
beneficio do campo, cunha escola de
capacitación agraria moi digna e co
exemplo dunha gninxa agraria de leite
moi ben levada. Por'todo iso, e porque
os monxes ·están dispostos a compartir
connosco ese día de festa rural, acudimos alí.

~ Manolo, ¿que é is.o do San
Cidre?

- O San Cid.re é unha festiña
anual que .organizámo-los
grupos do Movemento rural. Cada ano nun sitio
distiilto, buscando sempre lugares onde hai
grupos do Movemento
rural ou 'onde hai xente
sensibilizada e disposta a colaborar e a
unirse con sentido ó
que celebramos.

- ¿Onde a celebrades este ano?
- Pois, mira, anque pareza un pouco
chocante, celebrámola por primeira
vez no · Mosteiro de Sobrado dos
Monxes. É aquela unha comunidade

que

vai

consisti-lo

- O encontro organizámolo así:
entre as 11 e as 12 da mañá é a chegada
e a acollida por parte dos monxes do
mosteiro. Logo virá un encontro-celebración que .émpezará pola presentación a tódolos asistentes do traballo
que se realiza no mosteiro e na éomarca; a continuación tamén os asistentes
se presentarán mediante un rito sinxelo
ó redor da . terra. lsto empalma coa
Eucaristía de agradecemento, despois
da cal xuntaremos polos arredores
do mosteiro; ás 4 da . tarde
visitaréino-la granxa do
mosteiro, e cunha festiña
de baile rematarémo=-la
xornada. Todo moi
sinxelo, coma sempre,
pero moi humano, moi
cheo de vida e de
alegría.

- ¿Queres
engadir algo máis,
.Manolo?

"'."'" E ¿que é o que
· celebrades?
- . Pódoche dicir que,
así en conxunto, sempre
celebrámo-la vida que se dá
no mundo rural, a vida que día
a día no campo irnos loitando,
gozando, desfrutando, sufrindo. Se
a celebramos, é porque a consideramos boa e positiva, capaz de enchelas nosas ilusións e as nosas esperanzas, e iso anque teñamos que sufrir
inxustizas como ·as da cota do leite.

- ¿En
encontro?

- Pois pouco máis.
Que é o día 16 de maio;
sábado, que é baixo o
lem4 "Coidando do noso

campo, coidámo-lo mundo
enteiro", e que estades todos
invitados.

- Unha ·p regunta, ¿Por que ese
lema?
- ¿Acudides moitos?
- Case tódolos anos andamos 6
.redor de 300 persoas. Non todos estamos en grupos estables do
Movemento Rural, pero invitamos a
moita xente, e todo o que quere pode
ir, ti tamén se che apetece.

- Porque se está estragando moito
o noso campo e tódalas formas de vida
que ó redor do campo se desenvolven;
nós querémolo coidar. Coidando o
campo., ·c oidamos unha alternativa
preciosa para o mundo, e facémonos
solidarios cos que aman a terra e a
queren co~o forma de vida, de traballo
e de convivencia no mundo enteiro.
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

O DÍA DA NAI, que celebramos con
esta obra de Arturo Souto, fainos
lembrar aquelas outras nais que est4fl
a traballar con tillos, por exemplo dos
pais que traballan fóra do seu domicilio. Algúns danlle o alcume de "nais
canguro". O que é verdade é que supón
unha importante carga de responsabilidade para elas, que non sempre é
estimada pola sociedade xa que non
son compensadas xustamente nos salarios nin no trato
humano. Hai asociacións nas nosas cidades que garanten
. unha preparación destas nais por horas, porque os homes
aínda o teñen difícil neste labor de atención ós pequenos.

O MAIO DO 68 ADIANTOUSE
xoan
rubia
CANCIOEIRO
A MARZO EN GALICIA e NOITURNIO DO
ADOESCENTE MORTO
supuxo a folga roáis forte da
BERRO
CANTIGA DO NENO DA TENDA
Universidade de Santiago e tin peche
de roáis .de 1.500 estudiantes contra
"as provocacións de ·catedráticos e '~"'
~
decanos á vella usanza". Foron os ~ ;:
membros da JEC (mocidade · estu- ....@_~_ _ _ _......___ _
diantil cristiá) algúns dos que levaron o peso daquelas
reivindicacións que se estenderon coma un regueiro de nova
semente por todo o paí&. Mesmo se fai unha homilía de
solidariedade e defensa dos estudiantes, que supuxo unha
liorta coas autoridades civís. Algo novo estaba a nacer en
Compostela e unha das súas cr~acións era Voces Ceibes.

O 1º de Maio lévanos a Vigo e a
carón da escultura de Ramón Conde
adicada Ó TRABALLO, sete pescadores que arrastran as redes. E
seguimos reivindicando o mesmo ca
anos pasados, por exemplo, o dereito
ó traballo das máis de mil familias
que dependen de GEA (o Grupo
Álvarez), e á que a empresa lles debe uns 1.300 millóns
d p ta en alarios e 452 das súas cotas á Seguridade
ocial. GEA non é roáis cá punta do iceberg do deterioro
que e tá a sufri-lo tecido industrial desta zona, - ·é unha
indu tria punta na comarca-, e que atinxe tamén ó sector
pesqueiro, cada volta con máis problemas de paro.

XESÚS MATO MATO acaba de
recibi-lo Premio Moncho Valcarce
"Pola Promoción da Terra". Esta
boa nova colleunos lonxe do país,
polo q~e o ·atraso na noraboa non
reduce o noso agradecemento á
entrega <leste crego que está a =-~~trab allar nas montañas do
Cebreiro co mesmo entusiasmo
ca de mozo,- e segue na mesma
fronte, sendo o motor das reivindicacións ·dos minusválidos
e un loitador a prol do noso idioma na liturxia, nos medios
de comunicación e na creacíón musical, sobre todo con
"Fuxan os Ventos", cantiga da que fixo letra e música.

VI IRIMIANZA EN LUGO
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Día:

30 de ma10 de 1998

Hora:

16:45

Tema:

Marxinación ou evasión social: drogas, sectas,
outros.

Ponentes: Manolo Regal, director do Proxecto Home de Lugo
Bernardo García Cendán, · sociólogo profesor na
Escala de empresariais de Lugo
Remate festivo: 20:00
Local a confirmar no seguinte número de Irimia.

OS VITICULTORES están preocupados polo clima, aínda que
por agora prognostican unhas boas
colleitas, sobre todo os que teñen
a denominación de orixe: Ribeiro,
Rías Baixas, Valdeorras, Monterrei, Ribeira Sacra ... Estes últimos, e en xeral tódolos productores, están preocupados polas
cotas da Unión Europea e están
a facer novos rexistros das cepas
declaradas por cadaquén, aínda
que son só os da Ribeira Sacra os que non os fueran e
os que poden sufrir máis a discriminación da Comunidade
. Europea, debido á accidentalidade dos seus viñedos a xeito
de bancais nos que non ~e pode sementar outros ·cultivos.

AS XORNADAS SOBRE PARÁLISE CEREBRAL INFANTIL.
teñen lugar en Vigo os
tres derradeiros días
<leste mes no Auditorio da Once, organizadas pola Asociación
"Hoxe por mañá" de
pais e amigos dos
nenos que sofren esta
dis.capacidade. besde a
información sobre prevenc1on ata a rehabilitación e a
integración social do paralítico cerebral, _pasando pola súa
educación e a supresión de barreiras, son outros tantos
campos de estudio <leste congreso.

MANU CHAO que acaba de presenta-lo seu primeiro disco en solitario
"Clandestino" e · que do 27 de xuño
e ata o 12 de xullo vai estrear en
Santiago a primeira edición da súa
"Feira das Mentiras", está a ser un dos
creadores que con máis forza denuncia
· os saltos que se están a dar en Francia
de orientación feixista cos pactos da
ultra e da dereita. Fíxose voceiro de
moita xente que está en contra da
pasividade dos políticos: "xa que sempre utilizaron o poder
para os seus propios fins. . . Sinto respecto polos dirixentes
da dereita que rexeitaron a alianza electoral coa Frente
Naciomu e foron fieis ás súas conviccións morais en vez
de se limitar a subir un cha.tizo nas súas carreiras persoais".
A SEXUALIDADE rrlE~~~~~~:::::::;:~wz¡
E A AUTOÉSTIMA son o tema
dunha xuntanza de
dous días (8 e 9 de
maio) na Casa da f:.~~~1,q-~
Terra de Antas da · --·· ···· .,.,,
Ulloa, organizada ·,
pola Asociación de i.;,¡,_~:......,,¡¡¡;--~_._ ~L.-;~_.........,._____.
Mulleres Lilith. Para matricularse ou solicitar máis información: 981-570698. Nunha sociedade que alardea de
servir moita información por non sei cantas canles, e na
que aínda pesa a incultura e a falsidade de épocas anteriores
que están a condicionc:r-lo desenvolvemento da sexualidade
de moitas persoas, son moi necesarios estes encontros,
sobre todo para os educadores.

rz:~r;:;;;~~;;;;r;¡;~~-:--r.lT-::-:~

"DROGAS NON" vai
A MARCHA MUNDIAL CONTRA A EXPLOTACIÓN LABOse-lo berro das bancaRAL DA INFANCIA chega a Vigo
das de Balaídos no
~5if~~~~!Cr"~-~~~ partido do Celta contra
o vindeiro . 4 de maio, pro"cedente
doutro~ países do mundo, para
un equipo formado por
futbolistas galegos se- . percorrer despois os -pobos da Península, convocada por Intermón,
leccionados por ArsePaz e Solidariedade, Meniños e
nio Iglesias, e que vai
~.... . ....._, __...JJ¡~~t~~ ter lugar o 19 de maio
outras 900 entidades e ONGs de
todo o mundo. Partiu de Costa Rica
a prol de "Proxecto
___;,_.;;.,;~__o;;,,;.,. Home Galicia". Á aporo día 18 e rematará en Xenebra o
día 30 de maio na xuntanza da Ortación benéfica hai que engadi-lo espectáculo deportivo dun
ganización Internacional do Traballo. Na saída de Vigo estaCelta que acaba de nos abraiar no campionato de futbol.
rán
presentes dez deses 250 millóns de nenas e nenos que
Rescatamos .do noso arquivo esta foto do creador Xurxo
son explotados a diario en moitos Estados. Mesmo as tendas
Lobato, cando o Celta subía a primeira no 1992, naquel
de comercio xusto están a insistir en que n~n merquemos
tempo no que tanto o Depor coma el subían e baixaban
nada que sexa producido por menores.
de categoría de xeito que xa non se sabía onde estaban.

........-..m;,¡;,;,;.,.;;;..__.i...;;;__;,,;....__ _
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POLÍTICA

•GALERIA~
~ARGADELO~
(e 27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 • 55 78 41
Fax: 982 • 55 78 04

(e O CASTRO DE SAMOEDO
15168 Sada (A Coruña)
Teléfs.: 981 • 62 09 37 I 62 02 00
Fax: 981 • 62 38 04

(e Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 • 58 19 05
Fax: 981 • 58 18 88

(e Provenza, 274
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 · 215 01 79
Fax.: 93 · 215 01 79
(e Zurbano, 46
28010 MADRID
Teléf.: 91 • 310 48 30
Fax.: 91 • 310 48 30

(e Habana, 20
32003 OURENSE
Teléf.: 988 • 37 09 26
Fax: 988 • 37 09 28

(e Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981 • 35 37 14
Fax: 981 • 35 37 16

(e Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982 • 22 78 04
Fax: 982 • 24 49 13

(e Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 • 22 00 50
Fax: 986 • 22 04 74

(e Albareda, 17
41001 SEVILLA
Teléf.: 95 • 421 67 08
Fax.: 95 • 421 67 08

(e Vía A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
Fax.: 02.657 58 99

(e Oliva, 24
36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 • 85 25 84
Fax: 986 • 85 79 18
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Por Tintxu

Día do traballo
Empezámo-lo mes de maio celebrando, cunha festa, o Día do
Traballo. Realmente hoxe pódese dicir que é unha festa o ter un traballo
digno e con retribución axeitada. Pero tamén sabemos cánta xente non
pode precisamente facer festa por iso.
·
. Os sindicatos ponen por diante, na celebración deste ano, a
reclamación dunha semana laboral de 35 horas. Sen caer na inxenuidade
de recoñecer un efecto automático de creación de tantos postos de
traballo · novos como os que resulten de dividir á .súa vez por 35 as
horas semanais que deixen de traballa-las persoas xa empregadas, non
cabe ningunha dúbida de que a medida sería altamente creadora de
emprego.
Como xa dixemos máis dunha vez nestas páxinas, non ten ningunha
lexitimidade para criticar. esa proposta das 35 horas xentes coma os
máximos dirixentes da patronal galega, que manifestan soñar con
semanas laborais de 70 horas para os seus empregados (desde logo,
pagadas ·como se fosen menos de 40) e que teñen entre o seu persoal
boa cantidade de empregos subvencionados do xeito máis diverso (en
prácticas, de aprendizase, fixos discontinuos, etc.), mentres tronan un
día si e outro tamén contra a economía subvencionada. O que eles
· practicc:µi aseméllase máis ben_á economía submerxida.
Son precisamente os xoves as principai-S víctimas desta situación,
os que traballan con contratos lixo, ou mesmo facendo sesenta horas
semanais en bares e restaurantes, sen contrato, non declarados e con
soldos de miseria. E logo son os donos destes negocios os que cláman
contra as cargas salaríais e sociais (as que soportan outros, non
precisamente eles).
Por .Europa adiante, tamén se .debate duramente sobre· él: duración
da semana laboral, con bastantes demandas sobre as 35 horas. Na
maioría dos países o debate establécese en función dun elemento
esencial na . economía moderna, que b será aínda máis na Europa da
moeda única: a productividade. Curiosamente, hai moitas empresas
europeas, nas cales traballan a miúdo empregados galegos, moi
competitivas, pola súa grande productividade, malia a salarios moitos
máis elevados cós que se practican por aquí. Ou sexa, que non son
precisamente os obreiros os que fallan neste caso.
A incapacidade profesional da chamada clase empresarial está
quedando de manifesto coa aplicación da nova lexislación laboral
española. Segundo informes· oficiais, o número de contratos indefinidos
que se fan anda polo cinco por cento do total, e se nas cifras globais
a porcentaxe e bastante máis forte débese, curiosamente, a que hai vinte
oú dez anos as empresas facían contratos indefinidos e en condicións
máis avantaxosas para o persoal. Por esta vía os mozos vense outra
vez desfavorecidos.
Queda, pois, un longo ·camiño, ou se prefiren unha longa marcha
ata rompe-la dinámica do desemprego e do seu parente cada vez máis
próspero, o emprego precario. Este é un dos principais r~tos da Europa
de Maastricht, na que España presenta o panorama máis desolador. E
no gobemo de Madrid e da Xunta aínda lle poñen pegas ás demandas
da semana laboral de 35 horas.

INTERNACIONAL

O acordo .histórico de Belfast
Sen dúbida ningunha este acordo
ó exército do Ulster para arrestar a
"pistoleiros", que non acaban de
todo sospeitoso de pertenza ó IRA.
de paz no ~ster é un dos feitos
pronunciarse e de sorprender coa súa
históricos roáis importantes desta fin
Esta medida aglutma .aínda roáis os
violencia. Comeza a intervención de
do século XX. Irlanda é un país
católicos. Posteriormente o IRA
EEUU, a través de George Mitchell,
estende as súas accións terroristas a
dividido, onde corre fondo o odio
próximo ós Kennedy, con antecedt?ntes
nacido das inxustizas e os atropelos · territorio inglés. Nace, en paralelo, un
irlandeses e que propón un plan sobre
históricos do colonialismo británico.
partido político, que aglutina ós
o que se xerou o acordo de paz. O gran
Foron trinta os anos de odio entre
católicos: o SINN FEIN. A lista de
custo económico da situación para o
atrocidades de ambos bandos resulta
católicos nacionalistas do Ulster e
gobemo de Londres e os perigos das
penosamente larga e cruel.
protestantes probritánicos e 3.615 as
acc10ns do IRA e quizais o
,,_.._________,
persoas que morreron e son roáis
recoñecemento de a vocación
de 36,000 , os feridos, víctimas
colonialista ten os seus límites,
desta violencia.
son factores que impulsaron ó

__________________

Breve
conflicto

historia

dun

Irlanda ten nestes momentos
L600.000 habitantes, . dos que un
41,4% é de relixión católica e un
53,7% de relixión protestante e
anglicana. Se ben a violencia se
incrementou nos últimos trinta
anos o conflicto, na Irlanda do
Norte, data de oito séculos atrás,
se ben os maiores conflictos datan
<leste século XX. Xa no ano 1921
os protestantes sinalaron o
"na.cemento" da República
irlandesa, coa súa capital en

o

u

gobemo do laborista Tony Blair
a apostar decidida e claramente
por unha proposta de paz, que
como vimos xa comenzara o seu
antecesor, o conservador, J. Mayor.

o

acordo de paz

Ás 17 ,20 do venres 1Ode abril
<leste ano 1998 nace un plan de
paz, que o pobo irlandés (católicos
o
e protestantes) con toda
probabilidade referendará o 22 de
maio. Este plan contén,
u
principalmente, seis acordos: 1.
O
Asemblea autónoma de 108
L----....l..--:;;:¡___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____,
membros, con poderes executivos
Dublín, como .a meaza a unha
e lexislativos. 2. Consello ministerial
comunidade manifestamente fiel ó
O camiño cara a un acordo interfronterizo Norte-Sur, formado
Reino Unido. O réxime británico deulle
polos responsables da Asemblea e o
de paz
forza ó Partido Unionista do Ulster
primeiro ministro de Irlanda . 3.
(UUP), ·que instalo~ o seu propio
Tal como ternos posto de manifesto
Consello das Illas británicas, con ·
Parlamento e un réxime de privilexios
noutras ocasións, nesta revista, o
representantes das Asembleas. 4.
para os protestantes. A impaciencia
camiño cara á paz é moi sinuoso e
Reformas constitucionais do Reino
dos protestantes medra cara a 1968.
moitas veces sofre moitos retrocesos,
Unido e Irlanda relacionadas co Ulster.
Nese . ano . a policía probritánica
sobre todos porque moitos colectivos
5. Comisións para soluciona-los
silenciou, violentamente, as protestas
radicais parecen vivir do negocio da
problemas pendentes (desarme de
dos católicos ante a inexistencia do
violencia e das armas. A pesar de
paramilitares, presos e cambios na
tódalas as dificultades e atrancos, ante
recoñecemento dos seus dereitos civís.
política). 6. Referendos simultáneos
o insostible da situación, xa no ano
A protesta contaxia á Belfast, onde os
na Illa, o 22 de . maio, sobre o plan
1993, os gobemos de Londres e Dublín
republicanos fundaron o Exército
de paz, e eleccións no Ulster, en xuño
propoñen un marco de negociacións
Republicano Irlandés (IRA) para
<leste ano 1998.
con todos, que fracasa. No ano 1994
defender ós católicos fronte a ofensiva
John Mayor propón un diálogo
dos pistoleiros protestantes. No ano
exploratorio, que se ve ameazado polos
Moisés Lozano Paz
1971 o gobemo británico da poderes

z
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Carta avergoñada á 1
Pedro
Na práctica, hai dous: o ·primeiro,
que conta, e o terceiro, que sobra.
África xa é como un continental
xenocidio sistemático: Na nosa América o 50por100 da poboación malvive
por debixo do nivel de pobreza. Só en
Asia hai . 375 millóns de mulleres
pobres. En Asia, os tigres consentidos
comen ás maiorías descartadas. -Segundo previsións do Banco Mundial,
durante esta década que vai pecha-lo
milenio das luces e das técnicas, a
pobreza do mu~do aumentará nun 17
por 1OO. En Europa, Estados Unidos_
e Xapón, o poder do lucro e da febre
do consumismo xa estableceron a división neta entre o marketing e a vida,
entre o ser e o padecer, o sentir e o
- ter sentido ...

"Hai un ha humanidade de primeira clase, que ten o dereito a vivir no despilfarro ...

Tiv m que chegar a estas alturas
m rtai d neoliberali mo imperante
en todo o mundo, para decatamos de
que hai unha humanidade que sobra.
Para saber que é a "fin da historia",
de verdade, para a meirande gloria da
familia humana. Para .aprender, dunha
vez por todas, que Deus calculou mal
cando decidiu sementar de humanidade
un planeta do seu universo e agora
sóbranlle nesta fermosa terra depredada o 80 por 100 dos. seus fillos ~ fillas.
Para recoñecer, co máis cínico dos
fatalismos, que hai unha humanidade
de primeira clase -que ten o dereito a
vivir no dilapidación- e unha
humanidade de terceira clase -que ten
o deber de morrer de fame.

Na fin da historia a
humanidade perdida
Sen volta de folla, porque chegamos
ó non vai máis da historia". Porque
a í o decretou o deus do mercado total;'
e a í o executan os seus sacerdotesverdugo a travé do FMI, o Banco
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Mundial, o dos sete grandes, o dos
gobemos de turno, en tódolos países
do globo neoliberalizado mortalmente. Reaxustado. Desempregado.
Inchando a débeda social. Privilexiando
a minoría privilexiada e excluíndo a
maioría excluída.
Teoricamente, para as declaracións
e congresos, aínda somos todos e
todas humanos. Na práctica, . unha
minoría xa se deshumanizou e a maioría
deixou de se crer humana.
Teoricamente, hai un só mundo (e pata
o mercado así é).

¿Como f alarvos do
Deus da Vida
mentres se vos nega
a auga e. o sal, o
pan e o aire, un nome no libro da
Vl.d a ... ?.

¿Como falar de Deus en
pleno neoliberalismo?
E agora resulta que eu, bispo
ademais, estou escribindo estupidamente esta carta a esa maioría sobrante,
nacida en mala hora, a esa humanidade
excluída sistematicamente. A vosoutras
e vosoutros que, nun principio, seriades
tamén irmáns nosos e nosas, barro do
noso barro, sangue do noso sangue,
espírito do noso espírito, imaxes
viventes do. Deus vivo, en quen aínda
ternos a carraxe de mediar, blasfemándoo. O certo é ·que vos escribo
dende a ira, den~e a vergoña, dende
a impotencia.
Non me debería atrever a chamarme
irmán voso, porque non comparto a
vosa exclusión. Por que aínda eu
conto. Porque eu non paso fame.
Porque teño lugar e nome e unha certa
paz social. Porque non berro, nin me
rebelo, porque ata incluso ·xustifico,
con estatísticas e previsións, a homicida e suicida marcha desta humanidade
neoliberal elegantemente enmbrutecida,
tecnicamente desalmada.

e~

t

1umanidade excluída-----

isaldáliga ·
Podería falarvos de Deus, do Deus
da Vida, do Pai de Xesús. '¿Pero como
falarvos do Deus en pleno neoliberalismo asasino, baixo esas tebras
apocalípticas, mentres se vos neg~ -a
vosoutras e vosoutros, a maioría da
familia humana de Deus- a auga, o sal,
o pan o aire, un nome no libro da vida
e un lugar ó sol avergoñado?
As Igrexas de Xesús, as relixións
de Deus, estamos aí (as Igrexas de
Xesús dispostas a celebrar triunfalmente dous mil anos de Evanxeo
supostamente vivido). Aí ·estamos,
vendo pasivamente como se descompón
a familia humana, que Xesús nos
ensinou a recoñecer como familia de
Deus e que tódalas relixións confesan
como o maior chispa de divindade.
Cómplices ou estupefactas, estamos aí
as Igrexas, as relixións. Caladas, esperando un milagre ou un diluvio.
Vivindo tamén do lucro que mata.
Anunciando aínda resignación. Facendo
espectáculo alienante. Sen valentía,
sen profecía, sen testemuño. Esquecendo o río caudaloso de sangue mártir
que saíu · das nosas propias entrañas.
Levadas pola historia, en vez de facer
historia, fermentándoa: Negándonos
coma relixión e coma lgrexa; negando
de feito o Deus en quen dicimos crer;
blasfemando, coa nosa pasividade da
súa paixón e da súa Gloria; descartando o Reino que Xesús anunciou, · polo
cal foi a cruz e para o· cal resucitou
coas chagas aínda abertas ...

Tempo de amor político
Eu, poi_s, bispo ademais, escnoovos
a todos v<;>s para dicirvos .. .·¿Que vos
vou dicir, se non fago, se non me
empeño, se non me indigno
.profeticamente co corazón e coa cabeza e coas mans, con outros moitos
corazóns e cabezas, e mans, para

revolucionar, negán·donos ó mutismo, ó
medo, á morte,
rexeitando a fin da
historia, impoñendo
o dereito á vida, .
compartindo o gozo
humano da convivencia universal, dando
razón da no.sa esperanza, facendo crible
a Deus?
·Non creo que
sexa . hora de letras
nin de sermóns. É
hora da acción eficaz, o tempo urxente
da solidaridade, o
kairós da esperanza
indignada e do amor
político e da emoción do reino. Quería
recordarvos
as
Benaventuranzas de
Lucas e recordarme
as subseguintes malas venturanzas. O ca-

... e unha humanidade de
terceira clase, que ten o
deber de morrer de fame"

pítulo 25 do Evanxeo de Mateo. E o
mandamento novo do testamento de
Xesús. Pero prefiro calar. E oírvos, oír
eses alaridos do Evanxeo e das vosas

¿Que vos vou dicir,
se non me empeño,
se non me indigno
co corazon e coa
cabeza e coas
mans ... ?
~

vidas prohibidas.
Perdoádenos. Compadecédenos.
Feitas as cantas verdadeiras, á luz da
Vida e do Amor, ¿cal é a humanidade
máis excluída, a qué é excluída ou a
que exclúe? Pobres todos da Terra,
incluídos privilexiados no corazón de
Deus: salvádeno-lo que aínda resta de
humanidade, abrandádeno-lo corazón
de pedra, invadídenos a casa e a mesa,
a paz e a oración, arrastrádenos con
vosoutros e vosoutras, irmandados e
libres polas correntes da historia nova
que o Deus da Vida ·segue soñando
para a enteira humanidade, filia súa.

PllttlA -9

DOCUMENTO

Escravitude feudal e escravitude neoliberal
O prestixioso teólogo xesuíta José Ignacio González
Faus mándanos este artigo por $e nos interesa. ¡Xaora!
En cordial carta avísanos de que este escrito vai apaEn teoría a escravitude xa foi
abolida, e a nosa declaración de dereitos
humanos reza que "tódolos seres ht:tmanos nacen libres". Pero vivimos
nun mundo "nominalista": de palabras
máis que de realidades. E en situacións
tales quizais ahonde con aboli-los
nomes, sen ter que cambia-los feitos.
Que· algo <liso pode ter pasado coa
escravitude suxíreno as seguintes
comparanzas.

Propiedade do amo
propiedade do capital

e

Antano o e cravo era propiedade
u don . Como este adoitaba ser
d
un gran terratenente, n()n cambiaba de
.re idencia e o escravo tampouco. Hoxe
o escravo é propiedade do Capital que,
como todo o mundo sabe, é o máis
móbil que hai e por iso o escravo
móvese moito máis. É o que chaman
flexibilidade laboral: mándante ó paro
en Barcelona e ofrécenche traballo en
Mallorca. A única diferencia é que
antes, se o señor cambiaba de lugar
ou vendía o escravo, este adoitaba ir
con toda a súa familia (debeu de ser
un resto de misericordia que se infiltrou
por un descoido). Agora vai só. A
muller pode quedar esperándoo,
tecendo e destecendo, como facía
Penélope na Odisea de Homero.

Alimentado e asalariado
Antano o escravo era alimentado
polo amo e, como a este lle interesaba
que traballase a mantido, adoitaba
darlle alomenos o mínimo necesario
para vivir. Hoxe ó escravo aliméntao
o Capital, a quen non lle interesa nada
con ervalo, pois pode substituílo
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recer noutros medios _e rawa: "Penso que ó gran Dragón se se lle poden dar tres cousas ¿por que darlle só
· dous? Agradecidos ó teólogo profeta, traducimos. · ·

doadamente por outro.
De aí que o salario non
lle chega nin para comida nin para casa nin
para vestido, nin menos para as tres xuntas.
Por exemplo: segundo
a Carta Social europea,
o salario mínimo legru
debe ser un 68 % do
salario medio de cada
país. En . España non
chega nin ó 36%, pesia
que España asinou a
Carta Social. Calquera
bolsa miserable é superior ó salario mínimo,
malia que o bolseiro
non adoita ter fillos .
Por iso din que "España va bien": porque esta
asignatura da-Carta Social "non ía para
o exame" de Maastricht. Era só coma
aquelas "marías" da universidade franquista.

Dereito de pernada e dereito
de "empregada"
Xa se sabe que os señores feudais
tiñan, _verbo das súas servas, un "ius
primae noctis" (dereito de pasar con
elas a primeira noite). ¡Madia leva!
Cando dicían que "nos dominios de
Felipe non se pon o sol", sería unha
sublimación destoutro: que nos dominios do señor feudal non se . pon o
pene. Que iso é señorío.
Hoxe as cousas xa non son así. O
Capital non ten ese tipo de paixóns,
por iso acaso as delega nos seus
xerentes. E estes soh moito máis
democráticos, xa non se obsesiona
pola primeira noite. Ahonda só con

.

..
·-....J~.,
. '\"

,..

que se a vostede lle fan o inmenso
favor de empregala, sexa vostede unha
miguiña razoable e cotice ó señor por
tal dereito que el ten de empregar a
quen lle pete. Cotice, non con diñeiro
naturalmente, que iso o señor non o
precisa, senón co que a el lle gorenta.
Poida que a comparanza non valla,
porque hoxe pode vostede poñer unha
demanda por acoso sexual e todo. Pero
teña vostede en conta que tales demandas esixen avogados, que vostede non
pode pagalos e o señor abofé que si.
E que se vostede pon unha <lesas
demandas pode verse inscrita nunha
<lesas listas "mauras" que os señores
se pasan entre si, e xa non poderá obter
un miserento traballo no resto da súa
vida. Quer dicir que quizais se pode
seguir cantando o vello fandango: "a
herba dos camiños / písana os
camiñantes / á muller do obreiro /
písana catro tunantes / deses que
teñen ... un "master".

.-J

l.I 1·a
1
ión
¿fa/ando do salario
mínimo?...

Os cativos eses
En tempo da escravitude ían
traballar cos seus país xa dende ben
pequenos. No neoliberálismo non:
acadouse a liberdade para que poidan
ir eles soíños e traballar soíños. Así
poden ser explotados moito mellor,
renden moito máis, e .permiten logo
vender moito máis barato en tendas de
"todo a cen".
Durante este ano 98 estase a celebrar unha marcha mundial contra a
explotación infantil, que aterrará en

España cara a maio. Oxalá sirva para
algo. Pero para que poida servir
haberiamos comprender que a explotación infantil é só un capítulo, o máis
ferinte, en toda esa augaforte da
escravitude neoliberal. E que ademais
de berrarmos e marchar contra ela,
habemos comprender que obedece a
unha lóxica que case constitúe unha
atmosfera.

Percíbese que o alcalde de Madrid
quizais estudiou Dereito pero dende
logo non Filosofía. Porque daquela
aprenderíanlle a argumentar, a non
confundir unha obriga moral cunha
necesidade física. Poida que o alcalde
de Madrid sexa máis liberal do que
aparenta, e está totalmente de acordo
co argumento que ás veces se oe fronte
a outros perigos publicos: "Ninguén
está obrigado a facer uso deles". Exac~
tamente.

A cabana do Tío Tom
De pequenos, case que todos lemos
esta novela. Agora
resulta que apareceron en Madrid
outras cabanas infinitamente máis tristes e máis infectas.
Pero o alcalde xa
buliu a clarexar que:
"ninguén está obrigado a vivir nun sitio así''. Quer dicir
que se tal viven é
porque lles peta e
porque. son sucios e
porcallentos.

E para concluírmos
Nuns tempos de tanta modestia
intelectual coma os nosos, poida que
resulte demasiado soberbio aquilo de
"tódolos seres humanos nacen libres" ...
Semellante declaración é naturista e
esencialista. Pronuncia un xuízo universal que non é en absoluto verificable. Por iso sería mellor modificar
aquel artigo, dun xeito máis acorde
coa nosa proverbial modestia. Digamos, pois, que "tódolos seres humanos
libres nacen libres". Iso xa resulta
menos obxectable.
José Ignacio González Faus
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SOMOS IGREXA

Democratizarse
Diciamos antes que non existe impedimento razoable para que
se poida poñer en práctica formas axeitas de participación democrática na Igrexa. É máis, o Concilio suxiriu como botóns de mostra
a creación de consellos económicos e pastarais nas parroquias, de
consellos presbiterais nas dióceses, de consellos presbiterais .nas
dióceses, de conferencias episcopais nos países e nas nacións, etc.
Porque o Concilio ollou a Igrexa coma pobo de Deus, coma unha
parte significada dese gran pobo de Deus en marcha que é a
humanidade enteira. Porque Deus quere contar con alguén á hora
de chamar a tódo-los os seres humanos á liberación das súas
limitacións e dos seus males durante o tránsito por este mundo, xa
que a única posibilidade de salvación .está aquí na terra. É dicir,
que fora <leste mundo non hai salvación posible. Por eso a historia
humana é unha historia de salvación tal cal. Estamos logo chamados
a introducir na historia dos. nosos días experiencias reais do que
quere se-lo reinado de Deus no medio do seu pobo.
E xa metidos a disquisicións, a Igrexa non debera aspirar a ser
unha sociedade pechada en si mesma. Esa sociedade "perfecta" clericalizada- que tantas veces soñou e dixo querer ser. A función
da Igrexa non estaría en ser masa senón fermento, do contrario, no
canto de acertar estase desvirtuando. Por non lle abondar, nin lle
chéga con introduci-la participación democrática dentro dela~
Alguén ten <lito, retrucando posturas reaccionarias contra algún .
intento democratizador, que se a Igrexa: non é democrática tería
u s r m it mái . Ou exa, que as formas democráticas na Igrexa
e n 'titúen introito para outra cousa: a communio. Pero hai que
p ñ -1 s pé na terra e comezar polo entendible inmediatamente
para tódo-los mortais: democratizarse. Porque, sáibano todos, sen
democratización non pode haber verdadeira comuñón.
Concretando e falando en linguaxe popular. Os crentes ternos
que acordar xeitos de participación democrática, sabedores dé que
a Igrexa non ten propietarios, aínda que a maioría da xente o crea
así -e non sen razón- porque en tódolos ámbitos da vida quen manda son os donos -ou sexa a "donocracia" - e nos foros eclesiásticos
hai tamén quen manda e máis ben, de máis. Pero non caíamos no
engado, non son donos, aínda que o parezan. A Igrexa, no seu
funcionamento socio-histórico, tería que se parecer a unha cooperativa do campo na que tódo-los socios tivesen a mesma participación económica e na que unha xunta directiva xestiona e proporciona da mellor forma posible os bens e servicios, segundo os fins
para os que foi fundada a sociedade. Pero esta directiva non é ·a
dona da cooperativa e por eso debe periodicamente dar conta ós
socios da súa xestión. A cooperativa é un espacio aberto e ten como
lei propia a incorporación de novos socios e, ó mesmo tempo, serve
de referencia para que os non asociados ollen as vantaxes de
pertencer a ela. Foi a Nazareno quen nos ensinou a poñer exemplos
do medio rural.
Ás veces, o que sente a necesidade de dicir algo ten que pechar o ollos e pensar: Non debo caer na tentación de mentir aínda
que iso puidese favorece-la causa que persigo, pero tampouco me
podo deixar levar do medo ó ridículo cando creo que estou a dicir
verdade.
Antón Martínez Aneiros
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CINE

Rubén Rivas Vida/

Para ver

Para recordar

Para traballar

Homes armados
Men with guns.
(John Sayles, 1997)

Capitán Conan
Capitaine Conan
(Bertrand Tavemier, 1996)

O niño de Adán
La cote d 'Adam
(Viacheslav Krishtofovich, 1991)

Marxinado polas grandes productoras americanas e movéndose dentro do
mundo que máis lle gusta a el, o do cine
independente, John Sayles é hoxe por
hoxe un dos directores máis interesantes
da cinematografía estadounidense. Mun. dialmente recoñecido gracias a títulos
co-mo Passion Fish, O segredo da illa
das focas (ver Irimia Nº 522) ou Lone
Star, Homes armados pode se-lo filme
que o promocione definitivamente ó
circuíto de salas comerciais.
Coa pretensión inicial de reflexionar sobre a idea do home que quere
facer algo pola humanidade, pero ó que
cega a ignorancia e a inocencia, como
di o propio · Sayles, Homes armados
lévanos durante <lúas horas por un país
indefinido de Centroamérica onde o Dr.
Fuen-tes busca un grupo de médicos
que el mesmo formou para que
traballasen cos indíxenas. A búsqueda,
presentada como se dunha "road-movi~"
se tratase, vai levando a Fuentes (iri.terpretado polo actor Federico Luppi) a
atoparse cunha serie de personaxes que
irán facendo ó doutor partícipe das súas
miserias e dos seus soños.
Os 400 millÓns de presuposto, que
para as cifras que se manexan no cine
actualmente empeza a ser unha miseria,
e máis se ternos en conta que o guión
esixía continuos cambios de localización, non minguaron calidade do filme
que tivo unha e~celente acollida alí por
onde pasou, como foi o caso do Festival
de San Sebastián.

a

Logo de ter realizado A vida e nada
máis (1988) e o documental A guerra
sen nome (1991) o director francés Vertrand Tavernier volve de novo a
enfrontarse cun filme de temática bélica. pero no que as batallas se borran para
dar cabida ás.consecuencias da loita sobre os que participan nela. o filme, como
di o seu propio director, aborda un tema
que os gobernantes e a xerarquía militar ocultaron sempre: unha vez rematada a guerra ¿que facer con esa xente
que se instruíu para matar? Neste caso
qué facer co grupo que capitanea Conan,
un comando _especializado n_o corpo a
corpo e na degolaciórt dos inimigos que,
unha vez rematada a contenda, vaga
polas rúas de Bucarest.

Cun minucioso traballo de reconstrucción histórica e cunha planificación
na que a cámara asume ser un soldado
máis, ·narrativamente a película
estructúrase en <lúas partes e un eeílogo, unha prinieira próxima ó documental na que asistimos á guerra sucia dentro da sucidade da guerra; unha segunda na que os heroes militares, innecesarios xa para o estado, son xulgados polas
·súas tropelías; e o epílogo, no que se
enfrontan os valores de amizade e
xustiza.
Presentada en San Sebastián e exhibida fundamentalmente dentro do
circuíto de versión orixinal, a súa apari_ción en video da man da casa Buena Vista convértese case que na única oportunidad e de achegarnos a este filme
antibelicista e antimilitarista.

O niño de Adán ou A coste la de Adán,
nome, este último, co que foi estreada no
Festival de Valladolid no ano 1991 e no
que gañou o Premio Especial do Xu-rado,
é unha das últimas produccións da desaparecida URSS e ·tamén unha crúa
análise da súa sociedade en descomposición.
A cinta está protagonizada por catro
mulleres: Nina, Lida e Nastya, unha nai
e <lúas filias (de distintos maridos) que
conviven nun minúsculo apartamento
moscovita baixo a presencia dictatorial da
avoa imposibilitada. Catro mulleres e, ó
mesmo tempo, catro xeracións que coa
súa vida cotiá van esmiuzando para a cá.mara as miserias políticas e sociais dunha
Rusia na que o control político e económico está pasando ás mans das mafias, e no
que· o escepticismo das novas xeracións
contrasta coa resistencia a deixar morrelo pasado dos máis vellos.
Krishtofovich, .director formado no
mundo da televisón e cun profundo interese polo mundo feminino, tal e como
poñen de manifesto as súas <lúas películas anteriores: Muller soa busca contactos (1986) e Autorretrato dunha descoñecida (1988), escapa de calquera efectismo para concederlles a elas o peso da
narra~ión e facelas protagonistas da súa
propia conquista.
DESCRITORES: Historia contemporánea de Rusia. Desmoronamento político-económico ruso. Caída do comunismo. Mulleres.

Para non perder: A edición en vídeo do filme revelación da temporada o británico Full Monty.
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DENDE A MOCIDADE

¿Que política?
Nalgunhas enquisas de opinión,
encargadas por institucións estatais
. ou por partidos políticos,
pregúntaselle á xente o que prefire
nun profesional da política: que
sexa honesto ou que sexa eficaz.
Dilema profundo
este no que se coloca de súpeto e
improviso ao primeiro ou primeira
que aprece pola
rúa. ¿Que contestar?

tacar: 1a- o profesional da política
está só ante o perigo; 2ª- o tal perigo
consiste na sedución continuada que
exercen contra o político dous extremos: a hoilestidade e a eficacia.
Ó político -esa alma en pena- rés- ·

Gregorio Pece -Barba escribía
hai tempo nun
xornal a súas
coita en torno á
soidade do políti: " qu l
hom que teñen un
poder real na
ociedade
son
homes solitarios,
que non teñen
tanlle poucas posíbilidades: 1. Anteamigos, e que se os teñen, · no máis
poñer por riba de todo a pureza e
profundo da súa conciencia gardan
a realización dos fins éticos a
a dúbida de se es·a amizade será
calquera clase de compromiso coa
sincera ou, pola contra, 'utilitaria e
realidade política: isto leva a ver na
interesada". Vía o autor a figura do
· política un porco oficio, sempiterpolítico como a do novo Moisés,
riamente corrupto. ·2. Relegar a moral
intermediario entre Deus e o pobo
á vida e ás relacións privadas e
de Israel, farto e anguriado pola súa
apostar polo realismo político: ist~
situación de mediador · e guía do
leva a entender por política un
pobo e o seu papel de poderoso. Así
espacio para alén do ben e do mal,·
visto parece ata dramático. Eu creo
quedando X'.ustificados nel calquera
que non se fai aquí máis que resclase de medios en función das
paldar e resaltar esaxeradamente a
esixencias na loita pola eficacia. 3.
dignidade e. responsabilidade suNon renunciar a considerar a políma do político, o labor inapreciatica desde un punto de vista ético,
ble (isto é, que non hai diñeiro que
caendo de cheo na actitude tráxica
o pague) do representante público
que vive esa relación (ética-polítiprofesional.
ca) como unha síntese imposible.
Temo pois dúas ideas para des- ·Así de cru o ve Peces-Barba, que
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nos fala · dunha política ·e duns
políticos profesionais incomunicados .co resto dos mortais, aínda que
depositarios das . táboas da Lei recibidas de mans di_vinas no monte
Sinaí: solitarios, incomprendidos,
inapreciados, víctimas dunha Sociedade incapaz
de · agradecer a
quen lle fai beri.
Pode pensarse
que estamos a ca- .
· ricaturizar, máis
esta caricatura,
esta autoimaxe
que de si me~mos
teñen os políticos,
está moi extendida entre a minoría
especializada no
exercicios do poder, e non ten
pouca parte de
culpa no desen. tendemento que .a
Sociedade ten da cousa pública ~n
favor dos "especialistas", quen son
· os que entenden e que, ademais,
non lle.s gusta que os nonprofesionais se metan no .seu cam. po. A xente do oficio está apesarada,
a vocación pola cousa pública está
ben remunerada, mais non hai
agradecemento, nin consideración,
nin apoio: o desprestixio dos políticos non para de medrar. A política
é P.ara a maioría da poboación sinónimo de indiferencia, aburrimento
ou desconfianza. Os políticos teñen
:i;nala reputación e algúns~ como
Peces-Barba, quéixanse porque é
inxusto ese tratamento despois dos
sacrificios desempeñados no poder.
Pois ben, desde o noso punto . de
vista, tal tratamento está motivado

pola actuación da propia clase política, que fai inaccesible o poder
político, · poder que aparece como
ente separado, distante, alleo, imposible de acadar: todo o mundo ten
o convencemento de que a política
está controlada por unha oligarquía
especializada, oligarquía á que se
·lle pode seguí-la pista incluso polos
seus apelidos e emparentamentos. A
xestión pública invisibilízase,
ocúltase, manipúlase, e a isto axuda ·
incluso unha parte da prensa. Os
especialistas da política ente:riden
os asuntos públicos privadamente
cando se dedican, en virtude da súa
posición, ª·ofrecer favores, protección, concesións, emprego, a cambio de apoio electoral. A difusión,
indiscriminada e confusa, dos múltiples casos de corrupción contribuíu
a senta-la idea ·do desprestixio
xeralizado dos políticos, de que non
hai político bo. Así mesmo, esténdese unha sensación de crise continuada, estructural, que ten o
expoñente máis nidio nas cifras de
desemprego, que non recúan.

vida cultural, social e política a
Xa é hora de que o descontento
través dunha complexa rede de
cara á vida política vixente pase de
institucións intermedias ~ Hoxe en
manifestarse como simple apatía,
ou mesmo antipatía, e se desenvolva día, unha política alternativa
unicamente podería abrirse camiño
nunha conciencia crítica radical do
sendo capaz de crear na sociedade
que é a actual vida· política. É hora
de ~icirlles ós profesionais da po- · esa rede de grupos, movementos,
lítica .que a nosa función como institucións e asociacións que presociedade civil non se . reduce a figuren, en determinados espacios
da sociedade civil, o seu proxecto
cumprir fielmente cos nosos debeglobal. A analoxía do Cristianismo
res de cidadáns: obedece-la leí,
pagar impostos e votar. É hora de penso que é pertinente aínda máis
reclamarlles a eses profesionais un para nós: se aspiramos a unha transconcepto de vida política "ama- formación socio-política de grao,
teiir", de afeccionados: a actividade nun país coma o galego, onde o
tecido sücial asociativo ficou
autónoma nas organizacións sociais,
secularmente debilitado e <lanado
escolares, vecma1s, festivas,
nos sucesivos procesos de alterasindicais, deportivas, culturais, de
ción e cambios políticos, precisasolidariedade e axuda, é tamén pomos
da analoxía que Gramsci
lítica e debe te-lo peso que lle
observou no cristianismo progresicorresponde na vida dunha cidade,
vo e a súa extensión capilar,
dunha comarca, dun país. Gramsci,
posibilitou unha importante transo teórico italiano do marxismo,
formación molecular da sociedade.
observou con sumo interese as diversas formas de organización e
inserción social do Cristianismo ó
Días Legaspi
longo da súa historia e destacou a
Cristiáns na Sociedade
súa capacidade de infiltración na

Foto conseguida ....
por un 01estre do oficio
Na portada do número anterio~
· incluímos unha foto espléndida,
obra de Xurxo Lobato, que, de
seu, resumía en imaxe todo o
comentario editorial que a acompañaba na páxina segunda. A
mestría do fotógrafo está aí:
converte-la instantánea en todo un
editorial.
Sen embargo cometemos un

esquecemento imperdoab_le no que
trataremos de non volver caer:
non cita-lo autor da imaxe. Un
erro. que, a maiores, cometemos
contra quen, desde sempre, ten
amosado unha ·especial xenerosidade con· esta revista. Quede
recoñecida a metedura de p~ta e
solicitadas , sinceramente, as
.desculpas do mellor reporteiro
gráfico deste país.
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O CANTAR DO IRIMEGO

OPINIÓN
1

1.- No diario El País do 9-XI- 1997, o
cardeal arcebispo de Barcelona acusa á COPE de formas e contidos
negativós para a fe cristiá e di que
as tertulias políticas da COP~ alientan a crispación e fomentan un
clima hostil.

2.- Pódese comprobar que a COPE é
considerada por gran parte da opinión pública do mesmo xeito que
polo Arcebispo de Barcelona. Non
só o partido socialista, senón moita
xente política neutral pensa que a
COPE leva unha liña informativa
e de opinión sectaria, belixerante e
agresiva. Os seus máis famosos
contertulios-Campmany, Anson,
Pedro J. Ramírez, Joaquín Navarro
ou Pablo Sebastián- non son
exemplo de ecuanimidade, tolerancia, espírito democrático , nin
tampouco pola súa actitude fronte
6 cri tianismo.

4.- Non é así. Os medios que o Partido
Popular usou para chegar ó poder
e manterse onde o tiña de sempre
non son eticamente aceptables. Entre eses medios a COPE aliño.use
con "El Mundo", con "Época", e
outras publicacións. Non se pararon nin sequera ante a calumnia.
No seu libro "La corrupción en la
España democrática" (Ariel, Barcelona, 1997) Alejandro Nieto, catedrático de dereito administrativo
. na Universidade Complutense, afirma que os dous tercios dos escándalos denunciados por ese · grupo
de información -"El Mundo" ,
COPE- eran falsos.
Por todo isto deben ser postos en
marcha os consellos do Arcebispo
Cardeal de Barcelona e doutros
moitos.

5 :- O día que escribo, 7 de abril, a
prensa publica unhas declaracións
do secretario da Coriferencia Epis3.- A radio dos bispos (que para a
copal nas que di que son "desquici dade representa á lgrexa) toma
ciadas" as críticas á COPE por mor
das inxurias de Antonio Herrero. a
partido a favor dunha dereita agreRosa Conde. Esta declaración
iva, igual que fixo na República .
amosa que o sentido ético do hispo
e na Guerra Civil. Aínda que esa
secretario respecto á dignidade dos
opción política fose a mellor,. os
demais é miserable. Don Xosé
bispos non teñen dereito a poñela ·
Sánc~ez , o hispo <lito, ten amosado
como tal. O pobo debe ser maior
esa
carencia en moitos casos.
de idade e os bispos deberían
respectar esa maioría 'de idade.
Xosé Alvilares Moure

l. Sobre un tema da moral
vai hoxe a «irimegada>>,
pois tele, radio e revistas
funcionan que é unha «pasada».

2. Inmoral non o é tanto
nin ten grande importancia
que apareza nos anuncios
sexual protuberancia.
3. Non é que nus nos presenten
corpos humanos á vista:
é que só son de mulleres
con teima antifeminista.
· 4. Merecen unha denuncia
e un cabreado reproche
que se vexa unha muller
recostada sobre un coche.
5. É subliminal mensaxe
de que se pisas a fondo
o ¡embrague! don automóbil
baste sentir .moi cachondo.
6. E así o novo rico
merca un «haiga» tan contento
pero no seu incousciente
a muller é un instrumento.
7. O becerro con gravata
séntese omnipotente
pisando o embrague a fondo
para que abraie a xente.
8. Tamén inmoral resulta
cando alguén moi coñecido
fai anuncios de productos
nos que non é un entendido.
9. Hai que chamar estas cousas
dicindo claro o que son:
quen se vende polos cartos
fai de si prostitución.
10. E nestes últimos tempos
peculiarmente inmoral
é que utilicen ós pobres
pra que medre o capital.
10. Multi-Ópticas abusa
duns beduínos do deserto
e se ·bebes leite Ram
teñen eles ceo aberto.
11. Non é tanto quen controla
se eles cumpren de verdade
de axuda ó Terceiro Mundo;
¡interesa a dignidade!
12. O neoliberalismo
·comete unha falta seria:
para gañaren máis cartos
aproveitan a miseria.

Caricatura de El Roto en El País, 26 de febreiro.
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