"¿Por que non xulgades por vós
mesmos o que cómpre facer?"

R E V 1 s T A Q u 1· N e E N A L ·o E e R E N T E s G A L E G o s .
.•.•.••..............................................................................••...•...................................•....•...••..............

,

¿X

,

FOBOS NOS?

Daniel López Muñoz

EDITORIAL

¿A QUEN REPRESENTAN 0$
REPRESENTANTES? Despois das últimas eleccións

catalanas ábrese un debate (que tampouco é novo) sobre o
distinto valor que ten cada voto segundo onde se
emita.Semella paradoxal que o partido que ten máis votos
perda por catro escanos unhas eleccións . E desde ese punto de
vista pídese unha revisión da lei electoral. Tódolos votos
deberan te-lo mesmo valor; o contrario sería discriminante e
intolerable.
XAQUÍN MARÍN

Unha propo ta, que resulta -aparentemente lóxica, non o é
t nt . P rqu ad mais de ter en conta a vontade individual de
ada per oa, cómpre que estean representados os diferentes
pacios.Non ' o individuo-consumidor-elector a única
r alidade. Tamén existen os territorios, mesmo os despoboados
e empobrecidos, a diversidade dos espacios coas súas pequenas
culturas e modos de facer, os distintos lugares cos seus
problemas, contratempos e maneiras que requiren respostas
distintas ós problemas sociais, económicos, culturais . e
ecolóxicos.
Fálase da trasposición a Galicia . e da posibilidade de que
proximamente pasase outro tanto cun voto urbano
maioritario, mais perdedor, a prol do cambio e outro rural,
minoritario e gañado_r, sostendo ós conservadores no poder.
Certamente o voto rural é máis pesado e o voto urbano máis
voluble. Pero non é a primeira vez que en Galicia o soporte do
conservadurismo se ten situado nas cidades máis ca no rural. E
hai que sospeitar dese discurso fácil que identifica ruralidadeatra o-conservadurismo, cando nin sequera, neste país noso,
resulta tan <loado separar tallantemente o rural do urbano.
Nos territorios rurais despoboados os seus habítantes e!)tán
termando do país e a súa vontade e problemática non debe
qu dar di olta no mar da abrumadora maioría que vive en
terra con mái a falto. Tampouco aquí nos vale o· liberalismo
radicalment individualista. Levaría, coma sempre, a unha
maior con. ntración (económica e política) e acumulación de
pod r na grande cidades ( e por extensión nas grandes
rexión
e tado ) .E a é a dinámica do mercado, non a da
d mocracia .
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O TRASNO

Axudas que FADen

.Nunha carta que recibimos desde Honduras
a t~avés da Cova da :rerra, hai un ~ooperante
que amosa cómo a axuda oficial española
non dá puntada sen fío -español- aínda que
non acerte no descosido. Seica hai, a raíz do
Mitch -e xa choveu, ¡a cachón!- un FAD
(Fondo de ayuda al desarrollo) para
equipamentos escolares que se vai
licitar¡entre empresas españolas! E apunta o
noso amigo unha obviedade: ¿non sería de
máis axuda que as empresas de aló, ó seu
propio nivel, construísen eses equipamentos?
Porque xa non é que se utilice tecnoloxía
española, serrón que se substitúe ó
empresariado hondureño.
Hai axudas que matan. Hai un desastre e
volcámonos en facer iso que os expertos
chaman ¡-dumping!, deturpa-lo tecido
económico local: deixádevos estar, que xa volo
Jan os nasos empresarios coa axuda que
oficialmente vos damos a yós. E .o 70% do total
da axuda a Centroamérica despois do furacán
foi en forma de créditos FAD, uns créditos
que non cheiran a teren como prioridade,
p.recisamente, as necesidades nin as urxencias
humanitarias de aló, tanto como as do
empresariado de acó . E déronse cousas do
máis simpático, quero dicir, patético : o
principal crédito FAD concedido a
Nicaragua foi para ampliar a catro ·carrís
parte da estrada de Managua a Masaya, unha
zona turística non afectada polo furacán .
Así que as ONGs con senti~ño crítico -que.
non son as máis-, reclaman un plan director
para estas cousas que recolla os principios
suxeridos polo Consello de Cooperación:
vamos que o negocio é o negocio e a
cooperación é outra cousa, aínda que a máis
dun mercader xenético· non lle entre na
cabeza. Se estivesemos nunha sociedade
democrática, informada e adulta, .....pois estas
cousas serían parte do debate dos medios e da
cidadanía. Pero como estamos onde estamos,
a tele serve para adormecer, controlar. e
integrar a todos nun autocomplacente: ¡qué
solidarios somos, tío! E a chorar con sorpresa, ·
sorpresa, ou co seu equivalente actual, se é que
xa non o botan, que nin o sei nin me
importa.

BOANCJVA
A PALABRA
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Mt 25, 14-30

Si, é tamén coma un home que, tendo que saír de viaxe, chamou
polos criados e déulle-lo coidado da súa facenda. A un deulle
cinco talentos, a outro dous e a outro un, a cadaquén segundo a
súa capacidade; despois marchou.
De seguido, o que recibira cinco talentos foi negociar con eles e
gañou outros cinco.Do mesmo xeito o que recibira dous, gañou
outros dous. Pero o que recibira un foi cavar un burato na terra e
escondeu os cartas do seu amo.

Ó cabo de moito tempo chegou o señor daqueles criados,
pedíndolles cantas. Chegou o que recibira cinco talentos e
presentoulle outros cinco dicindo: "señor, cinco talentos me
entregaches, velaquí outros cinco que gañei".Díxolle o señor:
"Ben, criado fiel e cumpridor; xa que fuches fiel no pouco,
poñereite á fronte do moito: pasa a disfrutar da festa do teu
señor''.Chegou o que recibira dous talentos e dixo: "señor, dous
talentos me entregaches, velaquí outros dous que gañei".E díxolle
o señor: "Ben, criado fiel e cumpridor; xa que fuches fiel no
pouco, poñereite á fronte do moito: pasa a desfrutar da festa do
teu señor".
Chegou tamén o que recibira un talento e díxolle: "señor, sei moi
ben que es un home duro, que seituras onde non sementaches e
recolles onde non botas.Por iso collín medo, e fun agachar na

O ECO

Manolo Regal Ledo

Persoalmente son unha persoa de esforzo e de. traballo; por constitución
psicolóxica propia, por formación, por maneira concreta de vivir durante moito
tempo a miña experiencia relixiosa, fun e sigo a ser unha persoa de traballar, de
programar, de avaliar,.de render, de producir, sexan os froitos da clase que sexan,
anque sexan froitos do espirito. Desde este punto de vista, síntome moi en
sintonía con evanxeos coma o presente, que nos incitan a non agacha-los dons
que Deus e a vida nos teñen dado, a facelos producir. Se produzo, véxome
realizado; se non produzo, véxome fracasado. E non deixo de me sentir orgulloso
por aquilo que son capaz de producir. Creo que a maioría da xente, por cultura e
por formación humana e relixiosa, vivimos nesta onda a nasa experiencia
relixiosa.
Hai tempo que vén senda para ~in motivo de reflexión e de cambio o contraste
con persoas que viven a partir doutra · matriz; non teñen a súa satisfacción
primeira en traballar e render, senón ·en sentirse fondamente queridos e
valorados; potencian máis o agradecemento có orgullo polo que son capaces de
facer.e de ofrecer. Viven máis no ocio cá no .negocio.Gozan perdendo o tempo cos
demais no xogo ou na conversa gratuita. Quizabes esa xente non se sinta moi
cómoda con evanxeos coma o do día de hoxe.
¿É posible compaxinar ámba)as dúas causas? ¿É posible ser serio e eficaz cos dons
recibidos, ó tempo que un sabe pausa-la confianla polo presente e polo futuro
nas mans do Deus que o envolve todo, permanentemente, nunha aperta de
acollida, sexa cal sexa a limpeza das nasas vidas e a calidade das nasas colleitas?
Parece que Xesús soubo vivir nesta dobre polaridade. Pero parece tamén que o
arranque- do seu vivir asentaba na matriz do amor e da valoración recibidos
gratuitamente.

terra o teu talento; aquí te-lo que é teu".Pero o señor
respondeulle: i Mal criado, lacazán !¿Con que sabías que seituro
onde non semento e recollo onde non boto? Pois, poñía-los meus
cartas no banco e, así, cando eu volvese, podía calle-los cartas e
mailos intereses. Así que quitádelle o talento e dádello ó que ten
dez. Porque o que ten, háselle dar e abando; pero o que non ten,
aínda o que ten se lle ha quitar.É o criado inútil botádeo fóra á
escuridade, onde será o pranto e mailo renxer dos dentes".

~

Xabier Blanco

A CLAV~iTodo o mundo a currar!
. Probablemente na súa orixe esta parábola estaba 9irixida ós xud~us observantes da Lei, que se aferraban ó seu cum.primento estricto, e non eran quen
de ir máis alá. Un bo representante desa actitude é o xove rico (Mt 19, 16-22). Dirixindo a eles ·esta parábola, Xesús botáballes en cara a súa cómoda
actitude conservadorá. Sen embargo, os primeiros cristiáns, e sobre todo a comunidade de Mateo, aplicou esta parábola á segunda vinda de Xesús.
Na súa forma actual o acento recae no criado "apoucado''. A súa actitude pasiva e preguiceira contrasta coa laboriosidade dos seus dous compañeiros.
Por isa a gabanza que o amo lle dirixe ós primeiros tórnase en duro reproche para este criado inactivo.
· A misión dos seguidores e seguidoras de Xesús consiste en facer produci-la facenda do Reino que el lles deixou entre as súas mans. Pero se no canto
de facelo quedan parados, son coma os viñateiros que non dan os froitos ó seu tempo: seralles arrebatada a viña e entregada a un pobo que dea froitos
(Mt21, 43).
Con esta parábola remata a exhortación que Mateo dirixe á súa Comunidade (Mt 24, 45 - 25, 30) para que viva con seriedadnste tempo que media
entre a partida de Xesús e a súa segunda vinda.
Mateo invita ós destinatarios do seu evanxeo á vixilancia activa, a mante-la tensión e non deixarse vencer pala rutina, a preguiza e a comodidade ...
Todo o mundo que~a emprazado na tarefa que Xesús deixou nas súas (agora nasas) mans: traballar polo Reino coñ ilusión e constancia.

e ··············

A PENEIRA
ÓS DEZ ANOS DO MARTIRIO DE IGNACIO
ELLACURÍA, dos ci.nco compañeiros xesUítas e as dúas mulleres que
habitaban na residencia da Universidade de San Salvador, un 16 de novembro, e que
forman parte deses 75.000 salvadoreñ'os que morreron víctimas da viole.ncia nos
anos 80, queremos dedicarlles este mural que resume a súa doutrina. En Galicia
tivemos a gracia de poder coñecer e saborear a carga profética de Ellacuría e
naqueles días, e sempre só, denunciou as c.ausas de tanta violencia e o estado reai
das causas no Salvador. Por isa estorban e por i~o os mataron.

Polo

SAN MARTIÑO

voltamos a Ourense, pero as .cuneas de
.ribeiro non van facernos perde-la terra e
non esquecemos que esta cidade é a
que ten máis pobres, un 34,80/o cando a
media galega é de 23,60/o (Vigo cun
13,30/o e Santiago un 24,90/o). Tamén é
moi forte o índice de analfabetismo. Nas
súas rúas e barrios mal viven moitas
persoas maiores que coa pequena
pensión non poden face-los amaños que
fan as súas veciñas do rural. A mocidade
ourensá é o sector de poboación que
debido ó paro está a sufrir moito máis
este estado de indixencia.

O Festival de Cine lndipendente de Ourense que ten lugar os días 6 ó 13 fainos lembrar

a

OURENSE COMA UNHA CIDADE DE CINE,

sobre todo desde aquelas "11 Xornadas do Cine", hai agora 25 anos, nas qüe se puideron
ve-las curtametraxes Retorno a Tagen Ata de Eloy Lozano, o fundador deste Festival,
O documento de E. Baixeras e A tola de Miguel Gato ... Ourense tiña unha fecunda
historia cinematográfica como berce de directores: Carlos Velo, Antonio Román, Xosé
Suárez, neste edición o Festival centrase no vigués Mur Oti e no ourensán Antonio
Román.

Só en setembro morreron nas nasas· ESTRADAS 48 persoas e só no 98
neste Estado deixaron a vida no asfalto 6.000. A publicidade na súa contra non
funciona, ás veces moitos dos usuarios nin entenden, porque dende o 95 os
accidentes non fan máis qu~ medrar. O exceso de velocidade, o mal estado das
estradas, os coches deteriorados que ás vec'es poñen os pais nas mans dos máis
novas, drogas ..., pero tamén falla de concienciación social, por exemplo no caso desa
muller marta na Gándara do Ferrol, víctima das carreiras que todos coñecen naquela
zona. O conductor nin sequera tiña permiso de conducción. Na foto dous coches que
chocaron en Cangas do Morrazo.
··············· e

Alfonso Blanco Torrado

A VISITA DO PAPA Á IN.DIA,

5-8 deste mes, ha ter lugar nun

intre no que en varios puntos do país están a volverás súas raíces. Así Kolkata, a antiga
capital ata que os .ingleses en 1911 a colocaron en Nova Delhi ... Estamos a falar do
Estado bengalí, a patria do escritor Ranbindranath Tagore e do cineasta Ray que
sempre crearon en bengalí, e da loita por oficializar este idioma fronte a imposición
do hindi e do inglés. Xa antes se traduciron os nomes de cidades como Bombay polo
autóctono Mumbai e Madrás por Chenai. Na foto o primeiro ministro Vajpayee e o
presidente· Narayanam encargados de .recibir ó Papa.

AsfEIRAS DE
SANTOS sempre foron

un

escaparate dos moitos froitos que esta a
da-lo o outono. Pero hoxe queremos
cruzalo Miño e irá Feira dos Santos de
Valenr;a do Minho que é a que atrae
máis de todas elas. A razón é histórica,
só nesta data os deixaban pasar
libremente a Portugal. O segundo día é a
"feira das Tracas" porque poden cambialos productos que mercaron o día
anterior se non lles gustan. Foron
moitos/as os pintores das dúas beiras
que plasmaron dalgún xeito esta
relación social como este "Mercado" de
Su casas.
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Como é costume tódolos anos por
Santos facemos a nasa visita a un
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cemiterio, neste ano ó antigo civil de
Vigo para facerlle unha homenaxe a

RICARDO MELLA (18611925) que canta con esta estatua no
cemiterio .de Pereiró. O escritor

A OFICINA DE INTERMEDIACIÓN DO
VOLUNTARIADO XUVENIL trata de coo.rdinar tódolos
esforzos neste eido: informar ós que queren entregar parte do seu tempo e ás

anarquista, que foi moito tempo director
da compañía tranviaria da cidade,
convídanos a le-los seus libros como

entidades que están dispostas a comparti-lo. Cruzan as arelas dos can_didatos que

Lombroso e os anarquistas (Ed. Xerais)

están dispostos e as posibilidades desenvolvelé]s en servicios tanto en Galicia coma

no que aposta porque "a solidariedade

fóra ... Son moitos os centros que subsisten gracias a este voluntariado, por exemplo
a Residencia Betania de Viveiro, que pala falla de vocacións relixiosas, os anciáns
tamén son atendidos por xoves que se preparan para a confirmación, médicos
especialistas, licenciados en paro, etc. O teléfono desta oficina é 902121052.

substitúa á loita" e "a revolución,
destruíndo artificiais diferencias,
restitúa o mundo ás condicións naturais
de paz e fraternidade".
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Tintxu
SERVICIOS PÚBLICOS

~

27891 CERVO (Lugo) ·
Teléf. : 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04

~ O CASTRO DE SAMOEDO

-15168 Sada (A Coruña)
Teléfs .: 981 - 62 09 37 / 62 02 00
Fax :
981 - 62 38 04
~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 58 19 05
Fax:
981 - 58 18 88 .
~~ Provenza, 27 4

08008 BARCELONA
Teléf .: 93 - 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79
~~ Zurbano , 46

2801 O MADRID
Teléf. : 91 - 31O48 30
Fax :
91 - 3104830
~~ Habana, 20

32003 OURENSE
Teléf. : 988 - 37 09 26
Fax :
988 - 37 09 28
f.t.
Dolores, 55
~-.

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
981 - 35 3716
Fax :
dt.
...... Pza. Sto. Domingo, 4

27001 LUGO
Teléf.: 982 -- 22 78 04
Fax:
982 - 24 4913

~~ Dr. Cadaval , 24
36202 VIGO
Teléf. : 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74
dt.
...... Albareda, 17

41001 SEVILLA
Teléf. : 95 - 421 67 08
Fax:
95 - 421 67 08
Via A. Volta, 20
Y¡..
'~
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
Fax :
02.657 58 99
~ Oliva, 24

36001 PONTEVEDRA
Teléf. : 986 - 85 25 84
Fax:
986 - 85 7918

...............
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Nos periódicos das últimas semanas non deixan de aparecer
noticias relacionadas ca mal funcionamento dalgúns servicios,
que provocan de vello queixas dos cidadáns e que mesmo
empezan a suscitar reaccións dalgúns dos seus mesmos
empregados. A sanidade e mailos transportes foron os
protagonistas nas datas máis recentes:

Curiosamente estas queixas dos usuarios e de boa parte dos propios empregados
destes sectores coinciden con outras críticas feítas cunha perspectiva moi diferente, a
dos grandes santóns da economía . Estes veñen dicindo desde hai moito tempo que
o sector dos servicios ven funcionando moi mal, aínda que sexa un dos máis fortes
creadores de emprego; engaden que é un dos que máis inflación provocan. . Pero o
único remedio que propoñen para esta situación é ir aínda máis lonxe na
privatiz ación dos servicios e na precariedade laboral do persoal que os atende.
O caos do tráfico aéreo foi noticia de escándalo. Entre os fac tores que o
crearon está, sen dúbida, a existencia de dous for.tísirnos grupos de presión
que . teñen secuestrados ós usuarios: os pilotos e mailos controladores
aéreos. O monopoliq· que exercen é neste caso o factor determinante e
non tanto o carácter de funcionarios ou empregados públicos que poidan
ter. O que si está claro é que os diferentes gobernos que se sucederon
nunca foron quen de impar neste sector a primacía do interese público e
do servicio ó usuario. E nesta liña a falta de resposta dada polq iTlinistro
Arias-Salgado é clamorosa.
Pero tamén está pasando con
amplos sectores da medicina.
N os últimos deceniós _este
sector conseguiu en Galicia (e
no conxunto de España) un
nivel de competencia técnica
destacada. Aquí fanse as
operacións máis arriscadas e
cos mellares resultados. Pero
ó
mesmo
tempo
a
Administración segue senda
catastrófica: hai que agardar
meses para consultas de especialistas e operacións:E as citas que se dan para
calquera destas intervencións supoñen para o paciente perder días enteiros,
cando se poderían resolver mm máximo dunha hora a maioría das
consultas. Tódolos doentes son citados ás nove ·da mañá, cando aínda non
chegaron algúns dos propios médicos, e van senda atendidos segundo
cadra, ata ter algúns que agardar cinco horas.
Por iso resulta esperanzador o movemento de protesta xurdido entre os
médicos residentes, por un _lado, e mailos de atención primaria, por outro . .
Nos dous casos defenden intereses propios, pero , que poden ter un
resultado beneficioso para a saúde pública en xeral. Trátase de acacia-la
mellar formación posible para os especialistas e de reforza-los servicios de
atención primaria, un sistema que pretende ir algo máis aló da distribución
de receitas clásica dos ambulatorios .
Desgraciadamente non se constata ningún avance noutros moitos
servicios. O sistema educativo dirixe a duras penas a reforma posta en
marcha con poucos ni.edios. E os transportes só funcionan onde a
rendibilidade o permüe .

f
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ENTREVISTA

O DEBATE FORESTAL
A cuestión forestal segue a ser un tema aberto en Galicia. O monte é noticia sobre todo
cando arde, pero é tamén un gran potencial económico para o futuro da Galicia rural. ·E
sobre esa cuestión hai abertos debates importantes. Traemos hoxe o punto de vista de
lnmacuada López, viveirista en Cambre (A Coruña) e Presidenta de VIFOGA (Asociación
de Viveiros Forestais de Galicia).
castiñeiro híbrido resistente· á enfermidade
da tinta e o piñeiro de Oregón, xa que dan
madeira de calidade en ciclos de corta non
moi longos: 25 a 35 anos.

Para situármonos, ¿Cándo e con
que fins se crea VIFOGA?
VIFOGA nace no ano 94 promovida
por un grupo de productores de ·planta
forestal que
ven necesario xuntar esforzos nun
momento no que o Programa de
Forestación de Terras Agrarias empezaba a
camiñar e se presentaba
como unha
oportunidade histórica para que Galicia
puidese afronta-lo dobre reto que supón,
por ur:i.ha parte repoboar ese millon de
Has. que están a monte e, por outra, facelo ·
cunha planta sa e de 'calidade.

¿Estamos a falar logo de cantidade
ou máis ben de- calidade?
A opción pola madeira de calidade
responde a unha pregunta ¿En que é
deficitario o noso monte?.

Hai dez anos que comezáche-la
túa andaina como viveirista, cun
viveiro forestal algo atípico en
Galicia, no que hai unha presencia
importante de árbores coníferas e
caducifolias e está ausente o eucalipto
¿responde iso a unha lóxica
económica ou a unha opción doutro
tipo?
Foi a consecuencia dunha pregunta: ¿en
que e tá deficitario o monte galego? A
re po ta é <loada: falta madeira de calidade
que poida abastecer a industria do aserrío
de moble capaz de xerar man de obra
ligada ó medio rural e cun alto valor
ngadido. Aínda que iso supoña apostar
por e pecie d ciclo algo máis longo que
aquela de tinada á producir madeira para
trituración ou pasta de papel. Por iso
c ntrámono n dúa e pec1e principais: o

_

Das dúas cousas. Se cons.ideramos o
monte ·como "capital forestal" no que "os
ingresos" é o que se planta, e "os gastos" o
que se tala, necesitaríamos incrementa-lo
saldo en 25 .000 Has ó ano para acadar en
40 anos o millón de hectáreas reforestadas
das que fala o Plan Forestal de Galicia.
Estamos falando dun gran esforzo
repoboad.o r no que estamos todos
implicados:
propietarios,
industria,
Administraeión e, por suposto, os viveiros.
Pero non se trata tampouco de plantar sen
criterios.

O da calidade que falabamos
antes ...
O da calidade entre. outros. Pero para
nós, como productores de planta, ese sería
o que nos compete e ó que lle ternos que
dar resposta. O noso obxectivo como
primeiro elo no que se asenta todo · o
proceso de producción da madeira é
conseguir unha calidade de planta que
garanta dende o principio a viabilidade e a
rendibilidade das masas que se creen. E a

rendibilidade é consecuencia dereita de
utilizar unha semente xeneticamente
mellorada e unhas técnicas de manexo en
viveiro axeitadas, para obter unha planta
equilibrada, con raíces desenvolvidas, ben
armada na súa parte aérea e sa.

E falando de calidade ¿ata que
punto é certo que hai árbores boas
que enriquecen o solo e outras que o
empobrecen como se di do
eucalipto?
Sobre os eucaliptos tense falado moito:
" que esgota o solo, que seca as fontes, que
non deixa medrar nada baixo el, que é o
culpable do lume ..."Pero todo isto habería

O gran erro é
basea-la ·economía
forestal dun
país nun só
·tipo de cultivo.
que empezar a revisalo. A bondade ou
maldade
do
eucalipto·
depende
principalmente de onde se plante.
Non existe ningunha árbore que esgote
o solo: o eucalipto tampouco. Por suposto
que extraen .nutrientes do solo para poder
medrar, pero, a diferencia dos · rnltivos
agrícolas, as árbores evolueionan na súa
madurez cara un equilibrio entre o
extraído polas raíces e o aportado polas
follas que caen. A madeira dunha árbore
(que é o que se extrae do monte) é
practica1mnte na súa totalidade celulosa, é
dicir C0 2 e auga.
E con respecto as fontes, as árbores
nunca poden ser causa de seca, senón que
polo contrario contribúen a regula-lo
réxime hídrico dunha zona. Os eucaliptos

Redacción

é certo que teñen consumos anuais de
auga algo maiores que outras especies, pero
curiosamente no verán, que é cando maís
risco ·podería haber de desabasteceinento,
os carballos presentan valores mais altos de
evapotranspiración que os eucaliptos.
O que si · é certo é que en solos
profundos os eucaliptos teñen unha maior
capacidade de afonda-las súas raíces na
busca de . auga o que pon en risco os
acuíferos, e isto algo que hai que ter en
conta á hora de ordenar o uso · e
aproveitamento do solo.
Pero o que si parece certo porque
se ve, é que debaixo dun eucaliptal
· apenas medra nada.
Efectivamente. Se comparamos o
sotobosque dunha carballeira có dun
eucaliptal vemos que iste é· moito mais
pobre tanto en c,:antidade de vexetación
como en número de especies. Pero isto.
non ten que ver cunha suposta esterilidade
do solo serrón que responde a outras
causas. Hai o que se chama "efecto
alelopático" e que consiste en que
determinadas sustancias producidas polo
eucalipto (fundamentalmente · ácidos
fenólicos e terpenos) inhiben a
xermolación e crecemento de determinada
vexetación. Isto é un mecanismo defensivo
que teñen moitas· especies (as nosa uzes e
carrouchas entre outras) para evita-la
competencia, pero a pervivencia no solo
destas sustancias é curt~, e unha vez

e

desaparecida a árbore os efectos
desaparecen. De tódolos xeitos non
podemos entrar nunha · plantación de
eucaliptos esperando atopar uriha fraga. Un
eucaliptal é un cultivo, unha fraga é un
ecosistema que evolucionou ó longo do
tempo ata chegar a un equilibrio perfecto
co medio. Son dúas cousas ben diferentes.
E certamente teñan un valor ecolóxico
ben distinto.
E nese sentido fálase de que o
bosque ten que cumplir tres funcións:
a económica, a ecolóxica e a
recreativa
Si , pero a pregunta tería que ser se
sempre poden ir as tres xuntas.Unha
plantación con turnos de corta de 12 ou
15 anos ten que ser considerada coma un
cultivo no que se cumpre a función
productiva e, nun sentido, a ecolóxica
(protección do solo, fixación de C02,
etc.), pero no que a función social de gozar
do monte difícilmente se vai poder
cuÍnprir. A cuestión é se paga a pena ese
prezo ou non, ou, dito ó revés, se Galicia se
pode ·permitir rexeita-la súa especie
forestal máis rendible, tendo en conta
ademais que as condicións de clima e solo
de Galicia proporcionan as maiores medras
.que se coñecen de Eucaliptus globulus (ata
40 m3 por hectárea e ano no norte .de
Lugo), e que a demanda de pasta de papel
segue medrando.

¿Quere iso dicir que a solución
económica do monte galego é a
plantación masiva de eucaliptos?
Non, non. O gran erro é basea-la
econonúa forestal dun país mm só tipo de
cultivo. Iso sería un grave erro. A
diversificación
de
especies
é
e
está
fallando
imprescindible,
radicalmente. O eucalipto dá resposta a
unha demanda moi concreta que hai que
ter en conta. Pero existen outras moitas
demandas coas que li.ai que contar á hora
da planificación, como son as da industria
do aserrío e dos mobles que demandan
outro tipo de m adeira de maior c01dade,
con turnos de corta máis longos, maior
valor engadido e capaces de xerar emprego
no propio medio rural. Pero isto é un tema
que pertence á economía·política, é dicir,
que ten que ser a Administración a que
deseñe políticas que favorezan este tipo de
actuaccións, porque a realidade é que o
96% do monte en Galicia é propi dad
privada (63% particular e 33% veciñ al) , e o
propietario é quen vai decidir a ·especi a
plantar en función, a maioría das veces de
,criterios económicos de rendabilidade a
curto prazo. Se se subvenciona o eucalipto,
daquela incentívaríase o que xa está de seu.
incentivado. Se non están marcados uns
obxectivos claros de onde queremos
chegar cos nosos montes, e non existen
planos ·de Órdenación cunha ·visión de
conxunto,
segmranse
producindo
actuacións individuais e minifundistas, e
será o rendemento a curto prazo o que
defina a nosa economía e a nosa paisaxe
forestal.

No seu viveiro, nunha visita escolar.
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¿XENÓFOBOS NÓS?; ERA BOA
Este texto foi /ido nunha das maiores concentracións contra o racismo e a xenofobia que
se celebrou en Alemaña e foi publicé:,(/o e fido en numerosas revistas e medios de
comunicación de todo o mundo.
Nós non somos xenófobos. Nós
non ternos medo á cor da vosa pel
nen a vosa relixión; e respectámo-la
vosa cultura, que non coñecem.os,
pero que nos interesa moito. O
problema está en gue nós odiámo-la
pobreza.D esgraciadamente,
unha
parte de vós sodes moi pobres. Nós
temémo-lo bacilo da vosa pobreza,
ternos medo a contaxiarnos. Ternos
un pavor a virarnos pobres. E tanto
nos ten que o portador do bacilo
xa e tranxeiro ou alemán. Tamén
t mos medo dos sen teito e dos pobres
al máns coma nós. Tratamos de
ü1tcgr, 1 na nosa sociedade. Pero ás
n n , p ibl porque están
d masiad rotos, usados, cascados a
au a da úa pobreza, ou porque son
moito e non podemos acollelos sen
pórno n perigo, sen arrisca-la nosa
prosperidade e a nosa sociedade. N ese

Non pensedes
que somos.
, .
,,
c1n1cos, so
defendémQ-la nosa
sociedade.·
ca o
tomámola
con
eles,
queimámoslle-las súas casas de
acollida e matárnolos cando dormen
á int mperi , no bancos públicos.
P ro, ¡olio! , non é odio ó
tran eiro o que nos incita á
vi 1 ncia n contra vo a:.Vaite , o que
n in ita a i o é o odio á pobreza.
cons rva-la
nosa
propi dade, m mo cando é mode ta.
P r i o d b mo d fendernos de vós.

··········e

Sen sabelo, comenzastes a facérno-la
nosas cidades convertiranse en Javelas,
guerra. O vaso mundo ataca, ameaza barriadas de casoupas e latas. Se o
o noso. Se non nos defendemos, o
noso mundo se mestura co voso,
afundirase.
A
nosa
riqueza
noso mundo industrializado que nos
desaparecerá sen deixar traza, coma
. é. tan precioso e ó que non queremos
un balde de auga na vosa miseria.
renunciar vai afundir a sumirse no
.E defenderémonos cóa mesma
voso terceiro mundo. N ós ternos
cobiza~ coa rn.esma firmeza ca vós,
piedade da vosa pobreza. As imaxes
que, evidentemente, non queredes
dos vosos paises angúriannos.
aturar por máis tempo a vosa
Énchenos de estupor o espectáculo
da vosa nuez, da vosa miseria. Incluso pobreza.
A
poboación
dos
EEUU
a miúdo evitamos ve-los telexornais,
representa o 5% do globo e require o
as últimas novas para non cruzarnos
27% dos recursos do planeta. N ós os
con vós, cando, ó mesmo t~mpo,
europeos, o 10%; consumin10s xunto
vémo-las ricos andeis dos nosos
cos americanos do Norte bastante ·
almacéns, dos nosos supermercados.
máis da metade dos recursos
Contempla-los vosos farrapos e QS
vosos olios fainos mal. Non pensedes naturais.A nosa riqueza non ten que
ver nada co luxo, pois é máis ben
que somos cznzcos, ¡era boa!
modesta.Para satisface-las nosas
Comprendédenos, por favor, ternos
reqmnmos
un
piedade, pero estamos obrigados a necesidades
apartamento,
.
un
coche,
un
defende-la nosa socie_dade; estamos
refrixerador, unpouco de papel. Non
obrigados a bota-lo pecho das nosas
casas, dos nosos apartamentos -que . podemos, xa que suporía a nosa
perm1tirvos
que
vos parecen paz os- para impedírvo-la perdición,
entrada. Pois se nós perdemos · este satisfagáde-las vosas necesidades
coma nós sattisfacémo-las nosas.
combate, esta guerra contra vosa, as

Christophe Hein

......................................................................................................~ ..:........................................................................................................... :................................................................ .

A nosa poboación utiliza cada ano
230 kg de papel por persoa. Se vos
deixamos a vós usar tanto papel, en
poucos anos sería o final da flora que
nos é indispensable para vivir. E sería
o final tamén da fauEJ.a que, para
sobrevivir, dep ende da flora. Se
cadaqu én ~e vós posúe un
re:frixerador ou utiliza aerosois,a capa
de ozono sería irremediablemente
destruída, antes de que vós
puidesedes paga-las letras do voso
electrodoméstico. E tamén, se cada

Se vos deixamos
.
consumir
tanto coma nós,
se.ría o final
da flora e
da fauna.
un de vós tivese un apartameI?-to e un
coche, iso suporía a desaparición das
pradeiras e dos bosques; · os nosos
rtenos xa non terían onde xogar.
Sodes vós os que abríste-las
hostilidades: nós, . n~s debern.os
defendernos. Un muro de pedras non
é sólido dabondo e non .serve de
valado contra a miseria do terceiro
mu~do. Por iso elexímo-lo mellor

dos matena1s que posuímos, o. máis
sólido, e creamos un muro que
ninguén poderá vencer, un muro de
diñeiro.
Vide onda nós se estades dispostos
a investir. Pero, se esta non é a vosa
intenc10n, quedádevos alí onde
estedes .Pero, se aínda así estades
dispostos a vir consideraremos· que é
un acto de hostilidade e tomarémo...:
las medidas que se impoñen. ·P ero
non somos culpables Vós sóde-los
culpables, culpables da vosa falta de
entusiamo para investí-los vosos
cartos na nosa economía.
A quen vén o mundo nun cortello
e se deita nun pesebre no canto dun
berce, nós crucificámolo porque
ternos medo de ter que deitar un día
ós ·nosos fillos nunha corte. (E se para
evitar este destino ó seu filio, vostede
aborta, nós, ..precisamente por iso,
crucifica rémolo por abortar).Pois o
preguiceiros,
a OCia1 ,
cando
noso Deus dinos: " O que facedes ó
denunciámo-lo seu ch iro
o
máis pequeño dos meus irmáns, é a
choromiqueos, só qu remos dicir
min a quen llo facedes".
.que son pobres.
.
N ós non vos perseguimos por
Cando os estranxeiros se que1xan
serdes estranxeiros. No . nos o .país
de que están mal, nós replicámoslles
tamén o Norte e o oeste, que son as
que non é para tanto pois alomenos,
zonas máis ricas, se reviran contra o ·
poden queixarse. E se nos respostan
Leste e mailo Sur. Mais, se ·ese
que -nós os expoliamos a eles o seu
combate
é
menos
brutal,
mundo mandámolos a paseo.
simplemente débese a· que as
Os nosos compatriotas máis
diferencias de nivel de vida entre
pobres _séntense ameazados pola vosa
zonas son menos brutais. E cando
pobreza, que é moito 111.aior cá nosa.
insultamos ós estranxeiros de onxe
Os nosos pobres serán as prime_iras
alern.á, cando os tratamos co1na
víctimas da vosa pobreza se non nos
defendemos. N ós non somos hostís
ós estranxeiros. Son1.0s civilizados
dabondo coma para atopar lexítimo
que reivindiquéde-los Dereitos
Humanos. Pero a vosa reivindicación
supón unha ameaza para o noso
benestar e tratades de impoñelos a
pesar de todo, iso supón inicia.r unha
guerra contra nós sen declarala.
Defenderé monos. N ó s
defenderémonos por medo á vosa
pobreza, por rn.edo a t r que
compartila algún día.

e · ··········
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OPINION

Engracia Vida/ Estévez

MULLEREN BRANCO SOBRE FONDO NEGRO

Abrimos hoxe unha nova sección en
Irimia. Non é a primeira . vez que
c lab r n sta publicación, nin sobre
nes te me mo t ma. Agora a R evista
qu érelle dar un certa periodicidade e
estou disposta afronta-la tarefa o mellar
qu e saiba.
título non teño que dicir que é un
pequeno plaxio a Miguel Delibes. Só cun
inxelo cambio de cores branca e negro no
canto de 1Jermello e gris. Muller
substituíndo a señora. A actualidade <leste
escritor, polo merecido premio á novela,

El hereje, tal vez sexa a fonte desta
· inspiración.
Así tentarei dar a coñecer e comentar
calquera acontecemento que faga
referencia á muller. Non sempre na liña
do negro, senón tamén do branca.
Hoxe téño o fácil. Acaban de falla-lo
premio Planeta. E por prirneira vez,
coinciden a premiada e a finalista con
nome de muller. Á manee da valoración
do premio e · dos sistemas de
adxudicación -non é este o momento de
criticalos- o feíto desta coincidencia algo
quere dicir.
A muller segue o camiño iniciado de
entrar en tódolos campos da sociedade,
neste caso no cultural, probando a súa
capacidade e a súa valía. Xa é normal o
feíto, non a.rexeitaron pola coincidencia.
¿Ou tal vez foron elixidas a mantenta?
Aínda non é normal que sexa noticia.
Ternos que aspirar a non ter que
comentar cando
se dean estas
circunstancias.
N este caso hai que subliñar que a
premiada é filla de galegas. Aínda ·que o
fondo sexa o negro, país emigrantes no País
Vasco, .froito, seguramente, da escaseza
económica na Galicia dos anos sesenta.
Escoiteina dicir na radio o interese que tivo
en aparecese o apeµdo da súa nai: Freire.

O negro é máis negro ca unha noite ·
negra. Onte tivemos unha nova marte de
muller
por
obra
do
seu
marido/ compañeiro. É a sexta en
Valencia.Van cinco en Barcelona e coido
que pasan das corenta en España neste
ano.
Alguén di que houbo sempre estes
crimes, pero que agora os coñecemos
mellar. Outras fontes acusan o aumento
real e proporcional.
A gravidade non a atenúan ningunha
das dúas explicacións. A dificultade é
· buscar soluc.ións. É moi triste recoñecelo desamparo no que viven moitas, os
malos tratos sentimentais. Pero tamén é
triste ter que levar un gardacastas, ou te-los
cárceres cheos de violentos amorosos.
Para min a solución é lenta, e moito
máis global. Só cunh~ educación igualitaria
dende a infancia. Igualitaria quere dicir
educar na sensibílidade e a tenrura .non só a
muller senón tamén ó home. Cunha
sociedade igualitaria no trato ós dous
sexos. Cun xeito de ·vida menos rodeado
de violencia televisiva e competitiva. Só así
poderemos chegar á supresión ou
diminución destas novas negras. _
Hai que tamén algo de branca, a
sociedade rexeita cada vez máis estas
actitudes e a muller vai medrando en
conciencia e autoestima.
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Xosé Chao Rego

FOISE

ca VENTO NO VATICANO

Tal é o reclamo editorial de película
dun singular libro italiano, con
traducción española, en título
escandaloso - "El Vaticano contra
Dios"-, non consonte o orixinal
rememorando o filme "Lo que el
viento se llevó en el Vaticano". Son
350 páxinas de diversos 4utores que se
amparan baixo o pseudónimo de "Os
Milenarios", ben escritas, con moita
anécdota e escasos nomes propios,
ma1s con anónimos facilmente
recoñecibles, que dan coma resultado
un conxunto de asuntos máis ben
aburridos para quen estea informado
do que sucede baixo o . amparo da
Cátedra de Pedro. ¿Por que, logo, facer
este escrito se non aconsello a lectura
dese libro de denuncia despiadada e
quizais de escaso gusto? Porque resulta
moi sintómático.

Non parece
que o libro sexa
· só producto do
resentimento.
En efecto, tal tipo de escritos .
adoitan ser obra de xente anticlerical e
que simplifica cuestións, non excluída
a calumnia. Pero agora os autores son
cregos con cargos no mesmo Vaticano,
anónimos menos monseñor Luigi
Marinelli, de 72 anos e xubilado, que
traballou 35 anos na Curia do
Vaticano, agora chibo espiatorio da
Rota Romana, tribunal canónico que
o empraza a un xuízo ó que el non
acode porque non lle dip a causa nin
lle garanten ecuanirnidade. Esta
bastante rota institución tivo a mala
idea de mandar secuestra-lo libro das
librerías e prohibi-la súa traducción a

outros idiomas, co~a se tivese poder
sobre a sociedade civil mundial.
¡Espellismo de tempos que se foron co
vento! Iso si: publicado en febreiro,
pasou sen pena nin gloria ata que, no
mes de xuño pasado, os monseñores
auditores rotenses o converteron en
lambeta.da para padais ansiosos de
espectáculo.
Malia . o feito de afirmar que o 80
por cento do persoal curial son xente
moi .re.sponsable e de moita estima,
quedaría un 20 por cento que carga
cunhas tremendas acusacións: dende
odíxome-díxom.'e sobre amores tanto
hétero coma homosexuais ata a
denuncia de espionaxe, non faltan
vicios noxentos coma a delación e
calumnia, a corrpución non exenta de
simonía ou mercado de beneficios
eclesiásticos, e todo un abano de
falcatruadas das que a maior o
constitúe ese despotismo curial que
converte o Vaticano nunha especie de
imperio soviético sen liberdades e
ansioso de persecucións, como delatan
os autores. Especial atención merece o
nomeamento dos bispos, realizados
polas diversas camarillas que alternan
no poder, sen que un Papa viaxeiro en
exceso se decate de nada.

Non parece que sexa producto"
unicamenete do re ent~mento por non
teren ascendido na
una - que xa
sería sintomáitco e non t ría qu
afectar á veracidad do denunciado-,
~lomenos tal parece a teor da
reaccións de cardinais tan autoritarios
coma Bernardin Gantin e Jospeh
Ratzinger, que recoñeceron que o
actual sistema vatic.ano favorece a
escalada eclesiástica, o carreirismo,
aspectos moi negativos para a vida da
Igrexa. ''.Falei por amor á Igrexa",
xustificase monseñor Marinelli, que se
apura a clarexar, cos demais autores,
que "a Igrexa non é o Vaticano".
Amén.
O máis sorprendente é que os
autores non son progresistas serrón
conservadores que suspiran por un
triunfalismo eclesiático que remite ós
tempos de Pío XII; ata o punto de
alcumaren
a
Paulo
VI
de
filo comunista.
Se for considerado conveniente, no
próximo número da nosa revista
incluiríamos
algúns
parágrafos
significativos que dean unha idea máis
cabal do clima literario de te
ambivalente escrito, coma mesmo
lume:.purificador e destructor.
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PARA NON
PERDE-LO SUR
AS 3 PERSOAS MÁIS RICAS
DO MUNDO TEÑEN O QUE
OS 48 PAÍSES MÁIS POBRES
SegunDO datos da ONU, 360
persoas acumulan tanta riqueza
como a metade da poboación
mundial. Mentres unha quinta parte
da poboación do planeta sofre fame e
a cuarta parte carece de auga potable,
a fortuna de 3 destas persoas é igual ó
PIB dos 48 países máis pobres do
planeta.Esta escasez que parece
eterna, non é tal, xa que estas
desigualdades exist~n a partir do uso
e abuso que destes países fixo ·º
occidente industrializado.Nunca na .
historia da humanidade existiron
períodos tan longos e persistentes 'de
fame e enfermldades para tantos
pobos e millóns de persoas.
N st días, atopámórios coa boa
n ti ia
do
"rescate"
dunha
inv . tigadora am ricana que estaba a
tr allar n p lo sur e que sofre
e n r .
N esta
operac1011,
ampliament loxiada polos medios,
ga táronse centos de millóns_ de
pe etas. Pero pregúntame se é certo
que é necesaria esta acción, ¿canto
n1.enos non o é tamén evitar diarreas
e enfermedades facilmen te que
poderían salvar as vidas de miles de
nenos?. A vida de moitos non vale
nin moito nin pouco, sobre toda · se
non se é ianqui ... ; para os medios
tampoco valen igual tódalas vidas.
Leo tamén na prensa que xa van uns
60 iraquíes que tiveron que ven~er
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Gerardo Castedo

un dos seus riles a causa do embargo
(ó prezo de cen mil pesetas).
¿Que terán as grandes fortunas
que non paran de acumular
continuamente máis e máis poder e
capital como se dun burato negro se
tratase?
¡Qué triste atracción
esa!. .. Canto máis tes, máis queres e
máis atraes. Colaboramos nun sistema
que enriquece continuamente a uns
poucos coa riqueza creada por todos,
indo para eses grandes "buratos
negros" .
Nos seguintes números, traeremos
experiencias e situacións de loitas de
colectivos que ó longo do mundo
están intentando loitar contra esta
fatal inercia. E deixo unha pregunta:
¿Aranxarrise estes problemas con
aportacións coma os 800. 000 millóns
de pesetas que vén de <loar Bill Gates
para obras filantrópicas?

por qué se produciu a traición ó ideal
da igualdade e por qué se perdeu o
sentido de loitar por ela.
El intúe que a igualdade é
imposible (e ata nos parece mala),
porque a nosa búsqueda individual da
felicidade
lévarios
a
crear
desigualdad.
Outros
números
salientables
foron : "Escoita-lo que din os pobres
á Igrexa" de J.M . Castillo e "O reto
da terra. Ecoloxía e xustiza no
s.XXI" de J. Menacho. O enderezo
para recibilos é: Cristianisme
Justicia. C/ Roger de Ll~ría 13 .
0801 O - Barcelona. E o seu correo
electrónico é . Ademais teñen unha
páxina en Internet onde se poden
consultar tódolos números feítos na
colección: www.fespinal.com

CRISTIANISME I JUSTICIA
EDITA UN NOVO CADERNO
Celebrámo-la boa idea dos
editores deste caderno de levar á
práctica a idea -de "Retos ante o
2000", um números que están
tratando temas que deberían supor
un auténtico reto tanto para os que
esper~n o apocalíptico 2000, como
para os que eren que . estamos no
mellor dos mundos posibeis.
O
último
número
chámase
"A
Igualdade, tema pendente" escrito
por Antoni Comín Oliveres. Un
caderno no que pretende explicar
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"O CRISTIAN.ISMO ANTE O SECULO XXI"
Neste ano de -tantos noves, ca/quera causa sepresta para dicir que é a Húltima do milenio";
andrómenas en moitos casos, pero tamén eventos e encontros importantes nalgúns. .Un destes
foi o XIX Congreso de Teoloxía, que organiza en Madrid a Asociación de teólogos/as Xoán XXIII.
O seu tema (HO cristianismo ante o século XX/. Unha mirada nova") colleume tanto, que tiven
que sacrificar a ·Romaxe deste ano por estar alí nesta ocasión. Pena que sempre coincidan.
Unha cura· de humildade para a a diminución numérica dos cristiáns,
Igrexa
senón a súa calidade. Para ter unha mirada
o encontro foi nesta ocasión na sede de nova e renovada, ao cnst1anismo
CC 00, preto do céntrico Paseo do
.cómprelle renacer "a base de calar, facer
Prado. Foi pa~a min unha grata e un
xustiza e orar", como dicía o teólogo
pouco novidosa e:Xperiencia -a pesar dos . mártir D. Bonhoeffer.
anos d~ democracia- chegar á sede da
"Pensar é sopesa-lo amor que hai. en
laica organización e preguntar· na porta
cada cousa"
"¿O Congreso de Teoloxía, por favor?".
A frase é de Raimon Panikkar, un dos
Logo enteraríame de que o aluguer do
prestixiosos participantes no encontro,
magnífico, amplo e cómodo salón,
xunto a un teólogo tan q1:1erido como
custoulle aos organizadores do Congreso Jon Sobrino. Se este último falou do
cristianismo ante o século XXI facendo
moito menos que o que lles ten custado
"unha reflexión desde as víctimas", tal
algún outro ano o aluguer dun 10cal
pertencente a unha institución relixiosa
como reza tamén o título do seu último
libro, Panikkar fixo outro tanto, pero
da Igrexa Católica. ¿El por que.será? pode
un preguntarse inxenuamente.. . Que . desde Asia. Coa súa creatividade habitual,
este catalán-oriental/ cristián-hindú falou
responda o lector.
da necesidade que ten o cristianismo de
Non sei se tería relación con isto, pero no
· Ó cristianismo cómprelle renacer a base
abrirse a outras .realidades: " O
comunicado final pedían para a Igrexa
de calar, facer-xustiza e orar.
"unha gran cura de humildade", porque
cristianismo xa non é unha nena pechada
Igrexa ante o próximo milenio. O tamén
na Igrexa Romana, senón unha
despois de dous mil anos de cristianismo
profesor de ética Jorge Riechmann falou
adolescente que comeza a namorarse
nori se conseguiu precisamente que os
da "cultura da extralimitación" e a
doutros mozos, da natureza ...", por iso,
cristiáns fosemos realmente prefiguración
necesidade de que Occidente poña
cómpre unha verdadeira metanoia; non só
do Reino de Deus no mundo. Máis
límites ao seu crecemento.
"cambio de mentalidade", senón "supera. concretamente, din:
Xunto a eles, representantes dos
lo mental". Non falto u tampouco unha
"O máis substantivo da contribución
protestantes,
xudeus,
musulmanes,
do cristianismo á cultura ética· visión do cristiansmo desde África, que
budistas e hinduístas falaron tamén da
estivo a cargo de dous teólogos africanos
mundial ·debería se-lo testemuno
aportación das relixións ao futuro da
práctico dunha identidade visceral Jean de Dieu Madangi, do Congo, e Fidel
humanidade. Cómpre recoñecer que se
Podga, do Camerún, que denunciaron o · houbo no Congreso unha importante
coa
causa
dos
pobres,
o
colonialismo eclesial que aínda existe na
recoñecemento efectivo da dignidade
autocrítica do cristianismo de cara ao
Igrexa africana .
da muller.. . o fomento da causa do
século que vén, esta non se deu nas outras
Non foron · os únicos participantes.
desarme mundial e da paz, e o
relixións, que tamén teñen moito que
Victoria
Camps (profesora de ética na rañar. Xudeus e musulmáns falaron de
respecto ecolóxico da natureza ... Os
Universidade de Barcelona) falo u do
cristiáns reais somos tan deficientes en
que un dos fundamentos da súa relixión
papel das relixións na busca dunha ética
todo isto que debemos esforzarnos en
é a paz (o shalom xudeu e o salam
universal, e a teóloga de Deusto Pilar de
musulmán) e... velaí. Sen dúbida, o reto
facer, máis que en dicir: presentarnos
Miguel fixooa desde "a . Ekklesía das
como modestos dialogantes , que
para o cristianismo é tamén o reto para
tódalas relixións, pois nin sequera os
mulleres"(un concepto creado pola
buscan avanzar con todos cara unha
pacíficos bonzos budistas deixaron de
unha
teoloxía
feminista) , como
calidade mellar e máis plena da vida
caer nalgún momento na violencia
formul ac ión
renovadora,
fllOral dos seres humanos".
contra os outros. "Non é o mesmo
verdadeiramente creativa e dinámica de
Por iso, para este Congreso, o problema
predicar
que dar trigo", di o sabio refrán.
vivi-la fe cristiá, un verdadeiro reto para a
fundamental do cristianismo non é tanto

e···············

FAI A.NDO
DALINGUA

Lidia e Valentina

Simple comer, simple dicir
Seguimos facendo exercicio ling{iístico e para ver se os músculos están en
forma repasamos movementos: "Díxome que cornera empanada de polbo e
logo de postre un pastel de follado"; ¡coidadiño!, non vaia ser que non nos
concentremos e nos escape algo así como '~Me dixo que había comido
empanada de pulpo e logo de postre un pastel de hojaldre". Irnos un por un
e recordamos que:
- Os pronomes (me, te, nos, vos ... .), se
non son suxeito, non encabezan frase.
Coidado con estira-lo brazo de máis
para soltar algo así como: "Che quería .
preguntar se ...." , mellar deixámolo
brazo máis abaixo e dicimos
"Queríache preguntar se ..."
- Non ternos que acorar nin ·sentirnos
violentos para pronunciar palabras
normativas substituíndo a habituais
En gal ego comemos en simple, non en
castelanismos. Polbo, follado. .. son
composto.
correctas no noso idioma e se ós
doutra lingua lles soan mal .... ¡que lles irnos facer!. Pero o peor é que tamén
acoramos cando pensamos en pronunciar palabras menos pícaras -Pero igual de
conflictivas ... Seguramente pensamos que non lle vou ir dicindo a miña avo a,
oa gu sempre falei galega (ghaleghiño da casa) algo _a sr como: "o xoves
m rqu i unha tixola nova e mais un tirarrollas". Pois agora fagamos un
rcici novo e para fortalecer rn.oitos músculos a un te.mpo, proba.d e a dicir
unha frase así, igual vos sorprendedes cando ela vos diga:" ¡Ai!, nós antes tamén ·
diciamos "xoves, tixola e rollas" ... e eu aínda non sei porque se lle chamaban rollas ós
corchos das botellas e dos barrís". Facede a proba.
- Último exercicio de repaso das clases anteriores, e como aquí non hai
trencas, non teñen por qué soltar que "habían comido unha empanada
boísirn.a", ¡que non ouh!, que os verbos compostos só existen en castelán pero
non en galega. En galega as accións son simples , dinse dun golpe, así que só
comemos, comeramos, comeremos, comeríamos .... porque o que é comer, comemos
moito, pero en simple, non en composto.

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Hai moita xente na Igrexa
que pensa que o Vaticano .
resulta un organismo
máis divino ca humano.
2. A estes tales poderalles
parecer un moi mal cadro
o que se debuxa hoxe
no Faladoiro no Adro.
3. U nha vez máis· afirmamos
con voz diáfana e rexa:
nin a Igrexa é o Reino,
nin o Vaticano a Igrexa.
4. Tal acaban de afirmar
-nun libro, con moita furia,
varios cregos que ademais
son monseñores da· Curia.
5. Pincha na Curia romana
un tal Luigi Marinelli
e o pinchazo non o amaña
-isto é un ripio-, nin Pirelli.
6. Pouca dúbidá ofrece
que non tomamos en broma
que Pedro e Paulo morreron
mártires na mesma Roma.
7. Tódolos bispos do mundo
eran "papas", en verdade
que en hebreo se di ''abba"; ·
de aí vén o señor abade ..
8. O Irimego moi a gusto
confesa e se reconcilia
coa linguaxe do papado
se é en clima de familia.
9. Pero o bispo de Roma
xa dende o século Cuarto ·
co emperador Constantino
ó pobo fiel deixou farto.
1 O. Ata o século Doce
eran "vicarios de Cristo",
os Pobres, e agora é o Papa:
¡el soíño, polo visto!
11. Que o bispo de Roma évos
símbolo da comuñón
da enteira Igrexa de Cristo
dicimos con emoción.
12. Pero os papistas de sempre
fan o asunto pouco crible:
cada arroto pontifio
convérteno en infalible.
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