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

REVISTA QUINCENAL
CRENTES GALEGOS
...................................................................
... ............DE
..................................................................
.
~

~

Daniel López Muñoz

EDITORIAL A CORNETA

_

..............

Vivían
baixo o réxime da Lúa, sefiora do calendario.
ando na pimavera ía nacer Aninovo, unha
sentinela pillaba un corno de año - "io bel" - , en
hebreo e anunciaba a Lúa nova. A xente es talaba en
"ioheleo" ou xúbilo, saíndo das tendas de campaña
e tomando algo máis ca unha ducia de uvas.
Chamábanlle o Día dos Clarq.ores. Todo sucedía en
sábado; considerado tanto o Día da Creación do
cosmos coma da Liberación da escravitude en
Exipto.
As terras eran dé Deus, que El mesmo llelas
repartira ás tribos. Pero axiña, sobre todo co
progreso económico que trouxo a monarquía en
prexuízo
das . clases
populares, naceron os
pobres e medraron as
débedas. Desaparecía así a
igualdade
social dos
tempos
idílicos
-e
idealizados-,
da
confederación das 12
tribos. Para remediar tal
inxustiza, a lexislación foi
elaborando
textos
liberadores rnercé a dúas
in. titu i ' n : o ano abático e mailo ano xubilar.
ano sabático, celebra~o cada 7 anos -unha
emana de ano -, tiña un fondo significado
ecolóxico: os terreas .acougaban do seu labor
qu dando a barbeito e os pobres podían
aproveitarse dos froitos espontáneos; tamén gozaba
de significación social: os escravos eran liberados e
había remisión das débedas.
Cando e cumprían 7 semanas de anos (7 x 7 =
49), o ano 50 marcaba q ano xubilar, orixe dos
xubileos romanos que agora son cada 25 anos. As
propiedades vendidas por necesidade -terreOs e
ca as-, tornaban ó primitivo propietario e os
escravos eran liberados
Non sabemos en que medida esta sorprendente
lexislación, soamente rexistrada en · Israel, era
respectada. Os pofetas clamaban pola xustiza social.
Acaso o que máis nos interesa saber é que, cando
o Baptista manda dende o cárcere para saber quen
era ·xesú , e te renúteo á utopía da liberación
abáti a, e o comentario de Xesús apostila "¡E
dit~ o qu n non e me escandalice" (Mt 11). O
cándalo armouno Xesús en N azaré cando na
inagoga, lendo o prof( ta Isaías, dille ós seus
nt rráne
que el vén proclama-lo ano da
Amni tía anunciado polo profeta.

O TRASNO ESTÁ ENTRE NÓS E
NON A VEMOS. Porque a globalizacíón forma
parte da nosa vida. Está nas nosas casas, nos nosos soños,
no supermercado e no comentario da sala de espera. No
tempo de vagar feito de incomunicación e consumo; na
asemblea da APA, cando a obsesión é crear pequenos
xenios competitivos sen compaixón; na tele onde se nos
vende que ·v ivimos no
mellar dos mundos
posibles; .no alcalde
engomínao cando nos
convence que hai que
deixar de ser distintos;
no
discurso
do
inevitable que reina en
cada · tertulia. N eses
destructivos e nada
inocentes tópicos de
que 6 sector público
non
funciona,
é Polbo á feira, o totem da tribo
galega na súa teimuda resistencia

ineficiente e caro e contra a globalización.
que
hai
que
desmantelalo para cede-lo paso á perfecta, eficacísirna
economía de empresa privada
Si señor, non está lonxe, e chega a medio convencernos
desa amolante mensaxe para os pobres da terra: fóra do
neoliberalismo non hai salvación. A solidariedade como
sistema de organización rematou: agora é o tempo das
pequenas solidariedades, das ONGs. Marran as
revolucións: viva o microproxecto.
Por iso é tan interesante e estimulante o que pasou en
Seattle cando decenas de miles de tolos alternativos se
puxeron de acordo en dicir non. Ecoloxistas, sindicatos
labregos,
indixenistas,
organizac10ns
de
solidariedade... coinciden: a globalización enriquece a
catro grandes multinacionais e deixa sen futuro e sen .
identidade a millóns. E plantáronlle cara á sinistra OMC,
. unha organización que manda máis ca· calquera goberno,
onde se deseña un planeta de culturas clónicas, mercados
únicos e xenes manipulados para maior gloria das
multinacionais. ·
As desigualdades económicas aumentan. A diversidade
cultural desaparece. Pero seguen a convencernos de que
é inevitable. Si, está aquí no medio de nós . Non é causa
de Seattle. E cómpre resistirse de mil maneiras: na rúa,
nas cartas ó director, na defensa dos servicio públicos, na
loita por un futuro para os labregos, na militancia na
solidariedade. Mercando na feira e pasando do hiper.
Falándolle galega ós filias; liberándonos. de marcas e
anuncios; comendo caldiño da casa e gozando dunha
·partida de tute cos amigos e amigas .

BOANCJ\IA
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~O_E_C_O_~I Le 2,1-14
O ANUNCIO DUNHA BOA NOVA
Non é precisamente o humor, a

que construíron e viviron o nacemento de

alegría, o que nos caracteriza á xente dos

Xesús, por moi pobres, ·humildes, sen

nasos tempos. Todos nos deixamos

medios, marxinados, que eles fosen, ou

envolver con facilidade por unha nube de

quizabes precisamente por seren tales. E

tristura, de angustia, de frustración, .de

chámame tam.én a atención o feito de

desesperanza. Se hai problemas, porque

que sexa a ledicia a oferta principal que

os hai; e se non os hai, porque vivimos

se nos fai a tódolos homes e mulleres de

con insatisfacción o presente concreto

boa vontade, que escoitamos unha vez

que nos toca vivir cada día. Así polo

máis a narración máxica do nacemento

menos é o que lle acontece a un servidor

de Xesús.

con máis frecuencia da desexada.
Bater

coas

fontes

da

Creo entender neste Evanxeo . que
alegría

Deus é fonte de ledicia, porque é regalo,

corivértese así nun obxectivo cobizable

porque non é comprable, porque está a

para cantos nos revolvemos entre o si e o

disposición maiormente dos que non

non

dunha vida asentada e feliz. Ser

teñen, porque se espalla sen límites polos

alegre, sentirse fondamente pacificado,

fondos máis fondos das nasas· pobrezas,

saberse remexer no medio dos altibaixos

para enchelos cunha presencia, cun

da vida sen perde-lo tempero de vivir,

sentido,

todo isto parece ser tarefa pendente para

. revolución. Algo así como cando un se

moitos

sente irremediablemente namorado, e

crentes

e non

crentes

do

momento actual.

cunha

esperanza,

· cunha

todo se lle reviste de ilusión e de sañas.

Chámame, po lo tanto, a atención o

Deus é así coma un soño de amor, que

feito de que a ledicia sexa o envoltorio

prende, arrastra, encanta, revoluciona,

común para todos aqueles personaxes

pacifica.

~ CLAvi: ·I Le 2;22-40.
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BO NADAL PARA TODOS VÓS

O texto de San Lucas deste pr.imeiro domingo do Nadal, ten unha clave: a presentación oficial de Xesús, o nena acabado de nacer.
A tei esixía unha presentación-ritual (Lev 12,2-8), porgue todo primoxénito pertencía a Deus, creador de todo, t am én dos fili as (Ex
13,2.12-13); se aquela familia quería leva-loó seu nena primoxénito debía rescatalo, cunha ofrenda de acción de gra ci as e un
sacrificio de purificación da muller. Así o fixo María e Xosé.
Pero para un crente cristián coma Lucas, esta presentación ritual xudía queda pequena, por isa fai outras dúds presen tacións: a

Simeón e a Ana. Ámboios dous son descritos coma respresentantes dos xudeus piadosos que arelaban a inst au ración do reino de
Deus sobre Israel. Aquel nena ven colmar estas esperanzas.
Na presentación a Simeón, un canto litúrxico da lgrexa primitiva anuncia a Xesús como salvado rn nive rsal: "luz para tódolos pobos '~
Lucas é universalista, como cómpre a un grego, pero tamén sabe que este universalismo non é com prendi do polo horizonte estreito
dun Israel pechado en si mesmo. De aí que fale de tropezo e escándalo. A presentación a Ana é a preseatación ós pobres e
desatendidos de Israel. Éstes, ó ver aquel nena, alédanse e dende entón xa non poden calar.
Si meón e Ana entenderon o misterio daquel nena. Por isa, ¡felicidades, Si meón!, ¡felicidades, An a!. E ¡felicidades a todos vós!.

o····· ··. . ..

A . PENEIRA
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Nas vésperas do 2000 matinamo? nos versos de

"BELÉN, ANO

CERO" de Celso Emilio Ferreiro, que finou

hai 20 anos e que ilustramos con .

este debuxo de Raimundo Patiño que serviu de felidtación no seu tempo:
Xuntei o vento frio coa auga-neve,
xuntei a noite negra coa xeada,
e vin un neno espido nun presebe.
¡Que misterio máis fondo, que aventura!:

IÑ'I GO EGILUZ é un dos

.

o neno non quería

moitos/as voluntarios de Euskalherria

goz.ar doutros irmaos, nin doutra axuda.

que están a da-la súa vida nos países

Por algo estaba ali, por algo estaba

máis pobres. Antes foron centos de

tan lonxe da riqueza gasalleira,

misioneiras/os desta nación os que

tan perto da pobreza desolada.

deixaron a súa casa, agora son

E se o vento pasou tan paseniño

cooperantes, algúns deles como lñigo,

cantando suavemente, foi por algo.

na foto coa viseira, foron asasinados

Por algo, era María ·unha artesá,

polos intolerantes, el polos paramilitares

cando podía ser, se ela quixera,

de Colombia que seguen a campar polo

primeira dama, esposa principal.

P.aís sen que ninguén os pare. Membro

Por algo era Xosé un carpinteiro

da ONG vasca "Paz e Terceiro Mundo"

de fortes, rexas maos encalecidas

traballaba cos labregos desprazados e

na garlopa, na trencha e no martelo.

expulsados das súas ~erras polos

Xun te i todos os orfos nun só berce,

paramilitares. Desde os 17 anos

xunte i as inxu sti zas cos ultraxes

entregárase ós máis necesitados e fora

e puxe nos de ofrenda nun presebe.

encargado de inyestiga-las matanzas de .

¿Qu en foi o qu e roubou o meu presente?

Barrancabermeja onde aqueles mataran
a 33 persoas en maio do 98.

A MISA CUBANA Á VIRXE DA CARIDADE
DO COBRE vai ser un dos acontecementos cosques~ abra o Xubileo do
ano 2000, n·a "misa do galo", na festa de Nada!, e en concreto en Asís, onde se
recreou o primeiro belén, un dos centros de peregrinaxe que vai recibir .máis
vis'itantes no novo ano. Pero a primeira vez que se escoitou e~ Europa foi en San
Francisco, en Compostela, no Festival de Música deste Xacobeo, na foto ... E un ha ·
mestura de música relixiosa e. clásica con ritmos cubanos, na que ternos que
sa lient a- las interpretació.ns do coro como a da "Ave María" e as do solista Amaury
Pérez, que

~onsidera

este concerto como un sinal da cooperación dos cubanos,

algúns deles elementos astivos do Partido comunista.

A DERRADEIRA COLONIA DE EUROPA en Asia,
Macao, vai ser recuperada· por China, o 20 deste mes, despois de 400 anos de
. colonialismo portugués. Macao conta con algúns dos recanto.s con máis. densidade
de poboación, ata 21.000 habitantes quilór:netro cadrado. Ali vive des,de os 12 anos o
euro_peo con máis anos naquel continente, ·o misioneiro Manuel Texeira da veciña
Tras-os-montes, que vemos preto da súa capela, quen conta con máis de 100 libros
adicados á cultura chinesa, que segue a se-la que· marca a vida desta p_
enínsula e
das dúas illas.
···············o

Alfonso Blanco Torrado
Por Santa Lucía lembramos a aqueles que a pesar da súa cegueira son labaradas de
luz; así

LEOVIXILDO NAVEIRA. o "Cego de soutopenedo", de

Vilanova dos Infantes, antes recollía cantigas populares que despois recitaría nas
feiras ... Foi paragüeiro e ten un .poemario inédito no idioma deles, o barallete; foi un
loitador que xa seg~iu a Basilio Álvarez, axudou no nacemento de Comisi"óns
Labregas en Ourense e foi un dos que se mobilizou contra o encaro de Castrelo de
Miño. A súa cegueira foi provocada por aquela adulteración do metílico. De
Santalices aprendeu a arte da zanfona que o acompaña nas súas cantigas de cego.
Sen esquecer a Florencia da Fo.nsagrada que naceu cego (na foto), e que foi un dos
cantores cegos que se acompañaba do violín percorrendo as nasas feiras.

O CONSERVADURISMO

non fai máis que medrar en EE.UU.

nunha sociedade cada vez .máis discriminatoria,* agora o líder e enviado de
Washington para a promoción da democracia en África, Jesse Jackson, foi detido, (na
foto), por protestar contra a expulsión de 6 alumnos afroamericanos, cos que as
autoridades son moito máis rigorosas que cos alumnos que entran nas aulas
armados e que xa provocaron tantos martas, unha sociedade que nestes anos
executou 1O condenados por delictos feitos cando eran ne nos, tratándose de
deficientes ...

AS INXUSTIZAS NO·
NADAL brillan neste tempo con
luces de neón, xa un mes antes ... Só en
Madrid, apagando o alumado de Nadal
15 días, aforraríanse 45 millóns de
pesetas que axudarían a dar cabillo e
pan a moitos indixentes que soportan
tanto luxo ... En Vigo, a cidade máis
poboada do naso país, o consumo do
aJumado destas festas, acada os 30.000
Kwh. cada xornada navideña que lanzan
á atmosfera miles de toneladas de C02,
gases que están a facer medra-lo efecto
invernadoiro. Unha mostra máis do
exceso de consumo, púb lico e privado,
que lastra o Nadal, mentres seguimos
alumeando tanta escu.ridade con estes
fachas acesos.

RUSIA celebra eleccións conxelada

polo frío, a corrupción, as estreiteras

económicas, a arrogancia duns mandatarios que non se liberan dos _excesos do
imperialismo. O mesmo que Clinton para lava-lo rostro bombardea lrak, leltsin está a
tinxir de sangue Chechenia para gañar votos e agacha-la súa corrupción. A cobiza
política está a provocar demasiada violencia e a autodeterminación deste pobo esixe
unha presión dos outros países. Rusia é 34 veces máis grande que España, con 146
millóns de habitantes, Chechenia preto dun millón, coma Timor, pero cos mesmos
dereitos. Na foto, o Alcalde de Moscú, Luzhkov, co escritor Solzhenitsin, e que nas
eleccións do 19 quere ferila-la visceralidade política de leltsin.
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Tintxu
BÚSCANSE CANDIDATOS
Andan os diferentes partidos políticos nun momento delicado: trátase de escolle-las
persoas que van representar ó electorado na próxima lexislatura nas Cortes Xerais.
Populares e socialistas apostan pala renovación, mentres os nacionalistas escollen a
continuidade. Os populares abriron o proceso, pero polo de agora non trascendeu moito
dos seus proxectos ..
Polo .de agora o que deu m áis que
falar foi o anceio de renovación que
mostran ?S responsables do Partido
Socialista. O s máximos órganos do
partido decidiron en M adrid que
non poderían ser candidatos a
deputados os alcaldes ou xefes da
oposición municipal, por entender
que eses cargos dem andan unha
dedicación plena.
Tal
n orma
provo co u
de
inmediato un fondo disgusto no
candidato con máis arrastre que
t ñ n os socialistas en Galicia,
Fr n is o Vázqu z. La go de tantos
alcalde, sente
d putada
11 quix s n amputa-la
do u r. Iso si, el pon por
diante argum n tos de carácter xeral,
non persoal: o C ongres o dos
eputados non pode prescindir da
experiencia e do caudal de votos
qu aportan os alcaldes.
Noutro sectores, dentro e fóra do
partido, recordan que Fran cisco
Vázquez é un dos deputados n1-enos
activos con g_u e ca n tan os socialistas .
Non forma par te de ningunha
comí ión e a p enas asistiu · 6s plenos .
E non falta qu en lembre que nas
elección x~rais do 96 e do 93 os
ociali ta quedaron claramente por
detrá do PP na cidade da Coruña
(ond gañaran pala núnima no 89 e
claram nte no 86 e 82) . Ou sexa,
que o claro dominio das municipais
non é ten ible ás xerais.
M no ruído fixo o ata agora
d putada
alcalde de Vilagarcía,
ag qu tam~ n e v ría afi ctado
p r
a · norma. Mentres Carlos
nzál z Príncipe, ata agora

_

senador, volvfa a acende-los ánimos
nunha agrupación socialista . como a
v iguesa, onde ten acérrimos rivais, ós
que provocou non convocándoos a
unha asemblea, na que el mesmo se
propuxo para. o Congreso.
Todo isto prodúcese nun proceso
no que Pérez Touriño está dando
pasos para controlar un partido ata
agora moi eivado palas divisións
promovidas polos seus dirixentes
que teñen poder nas localidades e
miran pouco para o conxunt~ . Desta
vez o secretario xeral parece contar
co apoio de Madrid. Ata o P1:1nto de
que algúns esexetas das ·c ausas
socialistas interpretan , o proceso
como unha c.onfesión previa dos.
responsables de Madrid e Santiago
dunha nova derrota, que lles
p ermitiría depura:--lo -p artido de
figuras incómodas.
De todas formas, os candidatos
socialistas teñen que bota-las súas

cantas: é moi dificil que repitan os
oito postas de deputados e cis s,:inco
de senadores cos que agora cantan.
A situación dos nacionalistas é a
inversa. Débelles corresponde-lo
terceiro senador pala comunidade
autónoma (que. ata agora era
González Laxe) e poden tamén
s.oñar ·con quedar diante do PSOE
en Pontevedra, gañando así outro
senador. Tamén aspiran a lograr un
·segundo deputado n a Coruña e
Pontevedra e outro escano máis en
Lugo e Ourense, que completaría un
grupo parlamenta_rio.
Aquí o continuismo é absoluto,
causa que non parece normal nun
grupo que medrou tanto nos
últimos anos e aspira a seguilo
facendo . Por iso se escoitaron
diversas voces descontentas, sobre
todo no ámbito da Esquerda
Nacionalista.

INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz
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A ESTREA DE MILENIO E DE SÉCULO
Cando estamos a punto de rematar este século parece abrigado facer unha breve
reflexión sobre os principais acontecementos desta etapa histórica, que está a punto de
rematar. Se non tivesemos máis remedio que utilizar dous termos diríamos guerras e
tecnoloxía. Certamente é un resumo moi simplista,
pero non por isa deixa de ser significativo.
Os
milenios
sempre
historicamente supuxeron un auxe da
rutnoroloxía, do temor, da esperanza
ante un novo tempo, que está por vir.
Profecías, agoiros e toda clase de
suposicións, moitas cargadas de
catastrofismo, danse paso. Dende os
tempos dos relatos · contidos na
Apocalipse ata o momento presente,
existe un interese dos seres humanos
non só por coñecer o pasado, senón
tamén por predici-lo futuro, dentro do
contexto dunha consubstancial ansia
por
descubri-lo·
sentido
dos
acontecementos.A catástrofe <leste final
de milenio, na era tecnolóxica, non
pode ser outra que o chamado "efecto
2.000". O ser humano tan capaz para
crea-las armas máis sofisticadas ten
moitas difü;:ultades para ·programa-lo.
que despistadamente non programou.
Todo parece un complot economicista,
nun final de século XX, no que a
econonúa domina os ámbitos privados
e públicos da especie humana.
O século, que vai rematar foi un
século tremendamente contradictorio,
cheo de dualismos: guerra-paz, ricospobres,
fascism.o-democracia, .
deterioración ·da natureza-ecoloxismo,
americanos-rusos, maiorjas.-minorías, .
etc., dualismos que representan unha
visión maniquea da realidade: a loita
entre o ben e· o mal. Xa os pensadores .
· se encargaron de evidenciar que a
realidade é contradictoria, que existe a
loita de opostos e_ que dela sairá a
síntese conciliadora. Quizais todo isto
non sexa máis que
resultado das
limitacións humanas, pero a nosa
inclinación cara ó mal parece máis
acentuada do que cabería pensar dun
ser caracterizado sobre todo pola súa
racionalidade.

Se botamos unha ollada a este século
XX vemos que o chamado Norte, que
engloba _os país~s máis ricos do mundo 1
aumentou
a
súa
prosperidade
económica, a custa dun Sur, que
representa a maioría dos países do
mundo, e no que a miseria e a pobreza. ·
está progresivamente aumentando.
Estas graves contradiccións levan a
unha irracional distribución dos
recursos; esta situación é a causa da
chamada · "violencia estructural", esa
violencia difusa que está na base de
tódolos conflictos que sufriu e está a ·
padece-la humanidade. Así, o mundo
árabe posuidor das fontes de petróleo,
se radicaliza progresivamente, coma
consecuencia
das
actitudes
e
comportamentos
das
potencias
económjcas mundiais, que practican un
novo colonialismo e manteñen o
~onflicto árabe-israelí sempre aceso e a
punto de estalar. Así Latino América ,
territorio de grande riqueza natural,
soporta os conflictos soc1a1s, a
represión, a pobreza o analfabetismo e
o narcotráfico, todo iso cuns partidos
políticos corruptos
é o caldo de .
cultivo para o advenimento de novos
mesías dictadores. Así África está sobre
unha polvoreira de conflictos. Os países ricos explota:r;on a súa riqueza,
colonizáronos e agora miran para outra
par_te.
O crecemento demográfico, a
pesar dos millóns de persoas que
morreron víctimas de conflictos
armados e a causa da fame e da miseria,
está"a ser un dos grandes problemas do
noso tempo.
O feito da escasa
natalidade en Europa, unido ó
aumento de nacementos nos países
máis pobres do planeta, fai que o futuro
necesariamente se caracterice pola

.O ser humano tan capaz para crea -las armas
máis sofi sticadas ...

necesidade da emigración: Se non
cambia a actual "desorde" impost<?
polos países ricos a curto prazo existirá
· unha emigración masiva de persoas. O
próximo século sen dúbida se vai a
caracterizar pola interculturalidade,
pola necesidade de convivencia, da
tolerancia e a solidariedade.
Debemos estar esperanzados e soñar
cun mundo mellar có que ata agora
nos tocou vivir, que a tecnoloxía que
tanto está a avanzar sexa unha axuda ·
para mellorar a calidade da vida das
persoas, para favorece-lo respecto ós
seus dereitos e para crear un clima de
non explotación e de convivencia
pacífica entre todos os que habitamos
este pequeño planeta e non se converta
nun elemento de dominación e de
destrucción. Os desexos de paz para
todos e tod~ . nunha nova época
histórica, que estamos a punto de
maugurar.

e · ··········

REPORl~E

DÉBEDA EXTERNA ¿DÉBEDA ETERNA?
1.¿QUE É?
Os ~artos {capitan e intereses anuais) que os países debedores do sur
teñen que pagar ós países acreedores do norte.
2. A SÚA ORIXE
Nos anos 70, pola abundancia de petrodólares no norte e a situación de
necesidade no sur, os bancos do norte fixeron prestamos doados. ós
gobernos dos países do sur.
Presouse mm intre no que os países máis ricos estaban en crise e
elexiuse o sur coma novo mercado do creto, ofrecendo cartos fáciles a
un í'nterese moi baixo o primeiro ano, pero variable.
3. E QUÉ PASOU
Sen que ninguén o previse,a finais dos 70 comeza o problema: o
petróleo segue subindo, os EEUU suben as tipos de interese, baixada
dos prezos das materis primas, descenso xeral das exportacións do sur
ó norte, suba brutal dos intereses dos prést~mos . .. .Isto fixo impagable a
débeda. A ca tástrofe e taba servida.
4.¿Ql!E CATASTROFE?
A catástrofe do subdesenvolvemento, da miseria, da fame e da morte:
os país debedores víronse obrigados a apretarse o cinto e adicar ás
vendas por exp rtación a paga-los intereses, tiveron que reducir ou
climin , r totalmcnt os inve time.ntos en sanidade, educación,
programas de d senvolvcmento, estru cturas sociais,. .. e, por suposto os
n vos intereses foron moito máis altos.
5.E QUÉ SE FIXO
s bancos bu caron solucións para defenderse ante o perigo, os países
pobres seguena pagar intereses e moitos pagaron xa varias veces o toal
inicial da súa débeda externa. Alg(lns plúderon renegocia-la débeda e
un poucos que se canceleen parte. A inmensa maioría segue coma
antes.
6.E AS CONSECUENCIAS ...
Os países debedores tiveron que acepta-las condicións do norte:
asentamento de multinacionais que acababan coa producción indíxena

Goretti Santo

Os préstamos feitos nos anos 70 como alivio para as econom ías
do norte, convértense na marte das economías do sur.

e aprovéitanse da man de obra barata, expolio das súas riquezas naturais
sometidas á sobreexplotación, recortes en investimentos sociais,. .. Todas
estas medidas inciden sobre todo nas franxas mái~ febles da poboación,
de forma que. a débeda externa se convirte na fonte máis importante
do empobrecemento e subdesenvolvemento.
7.QUÉ PROPOMOS
- Que os países do norte ofrezan unha nova negociación da débeda,
cancelando boa parte dela cando fose necesario.
- Que parte dos fondos adicados ó pago da débeda, ou a súa totalidade
según os casos, se adique a financiar proxectos de desenvolvemento
social, agrícola e industrial nos países debedores, baixo o control dos
gobernos e de organizacións civís, ONGD,. ..
8.ESTAMOS A TEMPO
En todo o mundo estanse a levar a cabo iniciativas como esta para que
a débeda externa non siga sen.do a causa primeira do
subdesenvolvemento e da fame. A solución é complexa e dificil, pero é
posible. E estamos a tempo.

SUXESTIÓNS
- Pide información a calquera das organizac10ns que
realidade, cánto debe e a quen, cómo viven a súas xentes,. ..
formamos parte da campaña e participa nas actividades
- Promove e apoia iniciativas de fondos de investimento
que e promoven na túa cidade.
éticos e bancos éticos que non invistan en armamento,
- Fala de te tema coa túa xe nte: familia, amigos,
transnacionais, .. . e que destinen parte dos seus beneficios
compañeiro de cla e, traballo, ...
a proxectos de utilidade social.
- Decídete a practicar un consumo reponsable: fixate en
.Sé creativo/- a e inventa algún tipo de acción que poidas
qué ga ta-lo carto e a quen e tás beneficiando. Rexeita propor no teu pobo, barrio, asociación ou clube no que
a ob rtas dubidosa que poidan acochar fenómenos de participes.
expl tación laboral ou de recursos naturais nos países
- Difunde as reivindicacións da campaña escribindo
em.p br ciclo ñó facelo daraste conta da dependencia artigas ou dirixíndote a políticos da túa localidade para
que temo d le ,. .. polo que en realidade nós estariamos
que apoien o obxectivo de liberar de carga da Débeda
n déb da c n el .
· ·Externa a mil millóns de persoas de todo o mundo para
- Ek 'e un paí do ur ndebedado e tenta coñecer niaís a súa o ano 2000

·············o

DÉBEDA EXTERNA: UN GRAN PECADO.

Pedro Casaldá/iga

conciencia dos pobos. Xa eh
.tempos do Concilio Vaticano II o
teólogo Ives Cangar dicía que a
Igrexa
é a conciencia da
humanidade. Parécenme expresións
algo pretensiosas, co infinito
respecto que se merecen, como se
só a Igrexa fose conciencia. A
Conciencia da humanidade é maior
cá conciencia da Igrexa e nunca a
Igrexa
debe
asumir
un
protagonism.o
que
negue
a
personalidade dos pobos. Pero si
debe dá-la súa contribución a esa
conciencia da humanidade.

No centro, Pedro Casaldáliga, bispo de Sao Felix (Brasil), reiteradamente proposto
como premio Nobel da Paz.

A Igrexa toda debe aporta-la súa
voz á campaña para que se condone
a débeda externa dos países pobres,
ante todo, e ·s obre todo, insistindo,
con postura profética, na denuncia
da perversidade intrínseca do
capitalismo
neoliberal.
Non
podemos caer na tentación -un
pouco
por
decepción
ou
desencanto, outro pouco por
pecha-los olios- de renunciar a
unha postura constantemente
profética da Igrexa, en calquera
lugar e en calquera circunstancia ·da
historia.

Se a Igrexa non denunCia o
neoliberalismo · ¿quen . o fará?O
mesmo Xoán Paulo II afirma que a
Igrexa, .

neste

neoliberalismo,

tempo
debe

de
se -l a

Se conscgmramos cancela-la
débeda externa, o Terceiro Mundo
podería cambiar. A débeda foi e é a
arma máis mortal que coñee u a
humanidade, é un pecado mortal,
porque _mata, porque, m ntre e
paga a débeda externa, non s pod
paga-la débeda social: unha
dep~nde da outra.

A tentación, mesmo entre os
teólogos
e
pastoralistas
da
liberación, é a de dicir que xa non
estamos en tempos de éxodo, serrón
de exilio; e no exilio débese apelar
á sabedoría e esquece-las grandes
marchas do éxodo. Isto sería negala Biblia e mailos profetas para os
que o éxodo é o gran. paradigma
para o futuro do pobo de Deus .

Os países debedores tiveron que acepta-las condicións do Norte.

e····· · ····

CON 1OS, PARÁBOI AS,.
HISIORIAS

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. A FEIRA DO VINTECINCO
ESCEA 1
No escenario represéntase unha feira pola que van pasando os
, veciños
BECERREIRO: ¡Ou Pepe! ¿Desfixéchete tlaquela becerra?
PEPE: ¡Non! Pero ti non a levas ¿ou pensas que cha vou ·
regalar?
BECERREIRO: Aínda me vas a dicir que vale máis de vinte
mil pesos ...
PEPE: Se ... ¿Vinte mil pesos? ... Pero ti seica perisas que
chochei.
BECERREIRO:Anda, ho, anda, se parece un can de carreiras.
PEPE: Un can de carreiras parecen as túas vacas que pasan
máis fame que a mula Romera.
MOINANTA: (Está sentada cin meniño no colo e tende a
man ofrecendo pulseras de artesarúa) Mercádeme unhas
puls iriñas.
BE ERREIRO: Vai facer algo de proveito rapaza, que a min
cústam caro sualos.

PEPE: Esta anda á pedicha coma ti, pero alomenos non quere
levar o gando roubado
(Vanse e entra en escea un vendedor).
VENDEDOR 1: ¡Pipas, piruletas, garrapiñadas, turrón dúro
para as mociñas e brando para quen non teña dentes para
roelo! (Vaise).

ESCEA 2
No cenario entran dous mozos mentres a moinanta segue no
mesmo sitio:
MOZO 1: Onte deixáschesme colgado coma sempre.
Estivemos esperando cas cativas e ti nin sinal.
MOZO 2: Xa che dixen que por Noiteboa non podia sair.
MOZO 1 : Pois ti verás, a Loli non creo que che voltea
mirar para a cara, co traballo que me custou convencela.
MOZO 2 : ¿Pero que queres que fixera? Os vellos
enteimáronse en ir cear á casa da avoa e non puiden
convencelos.
MOINANTA: Oi rapaciños, levadéme unha para as vosas
nmvas.
MOZO 1: Non ternos nada guapiña (e danlle as costas).
MOZO 2: Se hai unha c~usa que me rebenta son estes
pedichós das feiras .
MOZO 1: Se ela ·quixese non tiña falta cliso, que non che e~tá
nada mañ.
MOZO 2: Aínda es can, ¡non ves ·que ten un meniño!
MOZO 1: ¡Si! Vai ti saber de quen é ... ¡Se cadra é roubado!
Esta xente fai ccilquera cousa para enganar.
(Alónxanse e entra un vendedor)
VENDEDOR 2: Barato, barato, reloxos, sortellas de brillantes,
todo a mil pesetas ... (sacando un termo de café dille á
mendiga) ... ¡Vai frío! Veña que tomamos uns cafés.
Moinanta: Pois agora que o dis si que se me apetece un
pocilliño.
ESCEA 3
A mesma situación que antes, entra unha señora venciendo
queixos e ponse ó lado da moinanta.
QUEIXEIRA: (Berrando) ¡Queixos! ¡Queixos artesáns! ¡Os
mellores queixos da feira! Veña_, señora, que son pura
manteiga.
(Acércase unha señora)·
SEÑORA: E ¿A como están logo?
QUEIXEIRA: A 1.500 por ser vostede.
MOINANTA: (Estende a man cara a señora coas pulsei~as)
¡Mire que cousa tan guapa para as súas filias!
QUEIXEIRA: (Levantando a man) Aparta de aí que me
espantas a clientela.
MOINANTA:Teño que xuntar algo para o neno.

··············e

Auto do Nada/ escrito por Mariluz Santa/la Soto
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SEÑORA: Si, neniña, si, pero se lle vamos dar a todos ..--:
· QUEIXEIRA: (En tono de desprezo) Esta xente todo é pedir
o.u roubar, beeee.
MOINANTA: Señora, eu non lle faltei ó respecto. Só quero
vender coma vostede.
QUEIXEIRA: Lisca de aí lambe miñocas, que sodes unha
praga, danlle a un veñen sete. .
SEÑ.O RA: Tés razón muller e se fose para comer eu dáb-alle,
pero sabe Deus para que os queren.
QUEIXEIRA: ¡E para que vai ser muller! Para a drógina, ou
como se chame.
·
SEÑORA: ¡Ai, Deus aparte os nosos fillos cliso, que é unha
enfermidade! ·
QUEIXEIRA: O que teñen ·é moito vicio.
SEÑORA: "(Asinte) Éche así a vida, pero ó que lamos, que
teño moita presa, ¿rebáixamos un pouco e lévoos?
VENDEDOR 3: ¡Lotería", lotería do neno! ¡Veña, que levo o
gordo!

ESCEA 4
Un matrimonio entra no cenario discutindo. El está un pouco
bébedo.
MULLER: (Agarrándoo) Anda home anda, que te deixo un
pouco so e mira como vés, feíto un pelello.
HOME: Se só. bebín un chisquiño muller.
MULLER: ¿Un chisquiño? Pois ¡vés ti bo! Mira que vergoña
que te viron miñas irmás, e agora que dirán ...
HOME: Pero muller, se euy non as ofendo, mullert,. so digo a
verdad e.
MULLER: Non, se xa mo dicían elas, mira con quen andas,
que a ese apegóuselle a _botella.
HOME: (tentendo biliscala) ¡Alomenos, ti casache, mi.fia rula!
MULLER: Pero Pucho. ponte dereito, non vés que nos mira
tododiós.
HOME:-Bueno, bueno, vaites toxo ...
MOINANTA: (Ofrece cal~da as súas pulseiras)
MULLER: Era o que me faltaba meniña, despois de gastalos
este demo en copa·s non me queda unha lata.
HOME: ¡Xa oíches á miña mulleriña! ¡E non sabes como se
pon por asunto dos cartos!
MULLER: (Tirando del polo brazo) ¡Anda para casa pelello,
que xa te espabilarei eu! (Vanse)
VENDEDOR 3: ¡Ala que están quentiños! ¡Veña señora
cómpreme churriños antes de que se acaben!
ESCEA 5
N este actotódolos actores anteriores entran en escea finxindo
falar uns cos outros.
De súpeto entra un neno correndo cun globo na man. O
globo leva unha estra pintada. O raparigo dille algo na orella á
moinanta e ela dalle un bico.
NENO:Toma. E mais aínda es ben pequeño para xogares con el.

N_este momento entra un anxo e ponse ó pé da moinanta.
ANXO: María, ¿cantos comensales invitamos para festexar con
Deus os dous mil anos do nacemento do voso filio Xesús?
ANXO: ¿E logo· tantos que pasaron?
MOINANTA-MARIA: Algúns teñen moitos prexuizo aínda
e algún desprezo no seu corazón .. . Outros andan tan
preocupados polos cartos ou pola vida que non lles queda· un
recantiño para vivir con amor.
.
ANXO :Tés .razón María. Deus queiora que se av rgoncen un
pouco para poder entrar na alegría de Deus e que
.
tomenexemplo deste reloxeiro que comparteu o pouco que
tiña cunha descoñecida e deste neno que non anoxou a
. pobreza do te~ filio e 'só viu outro neno coma el.
¿E que pasa co Pucho? ¿Invítalo ou non?
MOINANTA-MARIA: É verdade que conmigo estivo
amable e considerado, o que demostra que tén bos
sentimentos, pero tamén é verdade que fai sofrir a muller. Será
mellor consultarllo ós nenos ¿que vos parece? ¿Esta o Pucho
preparado para gozar da festa de Deus?
(Pódese abrir paso a un breve diálogo, que pode ser con
votación a man alzada e despois que un de cada opinión suba
a dar as súas ·razóns nas que falarase do Pucho pero tamén se
lle invitará a darlle máis contento á súa muller. Despois desas
razóns pódese facer unha nova votación. E en todo caso
pódese rematar este momento que ten que ser moi áxil,
facendo que María- Moinanta diga "consultarésmosllo a
Xesús")
ANXO":Vídevos á festa de Deus! ¡É algo incrible amiguiños!
MARIA: Non.hai cousa máis fermosa nin mais leda.
NENO: Eu quero que veñan todos.
ANXO: E Deus tamén o quere, e nós con El. Pero antes
ternos que prepararnos. Cando voleas a ver se os animas a que
fagan coma ti.
MARIA: Moito nos tarda que veñades todos. Non vos
deixedes amargar tanto polos traballos da vida que perdades o
amor e o respecto. Xesús o meu filio, ven axudarvos a
encontrar o camiño da mellor felicidade.

e·········· ·
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ECOLOXIA

Anxo Maure

A HISTORIA ROUBADA

ando arde un bosque, cando talan
un souto para plantar eucaliptos,
and
egan a vida a un río para
ins talar unh a mini-central, cando a
autovía arrasa un esqu ecido val da
1 sa t rra,
ando calqu era desfeita
m cdioambi ntal acontece no noso
p b e tanno a roubar anacos da
historia desta terra.
conseguisemos ler nas árbores, nos
ríos, nas montañas e vales ollariamos
en dúbida a historia do noso pobo, a

..............

_

pais de Pepiño, qué'. naquela montaña o
trobador de RequeiXo escribiu as súas
cantigas, que no verde val se lib~ou a
batalla que liberou a aquelas xentes; e
que naquel río. se afogou a fame que
asolagara o pobo durante anos.
Cando viaxas por unha autovía, por
unha vía rápida, por unha nova estrada·
construída
enriba
de
tantos
sentimentos sentes ti tamén como se
che roubasen un anaco da túa propia
historia.
O fume do lume nun bosque vello
semella converter en pantasmas do día
os soños dunha xente que algún . día
sentiu, amou , creu, odiou ou
dor, a ledicia, o medo, a esperanza, os . simplemente viviu a carón daquelas
traballos, o lecer que ó lon_go os
arbores.
séculas gardaron as vellas carballeiras, É.inevitable o paso da historia mais si
os soutos, as duras inontañas, os ríos
que é evitable o roubo sistemático,
cantareiros.
premeditado e silencioso do tempo
Por iso cando se fai unha valoración
que ninguén escribiu, que é tan
ecolóxica, un estudio do impacto importante ou valioso como calquera
medioambiental dunha determinada outro.
·infraestructura nunca entran a Si ... " quen esquece a súa historia
valorarse condicionantes históricos,
perde a súa identidade" ¿Que vai ser
para nada se fala de que naquel ou
do noso futuro sen os ríos, os vales, as
naqueloutro outeiro namoráronse os fonte ou as árb0ires do pasado?

PARA NON PERDE-LO SUR

D.L.M.

. AXENDA LATINOAMERICANA:
OUTRA FORMA DE VER O MILENIO.
Como nos últimos anos, sen faltar á
cita, coma fruito maduro nacido dun
esforzo colectivo de moito mérito,
preñada do espírito das comunidades
de ba~e latinoamericanas, chega ata
nós esta axenda qui recende a airiños
de liberación. E chega en galega, non

A axenda xera de
ano en ano un
dinamismo de
. seu: é ún elemento
de ·animación.e
vida.
había ser doutra maneira, coma
agasallo dun equipo nucleado polo
comité ·· Óscar Romero da Coruña
(Fonseca 8, A Corufü~1.; tlfno.
9$1222162), que é quen se encarga .
da versión galega .. e da súa
distribución.
A axenda é tal, unha axenda útil
_para quen queira poñer orde nos seus
tempos e ritmos .. Pero é moito máis .
É todo un acontecemento anual, un
motivo
de
encontro,
unha
convocatoria para a esperanza, unha
fonte de información alternativa, un
medio de loita .contra o illamento,
unha terapia contra o conformismo,
un banco de datos . e de ideas para
alimenta-la utopía ..
Na axenda hai artigas de fondo
que . enmarcan a causa fundamental
para este derradeiro ano do milenio
que agora comeza: a proclamación
dun grande xubileo, no .sentido máis
xenuíno, ·O J:CD.bileo de condonación
da débeda externa dos países pobres
do planeta. Velaí están as sinaturas de
Os"."a1do León, Pérez. Esquive!, Pedro

Casaldáliga, María López-Vigil e o
seu irmán Ignacio, James Petras, etc ... .
Pero,
hai . máis,
témo-lo
martiroloxiÓ
ecuménico
latinoamericano, para recordarnos
que hai unha débeda dos dictadores e
os _exércitos para cos pobos de
latinoamérica e a súa historia, e
teimar na importancia de que se faga
unha xustiza· s@bólica e reparadora
co ·caso Pinochet.
Os días teñen cadanseu elenco de
conmemoracións: o seu personaxe
histórico, o seu mártir pola
liberación, o seu feito que forma
parte da historia de salvación dos
pobos latinoamericanos. Outra
forma, logo, de olla-la historia, outros
acentos, outras efemérides.
E por fin, a axenda xera de ano en
ano o seu propio dinamismo: é un
elemento de animación e vida.
Renova as súas convocatorias de

concursos
anuai : de
páxinas
neobíblicas, de premio de relato
curto, do premio de perspectiva de
xénero na educ·a ción · popular, á
imaxinación ecolóxica realizada, o
premio Antonio Montesinos á acción
profética en defensa da dignidade
humana, así coma un orixinal
concurso de análises da conxuntura
da esperanza.,
E todo en vivo e en directo, porque ó
mesmo tempo se nos remite a páxinas
de internet onde participar, actualizar e
entrar e.n contacto con xente, grupos e
comunidades. Na propia axenda hai
cartas de amigos e amigas, xente dos
máis diversos países solicitando ou
agradecendo
a
comunicación
conseguida con outros a travé da
plataf~xma de encontro que ,
ta
Axenda Latinoamericana. Todo un
acontecemento ó alcance da man.
Un agasallo precioso por mil peseta .

e········· ·
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O NOSOTABOLEIRO
Dous agasallos
Nadal está á porta e Reís reclama de nós a
capacidade de sorprender con algún presente Dous
regalos ofrece hoxe o Taboleiro irimego:

Como se ve, o custo da enqmsa case está
cuberto. Logo viría o asunto da súa
publicación e a celebración dun Congreso
para que se está elaborando up anteproxecto.
De todo habemos informar cando haxa
noticias.

Coma un referendo
A presidenta do Bienio Irmandiño, Pilar
Domínguez N oya asinou un convenio coa
empresa Obradoiro de Socioloxía para que
neste mes de decembro, se realice unha enqisa
en toda Galicia por ver se hai demanda da
Liturxia en galega. O resultado ha requirir
unha elaboración e xa o daremos no seu día.
A enquisa custa máis de dous millóns e
medio de pesetas (2.795.497), a pagar en dous
prazo : 1.500.000 neste mes de decembro e
1.295.479 en marzo. Actuahnente hai na
nta d
ienio u.n millón e medio de pesetas
(1.550.0 O).
ntre os últimos ingresos
ap r
n
estas
entidades:
ditorial "Ir Indo" ......... ·: ........ 30.000
Política Lingüística ...... ... ......... 125.000
Caixa de Galicia ........... .......... 600.000
Consellería de Cultura ......... 1. 000. 000
Con ello de Cultura ... ...... .. .. 1. 000. 000

pta.
pta.
pta.
pta.
pta.

Unha oportunidade
Dende hai tres anos vén funcionando a
Pasantía Teolóxica, que aínda non cobre o
territorio galega. Por este motivo pensouse
nun novo impulso:a inclusión, nesta nosa
revista, dos programas a estudiar, para que os
que que!ran segui-lo ritmo da Pasantía, ben
individualmente, ben _ en grupos, teña esa
ocasión.
Na última reunión decidiuse tratar no
proximó ano tres temas: a) a cuestión do
Xubileo, analizando. o apaixonante problema
histó~ico da teoloxía da Gracia, que provocou
a Reforma de Lutero; no próximo número
de Irimia sairían 8 paxinas espec1a1s con
cuestionarios para o traballo b) o tema da
Pobrezá no mundo e o privilexio evanxélico
dos Pobres aparecería en marzo; c) o asunto da
inculturación da fe, para o mes de outubro.

Actuahn~nte
os
diversos
grupos
(Este Consello da Cultura -diferente á ·
Consellería da Xunta-, asinou un documento comunícanse entre si mediante o boletín
oficial no que se compromete ó pagamento "Diáspora". Quen quixer máis información
dese millón de pesetas cando se lle pase a pode dirixirse á coordinadora, Sagrario
factura da realización da enquisa).
Fachal, teléfono 981 26 84 7 4
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RETALLOS DE HIS 1ORIA

Celia Castro Ojea

CROIOS, MACHADAS E ·cuNCHEIR.OS
Hai máis de cen mil anos,
favorecidos pola bonanza dun clima
case tropical, a nosa terra encheuse de
bosques e bidueiras, ameneiros,
pme1ros, abelairas, faias, pradairos,
freixos, onde pastaban cervos e
cabalas, ademais doutras especies
hoxe desaparecidas.
Procedentes de África, se1ca da
parte de Tanzania, nese tempo que
chamamos Cuaternario, chegaron a
Galicia . homes e mulleres : que _se

Procedentes de
Tanzania chegaron
a Gali·cia no
Cuaternario
homes e mulleres
cazadores.
ilimentaban dos · porcos bravos ou
cervos que cazaban, xuntándose para
conducilos, cercalos e matalos. Non
tiñan parada en lugar fixo: eran
nómadas e vivían desprazándose na
busca de comida, fose . peixes ou
cabras. Non coñecían o lume e non
podían polo tanto · conserva-los
alimentos. Vivían na beira dos ríos,
nos areais das rías, ou ó pé de achegos
ro ch osos.

conservalos .nos tempos de escaseza.

O Homo habilis galego e as
falcatruadas
do
chamado
progreso
Esta etapa na que adamos, a máis
antiga e longa do desenolvemento
cultural humano chámase Paleolítico
Inferior e os seus límites temporais
.
.
son rmprec1sos .
O momento máis importante no
coñecemento do . Paleolítico lo.feriar
galego foi o descubrimento e
escavación no ano 1963 do
:Xacemento das Gándaras de Budiño,
no val de Louriña (O Porriño).
N estas lagoas e nas beiras do río
Louro, van aló uns 28.000 anos, os
homes e mulleres galegas deixaron as
. súas pegadas en forma de machadas
de ferro, das chamadas bifaces,
primeiro aproveitando croios ou
anacos de seix o afiados , logo
perfeccionándoos, tallándoos a gplpes
con outras pedras máis duras , para lles
da-la forma axeitada. Eran as
primeiras manifestacións do Hamo
Habilis, sucesor do Hamo Erectus.

Tan " habilis" eran que facían tamén
raspadores· p ara esfolaren os anim.ais,
perforadores - cos · que furaban as
peles:- e · como . non sabían aínda
traballa-lo b arro, cociñab an nos
cranios
dos
animais
mo r tos,
introducindo unha pedra sacada do
lume para quentar o que tiña dentro.
Tiñan unha certa organización
social, pois formab an pequenos
grupos de varia~ familias espallados
por todo o territorio. As _tarefas eran
comunitarias. E xa logo eran
auténticos Ha mo sapiens sapíens.
Malfadadam ente, este fermoso
x acemento
arqueolóxic o
foi
desecado e estragado pola barbarie
dun mal ent~ndido progreso e pola
1ncuna dos nosos gob er nante ,
insensible n a defen sa da nosa
cultura. (S eica non había mellor itio
p ara as industri~s do Porriñ o). Qu
lles p erdoe o xen eroso río Louro, que
tal nome leva pola pebidas de o uro
que ,noutrora .regalou. Pero ese é
outro retallo de historia e hoxe n on
toca.

Deixaron aqueles homes e mulleres
do cuaternario os restos da súa
industria da pedra nas beiras do
Miño, . e_n Camposancos (A Guarda),
na Piteira. (Toén) e nos frecuentes
cuncheiros, · restos de cunchas de
moluscos -ostras, mexillóns, lapas e
mesmo espiñas dos peixes . que
comían.
Por iso, o des~ubrimento do lqme
foilles fundamental: aprenderían a
cociña-los alimentos e afumalos para
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FAI A.NDO
DALINGUA

Lidia e Valentina

Normativa: facer co peteiro
e desfacer coas patas.
Paramos o exercicio aeróbico por uns días, paramos a reflexión
metalingüística, paramos un pouco a broma e poñérn_onos serias ... serias de
verdade, porque hai cousas que non se poden tratar máis ca desde unha óptica,
desde a óptica do dr~matismo. Dramatismo, si, traxedia mais ben, _porque
traxedia é cando todo pode acabar mal, si, e o tema de hoxe pode acabar mal ...
pero non irnos deixar que así sexa.
Deixámonos de rodeos e -comezamos
"a fume de carozo" ... e parece que a
cousa hoxe vai ir pola fr.aseoloxía e o
re:franeiro porque en realidade "o falar
non ten cancelas" e - aquí todo o
mundo "bota a lingua a pacer". Con
isto todo referímonos ó tema que
estes días é o sal de tódalas comidas,
está
en
tódolos
medios
de
comunicación:
Reforma-la
normativa.
¡Que ben!, ala, a reforma~la
normativa. ¿Qué pasa, a xente
abúrrese n~ casa, non ten que fac-er e ...
ten que saír na prensa? ... E se non hai
outra cousa de que falar : refor~ámo
la normativá, así de fácil ... Pois non,
pois protestamos e irnos deixa-las
cousas clariñas, porque se todo o mundo ten algo que dicir, nós taméil
.... ·e qµe -conste que non nos gusta
trata-lo tema ... pero é que disto fala
todo quisque e , o peor, as máis das
A xente nor_m al non é estandar, a fala da
veces, sen saber de que lado vén o
xente normal tampouco.
vento ... _
Para os menos iniciados na materia irnos aclarar algunha cousiña:
A normativa, ou gal ego· estándar (fronte ó dialectal ou propio de cada zona da
nosa comunidade) non nacen porque si, ·polo capricho · duns cantos. Nacen
pola necesidade que teñen tódalas linguas de teren un modelo unificado para
que todos escribamos igual, para aprender ós nosos nenos e ensinar a aqueles
foráneos que teñan interese. E isto é así, velaquí o máis importante, para
conservármonos como lingua á par cás outras, que todas teñen o seu
diccionario, a súa variante estándar. E xa irnos fartas de dicir que o ·galego ese
¡claro que é artificial!, pero tan artificial como necesario. O que pasa é que, el).
contra do que nos parece, non só pasa iso no galego: a variedade estándar · é
artificial para tódalas linguas. O castelán do "Telecliario" tampouco se fala en
ningún lado, nin o inglés da BBC. O estánd~ está para iso, para usar nos
medio d comunicación, para aparecer nos libros ...
¿Quedo u clariño o primeiro punto?. Se non é así, escríbenos que recordarnos
ue ta s cción ' e e tá aberta a calquera dos nosos lectores. Se xa está_claro,
pod mo eguir. Agora, se cadra, estás pensando cómo raio· xorde o estándar
. ¿ ntan catro arr dor dunha mesa a pensar e a parir?. Pois non, a lingua
cara t riza p r r un fenómeno social, ten que levala a xente con ela, non
p d ir por outro lado. Pero iso explicámolo no próximo capítulo .

_

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Asasinos, desalmados,
fillos de podre semente
son os criminais de ETA:
abofé, moi mala _xente.

2. Descargada a ·emoció_n
-évos pouco o que se diga-,
a cuestión vasca resulta
asunto- de moita intriga.
3. Que ETA é "Un" gran problema
é cousa de cada día
·
pero "O" Problema é outro,
e o _Irimego porfía.
4. Porfía, pois é sabido
·e non é cousa estraña
qüe os que son "Euscalherría"
negan ser parte de España.
5. Mais no mesmo tefrritorio
existe outra metade;
de seguir sendo española
afirma que ten vontade.
6. E isto ten pouco remedio
porque na rural Vasconia
medrou a industria e viñeron
inmigrados: en colonia.
7. Pois colonizalos queren
e non é ningunha broma:
Por exemplo, ¿cantos pode:1
falar eusquera, o idioma?
8. Os nativos, ós_de fóra
alcúmanos de "maketos ·
e ó non ser de estirpe vasca
téñenos por moi paletos.
9. Un cristián ha procurar
o evanxélico criterio:
¿que·n é aquí o marxinado,
e _o pobre? Asunto _serio

1O. Vén logo a cousa .legal
que establece esta cuestión:
todo pobo ten dereito
á autodeterminación.
11 . Ese é O Problema, insoluble,
porque a Constitución
non deixa ningunha firgoa
pra formula-la c;uestión.

12. Os políticos señores
teñen todo bloqueado :
din que a única Nación
é o español Estado . .

